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PHESIDEKCIA DO SR. DE~TO DAIUlOSO PEHEIR.l. 

Di8~ILSS riO do pl'ojcr; to de lei sobre o m eio 
Cil'culan te c cl'cação ele ~Lm Ban co 

Fallaram os ;Srs . ,S enadoT~s : Mar
qu,ez oe Bal'ba,cena e Almeida e AI 
buquer qu'e, 6 vezes ; Presi-dente e Eu 
-turuino, 2 vezes ; Borges, 8 vezes ; 
M.aJrquez ·do Inhambupe e Ma.rquez de 
Caravellaos , 3 vezes; Marquez d:e Pa
l'ana.guá e Olivei'ra, 1 vez. 

Albel'ta a sessão ,oom 28 Srs. 'Senadoz'cs 
e lidoa a a cta da an t'erior, foi approvada. 

No o ecurso -ela sessã.o comparec!erMIl m:ais 
6 Srs . SenadOTes . 

ORDEM DO DIA 

Conlt inuamdo a 2" discussão do ,p.rojecto 
de Id sobr o meio circulante e cr eação d 
um Banco com o Pa.recer doa Commissão de 
Fazenoda e voto sepa:rado dE' um de seus m:em 
bras; sobTe 'o mesmo projecto teve lugar a 
-di cussão do pu'ra:grapho 4° do artigo 6° do 
proje.cto oe lei ·com a tabelloa tresp'ectiva. e 
como emenda o additamento propos to a ro
bell a n o voto separ ado . 

O SR. MAllQUEZ DE BARBACEXA: - 'Dendo 
\'indo nesk.. t abella .a. que sc re~ ,re o :para
grapho, as letraos de cambio e outros muitos 
documentos com certas imposi\:ões, p.arece 
que haviam esquecido os conh'ecimenJtos de 
carga de navios, o que sempre incluido em 
«lSOS identkos, e é até isso adoptado por 

mui as Nações em identicas circumstancias, e 
é ,um dos impostos que certoam{'nte não rende 
pouco; mas e u lembro-me de que se estes 
dous artigos estão incluidos na opinião que 
se emittio hontem de que se não pôde fazer 
alteraçã.o, ainda que nós nos lembremos disso 
tendo esquecido a outra Camara, neccssarl0 
será supprimir c ses dous a,ccrooccntamentos 
e deixar ir a t a.bella ,tal qual veio. 

O SR . PnESIDEXTE : - )l'a tabella em di 
cussão não se faz IDE'nção dessa alteração; é 
sim na ,nabella. .apresentada no voto separado 
do nobre Senador. 

O Si. MARQl"EZ DE B.\RBACEXA: - Mas, o 
que eu proponho é se nessa mesma t abella 
t'i permi ttido ao Senado accresct'ntar alguma 
cousa. como emenda ? 

O SR. PRESllJEXTE: - Parece que sl'gun
do a tmateria por que o Senado se pronun
ciou na sessão de hontem não é pl'rmittida 
tal a lteração. 

O SR . MARQ n:z DE B.\Ru.\CEXA: - )l'Óil 
temos sempr e segu ido o systcma de que 
qU3!ndo ha alguma. cousa nova em algum voto 
suppõe-se se'lllprc como emenda ao projecto 

riginal. 
O SR. ADIF.TD. E Ar.nL-QUERQL"E : - A 

emenda não ,pôde ser admittida dl' maneira 
alguma, porque ,nós não temos attribuição 
püI'Q alterar, que é o mesmo que llllClUr. 

Quanto [i doutrina do artigo do projecto 
primordial direi que aqui estabelcce-se um 
imposto 00 sello, .mas não se explica isso 
m uito ·bem, o qll ~ é nc-cessario, porque não 
so C'utendo sc é o imposto do seIJo actua l que 
só tem lugar a exigi'r-se quando as lotras são 
ajuizadas e os autos aUmal, porque fórn, df'S
s('s casos, se nüo obrigam taes objeetos (lO 

se110, ou s ,é de outra. fórma, o qu e é '[l('ces
sario expli08ir-se. Em Portugal l\Ouve uma 
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lei ·para. f[Ut; a,> letras fossem passada;; ~;m 1 eu a offerceeria no sentido de se alt~:mr a 
pap~;l sellado, mas isso deu occ-~siíio a que I imposi~iio, que disse, ·'dos <:rmheci-mentos: 
muitas ·pe~soas ·que tinham dado st·u dinheiro I O Su. ALllEI!u _r: Ar.uuquJ~IlQCE: -· O 
a pc;;sons que t!.nl1a:m por a.mi.gus. o das quacs I nolJrc Senndor n~o cntcnd,•u <t minha:-duvi
só exigira.:n -um si-mples recibo, sofircsscm da: a. objecção quc cu fiz é, qu-e esta lei não 
g-r(Lndes ·PI'{• juizos, porqu:õ essas pessoas a bu- diz em part~; alguma, ~-;u "qu~ papel hiio dt; 
sa1Hlo da boa fé se serviram da circumstancia st·r passadas as l~;tras, se .derem''s<·r· pass..:tdas 
!la ll'i pam ncg·ar a dil'ida, c outros (lté mcs- cm Jlap-cl scllado, ou s~ só dCI'GIIl ser selladã"s · 
mo dize-rem que ·nüo Jl:l.gavam porque nlio cs- (lt•pois que são :1juizadas; 11 lei {Jlk (lté hoje 

-. ..,. tn.1·am ta0s comratos cm papel ~-élktdo; o que rcg•ula o scllo manda sellar os papt.'is foren
tall·ez -originou a q.uc se detc:·:ninassc na k- ses; mas ~uanua G. ollrigar;lio -de as sc.Jlar é 
:;islar;fLo. que fDssc·m as letras c :nai~ p.apcis fjlKtndo os actos sflo canct·llaclos pura scr~·m 

(lllalogos, sd!ados qumulo foss:-m ajuizados. I iul.;;iulos afinal, c nflo mn.nda que <;llcs sejam 
·Eu estou ;wrsuat!ido que as Jinos dos 1 t.'SCriptos cm pap:•l scllm!o, c no mes:mo caso 

co:Eme:·ciantcs Jt:'lo têm ncc:.::;§ic~ach~ de se~: <.:~tão .:1s letras dC cn.:nbio e ... outros paneis; 
rem sclla(los, sc.:Jiio fjtta·ndo \(lo a. juizo; w;Js; I daqui ·s .. · conclue,' q'ue'· Jtüo s:·ntlo •cloÚa a. lei, 
entretanto, v-ejo que· n lei _çliz:.- impÓr-s,·-haJ porque não manda cscre1·c-r C ln Ilapcl s,•Jln.
o_ sello, ct~. --. :II::ts nüo diz s.c. é obrigado a I do, fica-~c. c-m_ du1·ida :e as l.ctras_ qtie nlio 
por-se pam o fun d~ se poder ·tttzer qu:llfJl!Cl' i forem aJUtwtlas, ,. •lllats pape1s, JHtO· den·Ji1 
trnnsrucção: desta ma.:wira Jl~l\·ce •.·n~cnder. I St•r selladas; isto G qu" merece .ser csclare· 
so que se nüo altera a lei actual que cxigs I citlo. 

..• 

·o ·sc!lo na ·occasiüo ·das l<'tras ajuizadas,' e . O Sr.. :.fAll</I.'E% !li~ 13.\IW.\Ct::<.\: - Agora 
nisto par-c.c<: .lJUe .h:t· -de haver nlgum incon- I eu•tendi :Perfl'itamcnte ao -nolm• Sena.dor, c 
.-enicnte se 'niio houver algmna cxplicaçüo; ·1 estou em que a sua ·duviua_·.proccde; 1' assim 
lembro isto .mas nito fJ~a €!llenda p01'que :tP·~· approYando.sc :1 tab,•lla, é ncccss-aria rt•dig.ir 
pro1·o .tat•s impostos; c im)iosws que c:·t:t•3- ·.·o artigo de maneira qu~ se· dê a •C'nlender que 
mente têm d-e produzir um din:inuto· rendi- ·tudo tem dt; ser pass:rdo c1~1 papl'! sclladn, 
menta. antes ·de cscripto c •rd-og,1udo.se aó !:eis an-

O St:. l\Lu:,QL'EZ DE B.\t:n.IC!>:<A: - Eu tcriol'<•s.. · · 
c:ntcndo -que esta. lei ha de o.brigar a p:~ga.r-se O ·si:·. BORGES: - Q culculo de·! mil can
a imposição nella. cxaráda dcsdr: a di.l ~in 'tos ê exag-gcrado, {! n;:esn;o a ele mil con"tos 
que fúr snnccion-:Hla. ·Não · du\·~uo r,u~ haja zupponho cxccõsil·o. Quando se csta.bclece 
t.]t;UnS inCO!l\'enicn tes !la Sua CXCCUCã'O, C()!lln UIU, impostO deve aÚcaHJcr-se -:10 que é prc-cizo 
geralmente se encontram, mas ou mt•noS', na. · (l<.·spcndcr -para o arrecadar; e: eu ·~reio qu.o 
execuçüo dl! todas as leis; mas :esses incon- esta-mos no •caso de aug:u~nt:Jr -a nossa despe
YeUiCJ.Jtes 11ãa podc,nl obs·tar a que se,;·,~mprc.. za nesta p..:ttj.l.c -com•-os cmpr:'gados do sello, 
!tenda sua execuçflD"uma' vez q1i'0 se attc•tHl:t porque os que h11 não bastmn pa·ra a opera
a CJUe sem contribuição nüo podemos faZ<'!' o r;ii.o -qnc se prct"nde. · 
bt·n1 que desejamos, qual -é o de rcsgattu· ·a Eu ;.cio aqui C ln~). o sello rm li nos sem 
mo~.·da fraca. Esta tnbclla d-e im[Jcsir;ões·JJOS s.,· dcclaÍ'ar HL' ·é par folhas,'--sc por lino ;. 
dacmncntos, lil'l'es, etc., é g"ml:nent.~ :!dOJll:t.· parecl'·.Jlle que cl<·l·e c:Jtc:ndN'-se ·por foJlJ,n c 
da por 1todas as s~r;õcs, c pa1·c::c :;t'l' a qtt<' isto ·prcciza "!ler c:>claÍ'<'l:ida. 

.. b ~ ~. . • nH•.uos peso faz .na sodcdaclc ,. tn!l·,_,z un_1a. .J :1111 em Cl'~lO qne <lcr-c·mos cat'!'cp;ar 
·:~J<ts "impusi~L>cs qu<· mais rc·ndc. mais itÍÍposto so!Jrc as".Jetms cl<• cambio, por-

O ticbre Senador disse que tnlrez nfLO Í qne se o ·dc:néi d" .nm :n'mnt·i·nho: cÚjo 1'un;do, 
renderia :nada; mas cu posso infc:-mal-o qut•, 1 as rcz<'s; uüo llttsS.:l. '"de ~00$000, paga 12$000· 

flliC.lll fez este calculo, eleva o st•u .rcnçlhHentb·IJÍr,recc tÍüc com ma i~ justir;a, d·Cve lia·:;at'. um~ 
a quatro mil contos, e mesmo supponhn qu" scmma propot·cianal a nc:gocia'nt<' que ·gira 
cst~ c-alculo s~j:: cxcc~si1·o c rpic s:·:iam só com muito -cab,•dnl; c ,(• rst.:t PJ;OPOrP,<io. qtiL~ 

111!1 contos; scrCl porrent.tu;n. bJ6atdla qunn- se nfw Circ6ntra na ~'llJellâ.. · · ·· .. 
do esta rJuan;ti:t bnstrL pnra 'a :rmo-rtizaçiio ua O Sn. :\I.'~"1r:Ez ,JJI-: I:'ill.Dllli.'Pl·:: D-uns 
-cobt10? Pat·cc" que ·nfLO merece pouca consi· CJUl'stõe., se· ·apr.csenta.m sobre este -arti-go: 
deraçiio um t•al Tendimento. · Se fosst' 1iermit-1 uma é SL' s"e podem ,.QU •não emc~·dar os trilbu
ticlo sorfn·r o projecto e:mC'Jl<la nesta pnrtr, tos iniciados na ou-t!"ll Cuma-m; a s~gunrJ~, ~ 

• 

.. 
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sobre o modo DOI' q_ue··s.e deve entend&r est:t. I judiciarias, porque estes s6 basta que sej:un 
lei. Quanto [t pt·.imeira q.ucstão direi, l]tW 1 scl!ados IHI. o.ccasião d:t conclusiio, c que ;t 

não sei ... por rJu" pri·n:ciplo s" de1·a :entc-nd:·r j niio possam outer sc!lt te:· o s:·!io, o qn·· 1t:'t" 
que ~ Sc:wdo, ·sendo !1:11 r:Í!Jlo do Corpo Lc- I t.cm rc111:·dio S('•n<io ]Jag.:r p:ll"..! cute:· o jul· 
gishrtivo c tl.·ndo ·ctfrcito de iut.·n·ir C:·!ll t:}·) gnmento ciefinitiro, l' d~·ssQ .;"J:cdo se evita o 

. ' dos os n.egcicios de inLE·ress" ~wcionol, possa 1 embarace que podia dor.s3 no Jll'i·nciplo do 
. sér' prirado <!e'.intcrvir sobre este objecto dé I; ]li'OCCSSO, porque pó de co:nt·~a!' ['.JII !IIII juiz 
imposição ·que é certamente o dt• !!Mio:· im- de Paz de umtt \'ilh c Jugoa·l' cm que não lwj:t 
portancia!. A Constituir;ilo ll<io sei so ~en~, _sc ·~I tal pnpl.'] " isso sc·ri~ dar causa a u:n cl:ilnor 
mal, se.gUl'ndo .as cxcmD.Jos das C"nstttuiçoes geral. 
n1ais Ube~·.aes, deu l•sta ·prerog:!tiva {L Can~nra 

1 
'renho a. ·m-andar :1 :.Uesa a seg.uint~~ sup. 

rlos Dcpufàdos, no que me niio Nnl'onno, ]JOr-~ pr..ssão do artigo (leu.) po:·qu~ acl1o IJIIC l1iio 
que ~c·ndp tanto esta Ca.mara co:n" a outr.:t um de harcr muitos incom·en!cntes msttt par:t,•. 

ter parte. D('Ssa. prt\roga.tirn.; .:1fin1 c~c se se- . E7\rr.::\·nA 

ramo do PodCJ; .Legisl~l_tivo~ dei' ia ta n:bcm 

1

1 

A' labf'!Ja do scllo supprima-;;,· o 2" par:t-
6'l'apho, q.tw diz: - recibos, ·coutr~ctos c nr
rcncbnlentos. - Jfarl}ll.I'Z r/.1' Inht/111/Jup•·. 

Foi apoiada. 

guir u·ma igualdade de direitos; m:ts não !'oi 
assim· determin.aclo, foi tudo cxclus!\':Jnw:nc i 
ft outra; ta!l·ez pc>rQuc pareco cst~r ma!s t·m : 
conta·cto ·com o. poYo; mas uo Qll<' :·u estou i 
é que, inicin.clos os impos.tqs na onha Cnn:a
ra, o St'n;ado tem direito de cmc·ndar essa 1 

jnici,1tiv.n., ta.nto pur:t mnis, como p~:r:t nu··nos, I 
assim como ·tem_:a Cama·ra elos DeputJtlcs :1 )· O Su. AT.)!El/IA r·: Ar.neQr:m:qr·,~: - O no
mesma faeuldad·e sobre objectos qu.• t&u1 ini- / b~e Senador que acabou de fallnr rl~l'c ··st:n 
ci.atiYa 1wsta Cnma.ra, po:-quc do cc:ltr.:-:·r!o, 

1 
muito certo Jp..:t intLdligl'!!lCia da. Constltu!(.':1o, 

nós nada mais aqui diríamos, qna:~do t!·~üa~sc~ I PCl'QtlC roi um àns se-us n·tbc:tc:·~·s, Oll c:o!b· 
n1os de taes objectos, elo quc·amcn.: rinh:t a ! b0!\:1dor~s, mas ~1pczar disso n~1o eston p.·la 
ld do or~anwnto c ilevi:J.mos sti!Jsr.·:v\'C1' ::o I st:a opinifto: a doutrina. do artigo ela Ccasti
qnc nclla. Yiessc, lY-1111 co~nn sc.b!'c cj!In·csqt~C:!' I tu_ir,üo não diz cous:t ·que não .... sc.f~l cku·:t ncstn ·-- . \ 
questões ele iclcntica .. matc•ria. :\Tas isto, se- 1 P~.l'te, ella é m.uito obviit e .niio sofii'e· a :1:ois 
nhores, ct•rta:nente .serin. rep.ug·nnn~~· ·cc:n os I pt·quena cltn:üin; ·o insütui·r.s;.• um i-mJlOsto 

' { . 
'Jll'i•ndp!os rlo systeru.:t Constitucional; e por 1 qua!qu~r que cl!c seja 0 d:t iniciatint d:~. ou-
isso estou e111 que nós •. podemos' en:eníJ.:tr o I tm ca.1nara, 110r isso que :t ConstituÍi;iio :1ssim 
Imposto "mn~ yez que exista, iuiciac!o pela I o clcWl'mina; ·quau·do trata c!Ci·t:t. C:J!ll:JJ'a não 
Camara competen:tt·. A .S<'.!\'ll'!Jda que:< tão ~ a I ft:z mcn~<lo nlg-uma a. tal respeito; c ent:lo 
respeito do papel sc!l:ldo, o qu~~ n<io é JIOI'vl ·!iiio Ll'lldo o •Senado.tal prcrogati\·a, co:no pc
en-tro nós, por isso q.u.~ ntlopta~Hlo nlis .:t Ic- I c!emos J'azt-r u.m n.ccrcsccnt .. :-t:Jlll'nto? E cJ;.~·mais, 
;gisk:ção porrugu<·za, adopÚnJJOs cem' cll:l o / cu estou con,·cnr.ido que esta C:!tmra · n:1o 
decreto ·de 179.i, que foi o que, .fez 'Jsso <'X·/ tem. tal prcro.;:1 ti1·n. nem .:t d<'\'c H·; c con
tensil·o ao Brazil; rr.conhoccndo-sc, porém, 1 ft•sso Ql!e é uma boniladc qm· cu noto .nrt Can
os .c,mbarnr,os de uma tal rlisposi~:-.o par., que: stituir,ilo. 
todos os contr.:~tos c proet'ssos ross .. m feitos i Disse-se Que da lei se cnt<'!Hlc é! i'XC· 

cm papel Sp!l,1do pela. falta que as ,·czcs h a-/ euç;io QÚc ella dc\'c' tc1·; m:1s s.: u:•lla oc ~Jf:D. · 
via:.dellc, que vinha de Portug·aJ, appareccu <.·xplicn isso, como se p6rl<• dar a r.azi\o dP ;;c 
o àecrcto d,,,; 180·1, o qual l'eio re,;lrl::r este cntendcl'? Eu digo que tal lei sú nfio pótl<' 
grave· inconveniente·· pela · âetermin-:ir,iio de C·ntenda umn \'CZ que nella. se n:io csclan'r,a 
que Ó se!lo .fosse posto qÍlando as partes qui- a .minha duyida. Ha do se porventura esta· 
zessem que os papeis . til'essem \"a!idadc; c belceer um.:~ pena de nul!idadc sem haver lei 
por ··Isso :e.n ·(l.chav~·-mais con1·enientt> que se qu·e .marque os casos cm que n nullidaí]C se 
adc1Jtusse o mctltorlo que existia. Quanto nos dá? Tsso ·nito púc]P ·tct' l.u.r,·ar. Se se quc1• que 
livros dos commerciantes c dn's rstnr.õ<·s pu- os docunl<'ntos dos contratos que nilo foron1. 

bJI.cn.s judiclaTi<ts o que se entende' é, que cs- sellaclos, qumHlo se faz••m . sejam nullos, é 
tondo ~s ·rolhas escriptlts· dev(lm IO\'ar o sello; precizo iJUC SL'. dec!rm:, .porque do contt\'l.rio 
a. uni(\'!. diffc.rcnça qu'c cu quero 6 nos p:t.pcis nenhum juiz h:t de J.urpôr a pon.:~ L'Slnbclccirla 

·r.· 
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peta im.possi'bili'dade de o sa.ber, ou então para
exisotir e,ste :princi,pi'O, Jtecrnos entre nós o sys
'tema .de in,quisiçã-o par casa de tod.os os com.
meI'ei'3[l tes; te € :necessa.rio nOiDl,e,a:r indi'VÍ'duos
p..:,ro il"em examina:r os linos se e'Stão ou não
BeH.ados; 'illaJS não ·aoonteoerá assim s,e na lei
se '<Hs:ser: - sã.o ;n ullos os contTatoo fei'tos
em. papel ·qUie nã'O te:nha si'do seHado aJIlItece·
d'entemente. - Então assim pôde 8er.

Eu o que j.u1go lê 'Que ha .de haver muito
embaT.aço na venêla do papel 'sellado, e tendo
o Governo d'e €'ID'J);r,egar agellltes na sua ven
da, ,talvez e. 'despeza absorva qualsi o i.mposto,
como oubr'ora aconte-ceu tem POl'1tu.gal, e tal
vez que não 1-esu!teID s'enão ,algunsmalels, ou
mui ·diminutos beneficios em 'cúm!pa:ração dM
des'pezas ,que terão de faz€T..-se, e por isso me
!llão POs.so ra.cco'illmoda.;r a tal imp'Osto; o m-e
lhor m~iode se ôbter esse i'IThposto era ne.
Alf.a!nd.ega, mas é imposs:i:ve,l, em con's-equen
cia dos tratados ,feit,os, nos q.uaes estão mar
cados 05 ,d'ireitos de 15 pür cento para com
os ,Jong,lez·es -0 Francezes; ahi a sua iliIrreca.
dação seria mais p·roID'P'ta. € menos d-e:spen.
diosa_

00 SR. SATURN'INO: - Se esta taJbella não
'PaiSsa:r, assim aOIn'O -está, ou com alguTI1a mo
<li:fioeação, poer.demos tÚ'do quanto temos feilto,
;porque Inão Testam meios '<ie 'pôr em 'Pr'a..ti~
8JB ·disposições que ,têm passado.; (Apoiados).
Nos objoo1::o'9 que fI},a rtaJbeUa se mendanam
vejo eu 'comtudo allguma 'confusão, e 'Carecia
d'e mais 'c1ar,e.za. Em .geral d·e qua-si todos es
tes arli-gos se paga IaIctualmente a 'taxa 'de sel
lo, e leu não 'Ve'jo a-qui cla:ro se esta tabella
vaia'ooli1r e. 'taxa actual, o.u se oeS'te noyo im
posto .devle -entender.se a:d>dilCionOO1o ao q:Ie
jA se paga pelos meS'lIlOS objectos; i'sto não
está. lexrplidt-amente declara·do e é 'Precizo que
o seja. Os pallei.s judióaes, p'or exemplo, .têm
uma, taxa de se110 ,que se 'paga amtes 'de se
rem O'S 'feitos enviados á. condusão; e 8.igO'ra
oontínuarãoa pagar esta taxa, e mais a que
esta lei od'eterminla, ou fioca esta subSJtituindo
a outra? R' preciro, DOis, que se !p'Onha isto
em ela'reza, 'pol"qu-e do modo que está. o' al'1tLgo
dêi-s'e todo a 'Cont~staçõe;s 'Sobre a sua mente,
e ver-se.ha o Corpo Legislartivo obri'gado G,

outra lei 'deiClaratoria desta, o que mie par€'-'Ce
pouco d ecen te palTa a Asscl1ll'bléa Ger.al qU'6
deve ter to'c1b. a ,p:revidencia em suas d,eter
mi.nações. M:a s. nas refer'eD:cia'S aos rendi~
mentos ,dos oUicia:es de justiç,a, em q'ue Bóe
rn.a:l"cam <l·i ff€Tente's ta:xa-s, Ula eJi:fl.'da oUJtra

f.alta .de da-reza: manda-se que <l'e 300$000
atoê 600$000 se pa.gue ce.rta taxa, ~ que d'8
600$ até 1: 1200$000 outra; mas, qual .é a taxa
d,es 600$000? E' a primei'ra Ou a segulnd,a1
fan ta 'razão ha :para uma camo para outra,
por'q·ue na lei se lIlão dedara se este limite
ê in-clusive ou exclusivo, se para a maior lo.
tação, 'S,e para a menor_

O accresdmo dos 'Co:nhecimentos de n'a.
v,iosque .se vê no voto 8'€parado, pa:rece e8'tar
ilncl'uido no artigo oCootratos, 'eS-te ter.mo é
mui-to geral e env'Ülv,e muitas id'éas. Um c'o
nheC'ÍlID-enlto ode na;vio 'ê re'a1mente a d'ec1aTa
ção do contrato 'qU!e 'faz o ·calPitão com o car'.
regador de tomar a sua Oa.rga e de a con.
duzi-r debaixo de ·cObeT;f.a enxuta e bem 3.Jcon.
dicí'ona:d'a a certo porto, e. -en tng,a-r a deter
minada 'Pessoa, ,por conta e ri,<;co de quem
se deu, l'ecebendo o ~piltão um :tanto de !fre.
te; e -como muitos co:n.üa;tos ha que não vão
especifÍ'C,adosna tJaibelloa., todos 'eHes ficam
compl'8'hend'iodos na taxa esta1beledda .no [la

ragra:pho 2°, onde me parece entrar€'ID os co.
nheteimentos .de navios. Verd~d-e ê que para
estes eonltTatos não .especHk:ados s'€ .ma,rca ()
im:poSoto de 10 reis, e 'o :IlQb!re Senador autor
do voto separado esta:belece 400 Irêis, o que é
uma mui·to ,gl'a'Ild.e 'di,ffe'I'ença, mas ·então ~á
ptelo v'Üt'O 'sepaTad'O Se iJ1ão inicia este im~'os.
to: 'o 'q,ue se faz 'ê a:c:cr'es1c.en tar a !taxa já. ini
'Cilada, .os. co:nheci,mentos, 'ainda ;sem oS'€!rem
es'pedfi1cad.QS ·como se :faz !Il{) voto separado
deviam paga:r 10 :I'\éis :por s'e aJcha:rem !inclui.
d'os na ru bri,ca g.eral 'dos oon'tratos.

'No ,a;r:tigo - larrendamento - ha a /f.alta
de clareza acerca dI() ,tempo; diz o arti-go _
a:rrenda.me'IlWs até 10$000. - E este arr€-nda_
mento é ,mensal Ouannual? Nós tem-os tno
Hr·azil o oostuIlle de arr·en·d·ar <X'I!Stas men,sal
menrt'e, e estas :PaJgaJID. ,taxas do :a.J"iend!alIllento
mensal ou 'd'O que cO'r.respOll'de ao anno?
Se é o que oorrespon<le 'ao G:D.no -ê injusto por
que -pôde !d'uraT o ·arrendamento mooos de um
8Jnno e muito menos; se ;por· um mez qua.nto
had'e p3lgar o que roealm.entte El.1"rend'aJr 'POr
um anno? Tudo isto eSJtá. escUTO. Cond,uo
poi's, que é p'reciz'o que 'pas·se a 'ta:bella p()T~
que, <:amo já, dis'S€, na·d'a 'ha que !faça faCe ao
resgate do .cobr.e 'qu'e .já. ;passou senão nella

.mas é neoessario 'que seja oorrecta por(]u~
está em muito:s lugares escura, e dando lugar
a duvidas.

O SR. BORGES: - 'RJespo:nd·eroei ao prime-i
TO nobre S,enadúr a suadu'Victa, de que se
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esta Laxa .é adtlitn.m-t•nto r, •t<lxn quc existe: \ daqui se deduzir qu~ G isto iniciatira? E' o 
dlrrl Que n tnxn qu1.• a<!tualnwntc se observa qui.' niio sei; porque aqui só se dr>ularou até 
ú 11 mal~ diminuta, logo de1·e ser supprimida 1100$000; ns quantias que excederem. a. esta 
e substituiria )JCJr esta que n nugmcnta, e sornma n:io .estlio aqui compre!JOndidas; c 
llr,ra i;;so ""' cntond<'!" lJasta dizel·-se que se pôdil -cnvoll·er-se a :idéa que a CanJarn dos 
pague cJ'ora ()nl diante o se!lo e-stipulado na Deputados niio quiz incluir ns qun.ntin.s aci
tabelb junt:i, rorogando..se Jl<l;ra esse fim a mn de 100 mll réis, o que de ce~to N'a um 
<'SVaobelccida, ~ fica rcméu!adn ~1 objecção. 

1 
a·bsuz·do. -Eu faço est:l obsen·nçlio ú camara, 

Quanto a outra duvida sobre o limite, e ser qu" reso!l·crft o que entender. 
inclusfl·,-., ou exclusi.vc, necess.ario G que se o Sn. BonGJ;<;; - )Io1.is ·nccessnrio so faz 
dodarc, ali:ís fic:mi duvlila, ma.s isto é obJe· 0 adinmcnto por esta razilo que se aenba de 
cto ú'f: n·dacçi\o. · Or:1, con1o apparccc:u <lu- dar. Cuido que a Jel niio qn": que os reciboS 
\"!das c :ilguns- defr:itc.;; r,ue os ·nobres Sena- contratos e arrendamentos d<· 100 mil ri'is 
deres :nc:Hbroo da Commissi\o, podem mdllor pura cim<~. ·não pnf;Ul'nl noda, porque vejo 
cor:·i;;ir, como aqul'!!e:., que ·rem 111ais lidado I aqui nos officios de Nstiça c fazenda o mi· 
co:11 o proj,,cto, t·u rcr1uciro qnc volw·n elles j11i:no e o maxiillO dn u1xn; por <-X•·mplo, quan
r:.'.'a talJ•·lla c <JUC co:·ri;;i:J<!o o !l.rti:;IJ, I'Oltc á I do diz de GOO mil réis até UID conto; dito de 
disruss:io. ) mais de um conto parec·.·-mo qth: wmoem se 

I p6dc '":!tender que <lc 100 mil réis pnra mais 
nEfil"J:J<Dfi·:~·ro !Hlo lwJa outra taxa mais que aquc!la que 

rropr.n!Jo que o parngraplJO 4" do artigo 
voJt.t: ft Co:nmissfi.o de F .. 1zcnd~1 para cor

ri.a-Ir os d~f~·I~os f'JI!'' P.:1contrnr tí. sua !llCJlJo:· 

manda n lo~i; mas que disto se poderá dul·i
dar (: certo; t' cm lugar de 5<' (•!Hcnder que 
pr1garfio taxa qun.nào as quan·tias excedere-m 
do 100 mil réis, qu.e G dr~ 40 réis, julg:uc-se 

in i.f\1l!~··!H:ia c e:-.:~·cuç[iO r: o apr~srntc~ a c S0- que nada ~c eh"~~'\'{~ pa.gnr; i ato merece cort'C'! .. 
nat!o P!!.r:t t·!lliio ser cliscuticlo. _ passnndn-se·l cr.,to. 
!lO en_lrt·t:r:Ho fi discuss.:io do~ .arti~o;.; IJUt' se-\ Depois de !'all.a.rcm alguns Senhor,ls. uns 

~uc:u. - J. I. Eúi"{J•'S. i n -faror iJ. outrQS eontra o rcr,u-erimcnto, re-
I ·produzindo r~zõc•s iii dit.'ls, o Sr. Presidente 

Foi apoiado c e:Jtl'Oll cm discussào / propõz o r<-querimcnto [t 1·otn~fto " niio foi 
a sun '"n.t•·ria, ficando !lrl c:nrct:mto 1 nppro1·ndõ: 
~uli:Hla a qu,·stiio pr!ncfpnl . ..;~ 1\ Co:üÍnuou pór~u.to n ~:~scus~üo ;;obre o 

1 
par.1trrapho -1" c· Julgando uJsc:!tlda ,:rfinnl a 

o S1:. :11.\I:QtTo.J. nr- P.IH.L\.If;t·.\: Acllo J m,1têria, propôz-se á votaçiio: 
rr..nito neccss:trlo o adic1m·l'!lto .. ponrlerou-sc / 1 ," A cméncla"' suppressil"a <ln Sr.·~:\1:-cr. 
n imperf..!~ão d~st:t tab·•lln. ::. ou~! a Camam·J·<tt:e~ de _In·h~tDJ1>upé ::\iio ·;Jnssou. · 
llel"(~ tomnr e:n con;:idcrn~:io; V.tmbem se po:J- i 2. '":O par.:~g-rn.pho 4" c tnbella rcsp•'ctiva, 
<l•'l"O\l q\t.- o Senad·o n:io podin I;JZC!" isto, i saln n outra· etuenda: F'oi npprovndo. 
porquê a Constituiç:io ll!'o pr9]li1>i?, Jl.Orquc 1 3." O addit.1m~nto proposto ft tnbcnn. ilo 
{· lniri:lti\"3. <lc inlposto: ha n.qui um c·mlm· i •·ato separado: ::\:io ]lassou. 
rnço que l•'!lllo rll' notar {t Ca:n•:trn. c que cni-\ Entrou ~m discuss:to o põ\rngmjlho 5" llo 
<lo one p{>dc ser corrigido;. se totlnl"i.:J, porem, artigo G" do projecto, c como cmen<kl o pnr.1· 
jul~:tr-sc que isto mrsmo •'nvo11·r. idé!l <lc ini·j g:raplÍo 3" do artigo 15 titulo ·l'' <lo l"oto S<'· 

cinti1•n,. fic:tmos nn mcsm.a. O embnrn~o que I par.:zclo. 
notó <i cst~: - tll~-S{' aqui recibo;:, rontratos, O Sn. )f.lr.Qt"lc7. m: B.1nr..\rEXA: - Esta 
n:·rcnân.mcntos do .-,'110!· de 10 ·m!l :·éis ntl; n imposir,flo tal c qunl esti1 Dfl ll'i l1a dr pro. 
de 100 mil róis pngarilo o imposto q.nc n l~i 1 <luzir muito ·POuco c c:nzsnr muitas con testn
mntllh; mrts ~twndo essPs contra:tos, r~:cibos \ çõcs entre os collcctorcs c collcct.~rlos: o col-
e nrrcn<l~'lllcntos cxcrd<'r<•t:J o:~ JOO HIÍl rfis llcctnr jn!g::ní chc~c <l:t c;,~'-' n:1o s<Í o pn.!, 
:tão J'npr;to nn.da? como o Cilho f!U•2 mon• n:t nwa:Jtn. cnõn, de-
... ·\l.Gt::-:;; St:~ . .ScX.\IJO!!F.S! - .P!lg"tlnl. I pois outra contcstnçüo .. ÕC o,q. c.<cr.wos têm 

o Sll. 1L\.l:q\:F.7. m: PAR.\X.IGI''': - Eu \ !llnis do 12 nnnos e lllC'nos d1' GO; porque quan· 
não 1-cjn nqul dcc!nr:tÇfLo; c ntio pod.f.nmos dl·1 do se colllpr:nn,.os escr,wos no1·os ni<o se snbo 
~~~· <ln 100 mil 1·~is pnra cim~ s~m comtu<lo n fr!nrlc qne têm. En n:io jul.c:o (]I! r estn fm. 
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. ·posição sda · para dar grande rendimento, 
··mas un!ro-mentc !nce,ntivo para fazer desvia'!' 

to moral, c é conveniente pollt!camen te, para 
cortar esse luxo d-emasiado q.uc ha nas cida
des com escravos, e e:o.:C'Uso estender-me para 
demonstrar -que a ·co~rupção das familias pro-

dns cidad-es tão -cons!dernvel numero de es
. -~ravos no serviço domestico, e se é para est" 
efféito se.rel de opinião que todos os escravos 
paguem este tri·buto. 

cede dos escravos. Porta·nto approvo o Im
posto. 

O Sn. Oummo~.: - Isso é muito bom, mas 
· ~stá na mesma razão: u -d!fferença feita no 
voto separado augmenta muito o Imposto, c 
então ·enbra-se pela i·nkiativa; portan;to não 
deve passar n idéa. 

O Sn. BOJIGES: - Nem tanto. A Camam 
dos Deputados ·iniciou um imposto, pôz uma 
excepção; agora a emenda dimina a ex
cepção; con-vém o imposto, mas não a. ex
cepção, e se isto não vale, ex-cusado é então 
ViTem estes obj-ectos a es·ta Casa. Voto !Pela 
emenda. 

O Sn. Ar,)miDA 1~ Ar.nuQr.;EnQuE: - Que 
ha inkiativa ·é claro, a respeito do Imposto 
soiHe aqu·e!Ics ~scravos, que ex-cederam ao 
num·cro de dons, o que eu digo é que seme
lhante imposto ha de i·rritaT a todo o mundo; 
para se d·esvlarem os escravos das cidades 

0 .Sll. :I!AJIQUEZ DI~ p,\!IA:\".\GU.Í.: - ~ãO 
a.pprovo o imposto, I-Ia de traz-er gran_d!:B 
contestações, começando-se pela da idade; e 
d·epois os collcctados ··darão m,U desculpas, 
como seja ·que os escravos ·estão L"m casa do
entes p,1ra se tratarom, etc.; enrfi.m, isto na 
pratilca ha de trazer desord~ns. A emenda é 
peor, porque virá uma criança de "Peito a en
trar no numero e isto não póde s(•r, e é pre
cizo attendcr que multa gente v-ive dos seus 
escravos, que não podendo su·bsistir com o 
rendimento delles, mui.to menos poderá pa
gar esse tributo. Ora, agora direi q.ue ha ini
ciativa, porque o tri,buto limita-se a certo 
numero de indi-vidues, cer.ta idade, etc., e a 
emenda -estabelece um novo Imposto sobre ou
tra cousa, ·que a Camara dos ·Deputados nfto 
att,•ndcu. Por todas estas razões voto contra 

procurem-se outros meios, e considere-se que o artigo e contr.a a emenda. 
nós não •estamos nas drcumstanci.as da. Eu- .Q Sn. l'.L\HQUJ~Z DE IXJIA~rnum: - Já se 
ropa, o serviço dos •Pretos ·é muitn vagaroso se disse que esta imposição era ma.is para fa
c por ·i·sso demanda maior numero .. de pretos zer sahir os escravos da cidade do que para 
do que lá de brancos, muitas pessoas aqui pToduzi-r grande rend.a, mas ·nós sabemos o 
no Rio de Janeiro não têm muitos escra.vos <:stado em que· se acha o Brazil, que ·não ad
por luxo; occupnm.nos no serviço ~dns suas mitte .por ora essas alterações; a escra\·atura 
quintas ou ho·rtas; além ·de-cjue .eu vi no Ouro cre:J.da ·com certa moralidade no centro das 
Preto muitos· pretos o'ccupados na min<·ração familins póde conservar-se, porque os d·ous 

. dentro da ·cidade. e. ~stes tam'bem page,rão? 1 mil réis não ·é que hão de fazer com que es~a 
Ha .tn:m-bem as d-Iffi.culdades a-presentadas, gente vá para o campo, porquc: ou elles sao 
não .s~ p6d.e saber bem a idade dos pretos e nccessarios, ou não; a gente forra d-o paiz 
deverão acontecer mui-tas contestações entre não quer servir e a ·gente d<' ·f6ra não serve, 
os collecto·res e collectados como já disse um porque não qu·ere.m mistura.r-se com os cscra
nobre Senador. vos. Tnmbem se disseram já as dHficuldndcs 

'Ultima-mente este .imposto ha de car-regar 
sobre os pobrrs e não S()bre os ricos; e muita 

·.gente serYe-se com gente alugada, como eu. 
Voto, Pois, contra o p:tragrwpho. 

"O· Sn. :lvfARQl'EZ DE CARAI'Er.us: - Appro
vo o paragrapho e a emenda. Julgo qu.e t<>
~os .todo o direito para elim~oar a excepção 
do contrario ·não precizarlam vir a esta Ca
mara ·Projectos 'de i·m[lostos, recrutam·en tos, 
etc. 

:-Ião estando, pois, convencido do contra
rio, é pr.ecizo que sustentemos os nossos di-~ 
!!'cltos e que não queiramos que os dn outra 
Camnra se entendam mais. O i;n1posto é mui-

··.~ 

que es.te ·tribÚto havia de apresentar ao que 
é precizo attender, e accr.esce mais que nos 
su-bu.rbi·os das cidades ho. muita. es-cravatura 
empre·gada na agricultura miud.1, .-que faz 
uma ]lOJrte do commcrcio da cidade e o artigo 
não traz declaração sobre isto. · 

O Sn. ~IARQUEZ DE CAnArEr,uR: - Julga
. se que este meio f.1rá sahlr os escravos das 
cidades, mas n6s não queremos que sai.1m de 
repente, hão de ir indo com o tempo. Dis
se-se mais ·que esses -escravos podem ter mo
ral e ()beclienc!a; ellcs o que têm é s<'rvilis
mo t•m razão da. força que os opprlme, .. e 
aqu.elle que os não castiga. é sempre mal ser
l'ido, assim como cu; e não sei como se não 
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gente que tanto mal oousa nas cidades e :vil· I>~!E:>DA • "' 

las, afim de que a outra gente Jaça o s~:rvi~o 
nellas . .Pela Cotl&t:ituigiio entende-se que ini
ciar é principiar o projecto na outra Camara, 
que Yindo para aqui nós · pod<·mos alterar 
como. julgarmos conYeniente, estes são os 
nossos direitos. 

.Parag-rapho 5" artigo 6": supprima-sc o.. · 
excepção do n umcro rela ti v a a proprictarlos · 
Sl)]teiros ou casados. Supprima-se a excepção 
maior de 60 .a.nnos. - J. I. Borucs. · 

Foi apoiada. O Sn. BoHaEs: - Apresentam-se duas 
opiniões: uma que o Imposto é iniquo, e ou. 
tro que se ·não póde admittir a <.>lllenda. Ora, O Sn. S.t'fL'It.\"JXo: - Tem-Si.• dado como 
os Srs. que vO;tam contra a imposição equi- principal motivo d·esta imposição o meio indi· 
Ya].e a uma etnenda de suppressiio; Jogo, of- rc•cto de Jazer sahir d·aS cidades um grande 
ftndem a prerogatiYa da Camara dos D<'PU· numero de. esr.raYos que não serYem senão 
ta dos, c para o seu a·rgumento fica·r em pé para fa \'ore C<' r. a ocosidlide dos s·eus possui-. 
é prccizo que approvem a imposição. do-res e corromper a moral publi.ca: fallare! 

Argumentare·! agora sobre a iniquidade sobre este meio poli.tico de que se quer !an
da imposição; se acaso consid·e·rnrmos todas Ç·ar lllão; para os retirar da cidade eu não 
as di,fficuldades c iniquidades .que podem sei se isto é reaJ.mente .um mal como se tem 
acontecer então não ·ha imposição alguma, entendido. Lembro-me que em 1800, quando 
~arque -todas cllas são onus com que se ag. Portugal teve guerra ·COm a Hespan.ha, fize. 
grava a :-<ação, e de necessida·de não se p6de raam·sc saltir de Lisboa todos os gall<•gos que 
repartir .u.ma imposição de tal modo que nin- alli se achavam, que como todos sabemos, 
gueru sinta; logo este inconveniente vem da são occupados ·exclusiramente nos .tra·b:Llhos 
natureza da cousa, que 'é pagar, e eu não veio pesados: foi tal a falta que se sentia imme
motJyo algum 'J)ara que estn classe seja mes- diatamente, que antes de clHlgarem a Caim. 
mo dcsonerada de imposição alguma. Os ha- lira fez o Governo retroceder a. todos. O mes
bitantes do campo não pagam imposição do mo aconteceria nas cidades elo Brazil; se se 
produ·cto do ·trabalho que estes csc!·avos fn· fizessem sah.ir dellas os escra\·os que sobram 
zem? Pagam. E entlio porque :não paga.rão os do serviço domestico. Onde se achariam bra
da cidade? Isto ·é que é Jniq.uidade. As ,.:;. cos p:~.ra ·o sc•r\'iço das Alfandegas ·e par,1. 
cepções que o .,·oto separado apresenta parece conduzir cargas de. uns lugares para outros? 
que uin·gu1•m. desconhecerá que são não só Xão se diga que ha escraYos de luxo; ,.u não 
para augrnentar a imposição, eomo para eYí- creio que possa haver luxo em sustentar ho
tar os inconvenientes que hão de se entrar mens ociosos, com obrigação de os curar· nas 
no centro das f&miJi.as a saber qual ~ o casa-~ molestias e soffr<:r o risco da morte, e fugio 
do c o solteiro e quantos escr:~Yos tc•m e a dos, c tudo o mais a que estít ex•posto quem 
idade delles. Offerece-se a isto un1a unica possue escravos: quem os conserva {} ·porque 
objecção que faz algum peso, que é a que Ilhe dão lucro. Os escravos que scbram do 
disse• um nobre Senador, e é qut', admittícla. serviço dom~stico sabem para as ruas e \'ÜO 

em toda a su,'l extensão a <:menda do voto, ganhar em -fazer cat·retos ou trabalhar nas 
separado, que comprehende todas as idades, All'nnd~gas, e estes serviços que são indis· 
vem tmnb~m a reca.hir esta impos-ição em uma pensa Yeis niio sei por quem possam ser 
criança re.ccm.n:rscida; mas tamb<'m pód<·!·Se feitos. Tam·bem já n:io existt• o luxo dos 
restringir isto e eu mandnrei uma emenda escravos chamados mocambas; já se não vê 
ao projecto neste sentido (leu). tPóde Juwer no Brazil uma senhora ir :1 missa seguid:t 
UIIJ preto nl-ho cm uma. ou outra casa, mas de 5 e 6 pretas cobet'tas co111 ·bnetas pretas: 
qual é a ld que ·não :tem incom·enientes? O essa moda acabou ·ha. muito tempo, pelo m~
legis!ador nunca olha senão para o maior l!U· nos nas c.idadcs ·principnes: !10.ic quem tem 
mero, " -então não se póde sal\·at· torlns as hY· escr:was ;,ccu.pa·as no ser.ri~o domestico e 
lJOthcses lembradas; esses pretos velhos mcs- fnl-as engom.mar ou lavar, constituindo nis
mo ~rabalham em differentes cousas. Offe- to um lucro do capital ~mpregado no 1-alor 
reço, pois, a -eme·nda e veremos então o que da escrava. •:\Ias, o .foJ'te argumento para 
clla produz na sua discussão. provar a necessidade de manter os escravos 
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:Piara ·-o ca:mpo ê .tirar dentre nossos filhos um cr.avatura, mas nós não esdmos neste c:LSo, 
.germen de ·corrupção da moril!. Eu não digo e os nobres Senadores hilo d~: sa·bt'r qu~: csto 
_que os escravos sejam morigerados; a sua mal rvcm de -historia antiga, Desgraçado o 
~condição traz comsi.go a immoralidndo mns pai de ramilia -que não conservar a sun ia
:.não estou com·encido ·que ellcs sejam a' prin· milla em .boa moral., conservando os princi-
clpal ca-usa da dcsmoraliznçiio do tt>mpo, -pios de 1!10nestldhde que são lndispensaveis, 

.. Sr. 'Presidente, eu ··meco as ncçõts pelos quer lwja:m escravos quer .nflo; porque sabe· 
seus resultados. Quando eu deixei 0 Brnzil, nHJs que muita gente forra. h a, mais deprava,. 
'!la 30 annos, sem duvi-da que 1lroporcionnl- da do que os escravos. Quanto, ·poróm ii ma

·mente {t populaGiio d·e cntiio, havia muito teria eu iria por ~!ln s~ n minha opinião nfto 
mais escravos que ·hoje, porque existia 0 uso fosse contra a imposição, porque cu creio 
das cadeirinhas, não havia um só crlttdo 11- que o Senado póde tratar disto e dirj.a mes· 
vre, e mui•tos offlcios mt•canicos só eram Juo ·que a Idade •fosse de 7 annos c não de 
exercitados· por escravos: mas -tem diminui· 12, mas, -como sou -contra a imposição, sou 
do a -corrupção de -eo~tumes na ·razão da di- tambern contra a emenda. 

:.J._: mlnú1cão dos escravos em rela~ão ú popula- O Sn. AL:IIElO,\ g AtnuQt:EJ!QVJ': - Verei 
~~- · · r,ãa livre? Diga-o quem tem olhos e ouvidos! se posso salvar a contradic~üo que um nobre 

·. ;_- São os -brazileiros tocados de .mais immoraH- Senador acha nos que votam contra o artigo 
dade do que se acha nas cidades da •Euro. e que dizem que nã.o pertence ao ~nado ini
pu, onde nunca se \'iram pretos? Eu não c! ar impostos: disse o nobre Senador que os 
quero ,fazer -comparações de costumes, cada I que reprovam o i-mposto têm tomado ou of
um ·QUe tem via·jado as póde fazer e tirur fend.ido esta iniciativa dn Camara dos D(•pu· 
a ·C'OnclusfLD que se lhe of-fercce; limi.to·me a tados; -se assim ·~. ·O Poder l\Ioderador, quan
dizer que n!i.o es·pero que -desa:ppnrecendo, do não suncciona -uma lei de impostos toma 
ainda que sejam no todo, os escrayos das ci- tnmbem a iniciativa ou offende-a; mas niio, 
dndes, se consjgn o melhoramen,to da moral elle não faz outra ·cousa senão U'm di-reito que 
dos nossos moços, porque nüo se tem tirado lhe dll. a Constituição, que é tnmbcm o direito 
a verdadeira causa da dmmoralldade. ::-:rto que tem o .Senado de pôr o seu v.cto' a uma 
estou, ·portanto, convencido que se ganhe lei que vem da outra Cnmarn, emborn seja 
com isto cousa alguma, por esse lado. se, sobre impostos. Orn, pretende-se tambcm 
porém, não se consegue este decantado bem, que nflo seja iniciativa mendar para mais; 
como se -quer que subsista um i.mpos.to que eu desejava saber se -uma emenda para mais 
os ·mesn1os nobres Senadores que 0 defendém não 6 realmente uma iniciativa sobre impos
dizem que nada rende e que ha de ser. uma tos. F.J.gu.remos que o imposto é de; 4$000 e 
collecta complicadissimn? .se isto é assim, eu que o Senado diz que el!e seja ele 8$000. NiLo 
voto pela sua suppressiio. tornou o ·Senado a iniciativa sobre es-te im-

N'ão .estou tambem cm que 0 Senado não posto? De certo, e isto '~ tão claro que nào 
o pó de supprim.ir. ·Se elle existisse em outra se pó de de maneira alguma obscu-recer; só 
lei já sanccionnda c -o Senado fizesse aqui um quem quizer dizer que 2 e 2 niio são ·1. O 
projecto para o a-bolir, concebo que exorbi· Senado não. póde ,fazer isto. 'E. por conse· 

quencia 11iio sr. póde admittir ·a emenda. tam das suas attribuicões, porque tomava en· 
Qu:tnto ao imposto ·ellc ·ha de .produzir muito __ tão a iniciativa sobre a ma. teria de impostos; 

mas aqui não se dll. esse caso. O Senado des· pouco de -renda publioo, c ha de produzir 
multo desgosto e muitas dlssençõ<·s no Bra. approva .um imposto que n outra Gamara :ini-

ciou; c :póde ·razcl·o i)orque, se o nfto :pudesse zil. Por consequencia reprovo o artigo c a 
emenda, e estou e estare! sempre que augmcn. excusado era virem aqui as IL'is sobre im•. 
tnr o imposto é tomar a iniciativa dell~. postos; não se trazem aqui estas leis 11ro tor-

7111!tla; \'êm para serem examinadas c serem 
npprovndas, ou rejeitadas srgundo o Senado 
entender. Voto, pois, contra o artigo. 

0 .SR, :IIAr.QUEZ IJI~ !X .HAll llG.m: - ::V!u.ito 
!ouvaveis sü.o os sen-timentos 1lhl!antroplcos 
dos nobres .Senadores de nü.o quererem a es· 

·. 

._·, 

...... 

O :Sn. BoRGES: - Tr.at.nrei de responder 
primeiramente ao nobre .Senridor flUe acn.ba 
de sentar-se: cl!e faz -um discurso cn;•mho
so, mas nlio demonstra ti v o; troux-e o ex em. 
plo ao 'Poder ?líodcrador, e então o .Poder ?l!o. 
derador -quando nilo sancci-ona uma lei qual
quer do !Poder Legislativo ofrende ::t inlciat!Y(\ 
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o Pode.r.•Lcgls)atlvo? Não o'Dfl·ndc tal, porque :t posição era multo pequena, c ·assim n1esnio 
Constituição deu·lhe o direito de sancciotJn.J'; ainda queremos tlrnr este nNigo quando ao 
e Isto .não acontece com o caso .em questão, m<•smo tempo queremos o resgate elo cobre? 
porque tudo quan.to é •fazer leis per.tcnce a 1 Eu estou prcYenido, cm parte, •pl•lo que disse 
ambas as Cnmaras. Ora,agora pergunto eu: o nobre Senador: quando ral!ei t'Dl moral, eu 
se acaso viesse o Imposto de 2$000 e o St•na- não disse que o fim princljlltl dessa !!llposi. 
cio o quizcsse :põr cm 4$000, poder-ia o Sma· ção era •fazer remover a cnustt que fazia com 
do fazer isto? N<1o; e então pela doutrina do que .se estraga.~se a moral publica; disse so· 
nobre Senador :Podia . suppr.imlr :tudo. T-ogo bre imposições r1ue era melhor aquella que, 
quem p6de fazer O maiS JJ6de faZ<'!' O menos. tendo O .fim de trazer din·!Jeíl'O para as !lC· 

Esta emenda que o Senado faz cstt1 na con· cessidades publicas, •tinha, de mnis a mais, o 
íorroidoadQ da Constf.tuição, que diz, que tudo fazer com que se mel·horc a moral, v. g., 
quanto se deUberar na outra Gamara venha uma imposição sobre a cnchnca é multo I>oa, 
ao· Senado. :::~ras disse o nobre Senador que porque dará dinheiro c além disto •fará que 
o senado pódc dim.!nuir e supprimlr tudo e hadam menos •bebedos; isto ~ reconhecido por 
não ·P6de au.gmentC:r; quem sustenta isto é 
que poderá sustentar .que ·2 e 2 não são 4. 
Por .consequ~ncia eu sustento que a contra. 
dicção existe. O Sl'nado não toca na quantia 
do imposto, mas nüo admitte senão cert.as e~. 
ccpções, e, até nisto, desempen.ha aquillo que 
a Constituição impõe ao Col'po Legislativo 
que é dizer que a taxa seja repn.rtlda por 
todos. Quanto aos outros argumentos ,_;., dei· 
tar para o canlpo a cscravatu.ra, c da mor;~. 
]idade que dahl Tesultaria ás ·ramilias siio 
totalmente alheios da questão: o fim princl
'!Jal ·é ter dinheiro, e os mais são occessorios. 
A Camara dos Deputados diz ao povo: - pa· 
gal pa.ra o Governo ser accionista do ·Banco -
e n6s que j(i. denJOnstr{Lmos que elle o não 
p6de ser sem ter !linheiro c que será iníquo 
impôr ao povo jl<lra isto, diremos então: -
pagai esta imposição, moas é para se resga;ta.r 
a moeda •falsa da circulação e isto redunda 

todOil. Ora, exaggerou um nobre Senador a· 
moral do Brazil com·:parando·a com a Euro· 
pa, onde a desnJOralaizaçiio era maior por ca11· 
sa dos criados; eu .niio duYido que l1ajam 
cnsos particulares, mas lla sempre .u·nJa diffe· 
rença, é que as ofilha.s do famílias aqui Têm 
partos sem casamentos, c isto niio se aclla por 
lil. E que exemplo se pôde tirar dos galle
gos? Pois os por.tuguezes mesmo niio :pqdium 
servir ;pnra .carrega.r nas Alfandegas? :Isto é 
un1 mão lw bito ero que as ~ações se põem. 
Na I~rança lla holllcns de certas Prov:lncias 
que s6 .elles é que servem de mariolas, o mes
mo acontece em Portugal, mas ugora j<i se 
vai corrigindo este a.buso. Ora, vamos ií. lni
ciatil·a: tem.;se insistido que, uma yez que 
se augmenta. a impos.içào se toma a inicia
th·a; .então não ho. emenda alguma que -não 
seja iniciativa, porque uma emenda irans· 
ío·rma o.qulllo que vem da Gamara dos Depu-

em ·beneficio vosso. - O argumento que se tndos, c então teremos nisto uma iniciatii'<L 
trouxe {]os gallegos em Portugal não tem na. ·Disse um nobre Senador que rindo da outra 
da com .isto, e se ·formos d.izendo o que nos Ca:mara uma imposici1o de 2$000 c elevando
fizer conta, cntfto € melhor tomar outro <'X· se nqul a ·l$000 que' Isto é tomar a iniciati-va; 
pecliente, nfto nos occuparmos da lei e dizer não é .tal; é uma emelJda ampliativa, e então 
que o Senado não se Importa com o l'esgate quando de lá \'lesse- uma imposi~i\o de 4$000 
do cobro. Por Isso mesmo que essas Jmposi· e nós aqui a puzessen1os em 2$000 tiuhamos 
ções são poucas e que devemos a:proYeltar to. tomado a iniciativa? .Não; e para qtte esta· 

,· das el!as, para termos um .todo mais conside. mos a insistir c.m couS<~s que sito contra as 
rave!. ,por consequencia não tenho ouvido nr· nossas prcrogativas, dando assim argumentos 
g-um.cnto algum !l()m que destrua aquelle que 
apresentei, nem para que se possa sustentar 
o dosprezo do artigo inte-iro. 

o 811. i!>f.lllQVEZ DE C.l.nAI'ELL.\s: - Sr. 
Presidemte, n6s já reconhc.cemos que esta im. 

á outra cnmara pnra se pôr l'lll processo 
comnosco, {]izendo que nos não compete nquiJ.. 
lo que na Constituiçii.o está tão claro? Inicia· 
tiva 6 da:r principio a. um projecto, o depois 
quando elle vom para esta Onmara aincltL 
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que se -ponlÚtm cousas. ~ircrs-~s nrw se. pó de 1 :;~g~n~o .. se discutida a :m[l,tcrln, propôz-
dizcr que elle foi 1-n!Cl::tdo nau!. Po1 tanto oc .t > ota~ao. _ 
me Jlrtrece que se deve terminar a questfto, 1." A supprcssuo das palnr~ns - alénl do 
ap:iJrovanllO"$O a .c.:nl.'nd;t do nobre Senador numero de dous, sendo solteiros os proprlc
no v·oto se:pürmio. Sómcntc çm uma cousa eu t:1rios c de quatro sendÔ casn.dus. Silo pus-
acho ·razilo, .qu,• ~ dos escrr,•·os· de menor icl.a- sou: ·, 

de; ponhamos ut6 7 armes; JlOis que isto 6 2." A suppressilo das pulavr:~s- c maio-
·facil de conhecc,r-se, porque _ascra não vêm res de GO: 'l'ambem niio passou. 
de Jóra escravos llDYoo, suo nasddcs aqui c 3." A suppressiio das pala.yrus - mcno-
podem se apresentar certiúü..·s de idade. rcs d<: 12 annos: ·::-ião foi aj}provuda. 

0 Su. AL)IEllJ.\ E ALUL:QJ.:J:!IQUE: - Eu ·1." 0 paragrapho 5" do artigo G": l~oi 
não tmto de (kfr~ncler n, in.icialim de cti ou upprorailo. 
de lá, trato de defender a Consti~ui~-fw. Con- Leu-se 0 artigo 7" do proiccto de lei. 
!undio-~e aqui o nulis com o menos; dcscjam o sn. Bur:GEB: - Pela ordem. Venceu-se 
que .se me dissesse, se iniciar um i:UJJosto (I illlllOsi~ilo; rc.st:t agora tratar-se da sun. ap
nij.o. 6 dar origem á sua cre:>.~ilo; e sendo as- J>llCilCi1o por'!UC a. Cam:u·o. dos Dcputn.dos n.p·. 
sii:u, digo que Lodn.s as vezes que o St:nado 1;!icD.-a pa:·u. u Duuco c o Scnailo quer :J.Pilli
tiver elt'l'.Udo um imposto de ~ a 4$000 à ti cal.,:t p:1ru ·o l'Csg"tc do col.Jrc. 
origem a outro imposto nn r.::zlio dc 2~000, o Sr. J:>rcsidentc consultou o Sl:n:tdo se 
que G o nccrc::clm<.J; c qu:u:do o diminue dous ,1prn·o,·a,·n, que se tratasse Jogo ll:~ up:IJlica
a um mil rúis llii.o so dft origem a i:l!Jlosto ~ão uos tributos: e dc.cidio-sc que não. 
~lgum. O S.;·. Presidente decli!rou cutiio que os-

Quando o Senado recusa um imposto ini- tara cu1 d!scussi.i:o o u.rt!go 'i" do projecto de 
ciado na outra Cam~l'.l nfi.o i!1lci~~ nada, un~t 

do seu à irei to; é vr:rdatlc- que me poUc!'ilo 
dizer (o que nil.o é no r o) que onde h a. 2, .b.:t 
3, .pela 'l'L'gra de .que on.dc lw. ~ ha 1, c 2 c 
1 silo 3; mas ~u ni'to ~:sLOu nestes c:ilcu!os, ~ 

• minha regre. G que nfw se di crca~r~o de im. 
·postos quando o S-:onado diwiuuc ou SUlllJri
me UIU illljJOStO. 

O Su. BO!WES: - Rcspond·o ao nobre Se
nador pelas suás :wesmas palavras: - jni
ciar um imposto é dar origcn1 .:1. c-l!e; - ini
CIM um imposto é a.bolll-o. - Va.m os por 
JHu·tes: - quando a Constitul~iio -diz que a 
iniciatil·a sobr.e impostos pcrteJJCe [L Camara 
dos Dc]JUtados, quer dizer que, ou seja para. 
supprimir algum Ü!Jposto j(t est.:~belcc!do, ou 
para estOJbeleccr algum noYo, pertence i'L Ca
maru dos Dc·pumdos, c tn.nto .quo o Senado, 
com S :tnnos de <'Xerciclo par!ament,,r, nindn. 
não iniciou :HJI!i a suppressii.o de um imposto. 
Logo, o nob:•e Senador dc\'c cnt~:ulcr que se 
o Senado abolir um imposto, olfcndc :t inl-

lei c como cn:.l·ndn. u a.r.tigo t1u elo lJa.:·.eccr . 
O S1:. ~1.\tQoJ::z JJJ:: ·J:l.uw.\L'J::S.\: - O voto · 

scvm·ttdo suppl:imio lntcirall!~::ntc ~stc artigo, 
nom c!le p6clc dcixnr de s•:r supr>rimido, por
que: u. ::;na. prilllC:ÍI\l Uisposicilo é .iuutil, <lit"~ 

cll~l: - Quulquer dos acciúllist~l~ do cxtiucto 
D:tnco podcr{t subscr~1·cr, etc.' (l('it). Cada 
tuu llótl() fazer o que qulzcr, isto é sabido; 
mas a SO!;'U!lda disposiçüo 6 i:Jjilsta, porque 
só nqudlc$ sen!.tGrL•s que quiz·~ssem assignur 
para o novo Banco flcaYalll sen·horcs do que 
era seu, c os Gutros niio. Portunto .este m·tigo 
dere ser todo supprimldo .como entendeu o 
1•oto scJJarado e nflo como quer o l'nrcccr (h: 
Commissilo que se supprimc p::rte. 

Julgando-se discutida a mn.tcria ~Jropüz
sc [L YOt::tÇ[LO; 

1." A supprcssi\o das pal:tYras - 11aru. 
hypothcca das notas actualmente cm circula
cã-o: X ii o passou. 

2." O :Lrti-go 7" do 'Projecto: ~·ambcm niio 
ciatlnt dn outra Cnmara. Conscr:tuentcmcntc, passou. 
daclu esta ldúa, niio s<: JlÚ(it:' rotar contra o Dada a hora o Sr. Pn·sidcn-to declarou 
urti-go do projecto, poder-sc .. hu vot.1.r contra / mliacla a matc:ia c cksignou para a ordem 
'L emenda; cu ng·ora que estou de Clpinifto con-~ do tli:t a. sua. contiuuaçilo. 
traria, sustento a emendo. QUe offcree! -~nisto Lerantou-sc n scssiio [ls duas horas d:t 
vou nu. conformidade ela Coustitulcfto. · tarde . 
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.SESS"\.0 ORDI:-.TARIA, E:\[ 25 DE .JuNHO 
. DE 1833 

l'Jli!:SIDEXCIA DO SI:, DENTO DAU!lOSO l'EHE!!L!. .. 
Disc~tssrio rlo projecto a:c le-i sobre o 1ncio cir

culante c crcaçrio rlc um Bnnco 

FaiJ.aram os Srs. .s~nadorcs : -
Olivoira, ·1 yezes; ~Iurquez de C:tra· 
·vellas c ·norges, 9 y,zcs; Carneiro 
d~ Campos, a yezes; :\larqucz de Bar
;ba.cena, G v<'zes; Snturnino c llar-
quez QUC ~Iaric(i, 2 vcz,•s. 

Aberta a scss:lo com 31 Srs. Senadores 
e lida a acta dn u.!Jter!or, foi a·pprovadn. 

>'\o decurso da sessão comparecera-m , 
mais 1 Srs. Senadores. 

O .Sr. 1" .sccreto.rio leu um officio da 
C:J;ma.ra dos ·Srs. ·Deputados, rcmettendo a 
seguinte 

OI:UE.\! DO DU 

Continu:tntlo a segunda discussão do 
projecto de lei solire o méio circulante c crea
cão de um B:lllco, com o Parecer da Commis
;ão de Fazenda e ci~'l'oto se:parado de um de 
seus nwmbros,- t<~YEI lUf\\il' a discussão do ar
tigo S" do proj .. cto, que. foi approvado sem 

deb:ttc. 
Entrou ·em discussão o artigo 9" do pro

jecto o como emenda .o artigo ·i" do terceiro 
projecto do voto separ:tdo. 

O S1:. :vf.\I!Qt:F.Z DE B.1macr.;u: -· Par<:!. 
cc-me isto uma red undancio. (1c11 o a.rt'lgo) . 
Estft claro que, quem .]la de pago.r ha de~ ser 
esta Campan·hla, por isso julgo que se de\·e 
supprimir o resto do artigo (lclt). 

O Sr:. Or.n'EIJ:A: - Eu dlri:t que o artigo 
fosse SUJlprimiclo, uma \"CZ que passou que o 
Governo não ·fosse o.ceionista, c se clle nii.o 
\'ai ter ingC'rcnc!a alguma no Banco, :para 
r111~ h:t de nomear <•stes recQbedores? Isto é 

A Assembléa Gero.! Legislo.t!m resolve: 

I mais proprio que sejn da prjmelr:t mnssn dos . 
rrccionis.tas, ·que nome:trão ·quem el!es qulze
re!!l. 

Artigo .unico. Fica approvada o. pensão O Sr:. :!\LinQH/. DE C.\1!.\\'Er.r •. I.S: - O Go-
_.;d: 400$00~ annunes, concedido. ?or dc'.cre7o de 1 verno não entra corno accio~istn, mas auxilia 
· :·2u de :\!aJO de 1832, o. Francrsco Rodrtgucs 1 este Bnuco. Por conscqueucra antes de h:tver 

d·!l Silva l\Iello, estudante do curso de sciell-lreuni:io de accionist.as, não me .pare·w des
cias juridicãs· e sociaes da cidmle de Olinda. m~razoa.do que cllc nomeio estes commissá~ 

Paço da Camaro. dos D<·putauos, cm 22/1 rios ·p::tm receberem· as subscrip~ões c darem· 
de .Junhc de 1833. - "lntonio Pauliuo LimtJO principio ít formação ·do iJ:hnco. Se o Goi'er
dc "lbrc11, Presidente. - Cassiano EspcricUão /no niio protc•gesso esta o.sso"ciaçfto, excusado 
de .i!cTlo Jfattos, 1" Secretario. - Bcmarrlt I r.ra fazer esto. lei. O quQ eu acho é que nií.o 
Bcli.lrzrio Soares c/.a Souzn, 2• St!cretario. faz mal nmhum que o artigo pa.sse, a.té :po.r:t 

O S·r, ::\{n.rquez de Barb:t.cen:t p,•dio qtle diminuir o numero <las emendas. 
se rWssc .para ordem do ditt o iPa~r.c~r da .Tulgando-:>e discutidn a materin, propôz· 
Commissão <le Constituição e Di·plomncia. so- se [t votaçiio: 
·brc a mensagem do ui!nlstro dos X egocias 1." A suppressiio ·das pal:wra.s - o que 
Extrangeiros. tudo ser:í. po.go ·P~lo Presidente, Directores (' 

O Sr. •Presidente consuJotou ent:io o Se- Companhia do Banco por conta do m()smo 
no.do se appr01•avo. que o dito .Pn reccr fosse 
i!:tl!o para a. ordem do dia com prefen•ncia a 
outm quo.lqucr mnterla: e assim se resolveu. 

O Sr. Gomlde ·declar.ou que, ach:tndo-sc 
bastantemcn.t.c !ncommodado, nüo podia com· 
parecer effectlmmente no Senrrdo, S€·.nclo·lll!' 
por isso necessario .faltur alguns dias; o que 
pa.rtl.cipava desde j{L para lhe ser .. m rcleva
d(ls ns faltas quQ .fizesse, independente do no
'"'1. partlclpnção. 

iF!cou o :Si•na.dn inteirado. 

Dúnco: Xilo passou. 
2." O artigo !J" do projecto: Foi appro. 

vndo. 
Seguiram-se os artigos 10 e 11 do :projc. 

cto, rruo fomm a.pprovn I! os sem deb-ate. 
Pnssou-sc n discutir o artigo 12 do pro. 

jecto. 
O Sn. ·:"I!AnQur-:z DE CAr:Avm.r.As: - E' 

prccizo dnr nova I'ednc~ão ao nrtigo, o Se
nado j:í. decidio que o Governo não fcssc nc
cioni~ta, e pass:mdo o artigo como ostú. ha 
cont1·,1dicr,ão. 
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0 .sn. ::IIAnQuEz DE B.llwAci~xA: - Eu qual seria o motivo por que ,llretendendo-se 

a.doptar por ·base deste Banco os estatutos dos 
Estad.os Unidos, se excluio esta qualidade, 
que allás me pn·rece mui·to illl'portunte e se 

mando á .1\fesa a emenda. 

;. · Propon•ho que no artigo 12, em lugar de 
excluíram do lugm de Director aqul'lles que 
n,ão Jorem cidadãos .brazileiros? J:l Sl' tem 
dito que um •Banco não ·6 uma sociedade qual
quer, jndifferente ao Estado, é uma. sociedade 

dczescis ....:.. escreva-se - vi·nte. - Jlar

aucz de Ba.rba.ccna. 

·~ 

Foi apoiada . 

Julgando-sé· discutida a matcria, propôz· 

lmportantissima e .tanto mais }mportnnte 
quan,to dia recobe privilegias .como wjo aqui 
no resto do. lei; é um.a sociedade que sendo 
nl ilis boa, torna-s~. lis vezes, uma machina in· 
fernal que pôde transtornar a ordem social <! 

que pódc fazer uma revolução; 1l urna socie
dade muito importante pela influencia que 
t~m com o meio circulante . .Portanto parece 
que devemos ter .a. mesma cautela que tive
r:un os Estudos Uni.dos; que os Directores que 
não podiam ser senão capitalistas foss,•m ci
dadãos residentes no ·Brazil. Eu offen•cerel 
emenda, mas cou1o o illustre Senad·or pedio 
<1 palaHa, desejo ser primeiro illusti\1do por 
clle sobré isto. 

se [t votação: 
. 1.• o artigo 12, salva a emenda: Passou. 

2. • _.;. ·emenda •do Sr. :\Iarqu.ez de Barba-
cena: Tambem passou . 

· Scguio-se o artigo 13 do projecto, que foi 
approvado, sali•a a alter.açüo j:l .vencida. 

:Passou-se ao artigo 1-l do projecto, que 

·Entrou cm discussüo o artigl} 15 do pro
jecto c como emenda o artigo 10 do voto 
separado c o nrügo 3G do Parec<:r; c dando
se 'POr discutida a materia, foi a]lproi'ado o 
artigo 15, na conJornüdadt• do artigo 10 do 
voto separado, e ficou ·prejudicado o artigo 3G 

O Sn. :\fAI:QUEZ DE IBAnn.\CilXA: - Quan
do um Banco é ·bem estabel~;cido; quando as 
suas operaçõ,•s são ·bem fiscalizadas e publi
cas, nüo se podem commettl'r nenhum dos do Parecer. 

;Segui-mm-se os artigos 16 c 17 do pro
. jecto, que foram approvados. 

Passou-se ao artigo 18 do projecto c 

abusos que receia .o nobre Senador; quando 
não ·ha publicidade, qua,ndo nüo ha fisciL!izn. · . 
ção podenJ se commetter .todos os nbusos, quer 
os Directores sejam nacion(Jes, qUe o não se
jam. Xuma companhia onde se acham indis-

·como emenda o artigo 13 do \"Oto Sl'J.>arado, c 
. havendo-se por discutida a materda, .foi ap. 
provado o artigo 18, na con'formidadP do ar· 
tigo 15 do voto separado. 

tinctnmcnte todos os homens que pt·lo seu di. 
nhciro podem entrar neHa, sem fazer distln
cçüo de nacional e extrangeiro, .como 1l·ara a 
admlnistra~üo dPlla s~ excluirüo os eX·tran
g<>iros? Embora houvesse a condição, que me. 
tade .e mais um dos mrectores fossem nncio. 
naes; mas excluf.r da administrnçfto da socie
dade homens que têm a isso direito pela en
trada dj) sua.s acções, nüo me parece bom; no 
projecto .que tinha feito Incluo l'sta condiçüo; 
que metade e mais um dos Dircctor,•s fossem 
cid·adiios ·brnz!lelri}S, mas deixar os extran.gei
ros inteiramente excluídos nüo acho bom; se 
ell~s ·~ntrarem não podem commetter o.buo;o 
algum; uma \'ez que seja •bem fiscalizado e 
suas opera~ões publicas; a,s combinações em 
fnYor -de a.mJgos e parentes tanto podem ser 
feitas ·com ·Directores na.cionaes como cxtran
gelros. ·Portanto me parece que a nlternçrto 
que se fez ·na cópia dos estatutos do Banco 
dos Estados Unidos .traz alguma Ynntngem, e 
não é perigosa. Lcmbr.e-se o nobre Sen.tdor 

Seguia-se o artigo 19 do pmjecto, que 
foi approvado. 

•Passou'.:se ·ao artigo 20 do projecto e 
como ·emenda o artigo 15 do voto S<•parado; 
e dando-se a materia por discutida, foi nP
Jlrovo.do o artigo, na conformid.ade do artigo 
15 do voto separado. 

Seguio-se o artigo ·21 do pi'ojecto, que foi 
apprl}vaclo. 

Entrou cm discussão o artigo 2·2 do :pro
jecto. 

o Sn. CAnxmno DE c.nrr>os: - Combi
nando este artigo como corr<>spondente dos 
estatutos do Banco dos Estados Unidos, Y.t•jo 
aqui uma alteração, que me parece não dever 
ter lugar. iDlz o r~spectivo n·rtlgo: - Ne
n·lmm capitalista que não fõr cidadão resi
dente nos Estados Unidos será Director; e 
nenhum .Director t<'rli dlmito, etc. - Segue 
por diante, como está no nosso projecto. Ora, 

·, IJo 
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Sessão de 25 de Junho 15 
que se houvessem dous ou tres !nglezes -na isso queria accJ·escentiu· u-qul ao artigo {l~:tt) 
direcção do extl'ncto Banco não se encontra. e esses .mesmos deverão ser allenados de·ntro 
riam tall'tos abusos. de a-nno, contado no dia em que o Bn.nco entro 

o Sn. C.tn:>Emo DE C.t)!Pos: - -Estou na posse <lellcs. 
persuadido que para economia e gerencia dos 
negocias em tempos ord!narios póde ser .bom 
que estejam extrangeiros na Directoria; :PO· 
rém, pare:ce-·me que se acaso houver guerm 
ou quaesquer eontestações com n Nação, cujos 
naturaes estejam como rDirectores do Banco, 
pode-rão resultar da·hi más consequencias. 
Portanto parece-me que a cautela apresenta· 
da pelos estatutos ·do Banco dos Estados Uni
dos ·t'l preferi vel. ':roda via eu não off~reço 

emenda; nós -temos ainda a 3" discussão, lá 
poderemos fazer as modificações convenien
tes. !Parece-me que isto não é tão indiffe· 
rente como se pretende; não se trata só de 
interesses partkulare-s, porque as sociedades 
de :Ban·co convertem-se, ás -vezes, em machi
nas de Governo que muito podem in·fluir :Paro 
bem ou pu.ra mal na segurança e prosperida
de publica, c ser{t sem duvida uma grande 
imprU.dencia querer d~:ixar -taes influencias 
eMregues a cxtrangeiros na.iuraes talvez de 
paizes com qnem possamos aJ.gum d-ia estar 
em guerra. 

Ao artigo 28, accresccnte.se no wu, salva 
a redacção. ·Estes mesmos os deverão nlien·ar 
dentro de um anno, con-tado do dia em que 
entrou na posse e senhorio -dellos. -" Jfa.rquez 
r&e Caravella.s. • • 

Foi apoiada. 

O .SR. Or.rvEmA: - A' prJmeira vista pa· 
r<:>ce ni.ui judiciosa a emenda, mas tem seus 
inconvenien-tes, acho eu: estll ·emenda trata 
do que se ·tem legislado par:L as corpornçõe;;; 
de mfto morta, parn essas tem -lugar, porqu(', 
como são deixas, lcg.nãos gratui-ios, que se 
deixam a. taes cot·poraçÕ!'s, .aliennndo·Sü den· 
tro .:<: anno e dia não t~lll -prcjuizo, mas ao 
Ilnneo póde dar algum prejuizo o marc:lr-se 
um prazo, e um prazo eurto para. aii·enar cs
s~s .bens, porque p6de o preço das c:1S.1s t•star 
alto na vccasiiio da adjudicação, e depois ;por 
uma circumstancia ·qualquer, -como n. t'nl que 
estamos, ou out·ra se-mel.h~.nte, ·baixar de rc. 
pr:n.te, e ·eis aqui está, que, sendo o :Prazo t[o · 
curto, sacrlficam·sc -os interesses do esta.bele. 
cimento por ser obrigado :L vender d~ntro de 
rumo e dia, quando poderia consen·ar por 
dous eu tres annos, ·e JIO fim delJe.s vender 
conforme o seu i-nteresse, por isso não sei se 
~erft ·melhor .ampliar mais algu-m tempo. ou 
rleixnr isto ·á .prudente escolha dos accion is
tas. 

O Sn. llfAnQu:r.z m~ C.m.1 \'F:T.L.~s: - Sr. 

.O SR. BonGE:s: - :Pelo artigo da lei par~:, 

ce que é -uma ol'fensa á nacionalidade admit· 
ti~ extrangeiros, mas como o mesmo artigo 
não dá esta prefercncia aos extrangeíros, doi
:xa que isto seia um acto de vota.çii.o; os vot:m. 
tcs que são acclonis·tas, lembrar·se.hão de 
aattender ii. nacionalidade nomeando Directo. 
res que sejam cidadãos hrazileiros, ou admit
tindo extrangelros que 'tcnha:m 'para isto con
fiança.; a. lei não diz n-em que se excluam 
os extra·ngeiros nem Qtte se :~dmittam; deixe. 
mos que ·vá assim; :Ponlla.mos -tudo na con
scicncia dos votantes. 

Ju-lgando-se .cJiscu·tida a. matcria, p.ropõz. 
'se lí votação ·o artigo 22 e foi epprovado. 

Segu·iram-se os a.rti·gos 23, 2-i, 25, 26 e 
27, que foram approvados sem de!J..ttc. 

•Entrou em. discussão o artigo 28. 
0 .Sn, l'vfAHQUEZ DE -CARA1'1~J.T,AS: - EU 

approvo o artigo, -que 6 muito con fot•me aos 
.fins do Banco, mas os .bens -que forem ndju. 
dlcados no Banco, devem ser considerados 
como ·os de corporações de. mrr.o morta; para 
que não t-stejam 'parados f6ra da circulnçüo; 
eu queria accrescentar outra obrigação: a de 
se.rem alienados, dentro ele nono e dia, pn.ra. 
!.I' e.m con-fot•midade com ns leis gera-es; por 

Presidentl', que -utilidade .ha de que os corpos 
de ·müo morta nüo possuam bens de raiz ? 
E' por-ventura ·pot·que com isto vem a prh•ar 
a Fazt'nda Pu·blica elos reditos das .c,1sns? Ett 
nit.J ol·ho para a siza, porque ·dcs<>iaria muito 
que nüo l10uvessc semelhante Imposto; cu só 
eoncaro o bcnef·ic!o que nasce da circulação 
dos fundos, sejam ellcs de que natureza. fo. 
rem; porque uma ''ez que se não .facilita mui· 
.to esta elrcula~<io ou mudança de capitaes de 
.uma müo para, outra., acontece que o Estado 
se vê multas vezes pr.i-vado do maior lucro 
que Ille dnrlam esses 'bens, sendo poss·uldos, 
cultivados ou admi-nistrados por müos mais 
IJ~beis e mais Industriosas; e é bem sabido 

. ':.-' 
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qui.! toda administraçii.o ~de coriJOI}l_ÇÕL'ti é sem
pro me:ws cuidrtdoro c ãtti é tleolcixud!L. Por. 
tanto prim·se a Naçilo do rcdito maior, CJUO 

tiraria ~c cst:ts fnzcnd<Ls ou cstc•s 'Íund·os Jl:lS· 

S3.sõcní .para os mãe~ de ulll.l!Oilk'lll mais in-
···!·· dnstrioso, rg~e os n.ng-mConta'Ssc mais pela sua 

mnior ·-~·igilancia ·O d.jscreção, por isso tudo 
quanto c facilitar a adnünistrnçiio fL trans· 
missfw dos fundos tcndG sPmpre :t. ser Iucra
tim. Demais, toda administraçi"w quo <·stá 
L·lll :;ockda.dc, cm co~pomção, principalmente 
qua:Hlo esta é grande, é sempre n1á. O 110-

lhe não pag!Lru suas ·dividu·s. A' adjud.jcaçiio 
-suppõ~: que não tem havido Ian~adores aos 
mesmos bens na. ·hnsta. publica t>!ll que se ven
dem, se se não t<lru llavido Jança.dores, ll por· 
que ·elles nito sií:O de natureza a dosn.fiurcru 

·Slllt compra, o que € o mesmo iJUC dizer que 
no menos nnquella Gpoca na.da valem; c é en
tão que o Banco jú. forçado a tomar para seu 
pagamento bens ·que a !IJinguotu conv·éru por
que ninguem lançou ·ncllcs, ·h:L de ser obrigado 
a vendei-os dentro do prazo marcado, o que 
equivale " dizer-se-lhe ·que venda por muito 

mum se mostra tanto mais euilludoso, quanto diminuto preGo! 
mais nelk concentra .seu interesse som parti- Quem nii.o vê· a injustiça destn im. 
!hnr com outrem: pelo que, for(;oso é que ti· posiçii.o? O Bnnco n·enllUm interesse tem na 
re:nos do .B3nco a retenção dc·sses ·bens; sup. consen•ação de bens de -raiz, perde ao ccmtra
JlOIIIM!l!Os quo o Banco duro 50 annos; uestes rio muito nisso, porque tem de satisfazer á 
50 annos <'StfLO os fundos parados :tlJ.i, como vista os seus enga.jOJncn•tos, tanto nos pagtt· 
:!mortiz3dos, po:·quc cllc não os quer vender, mentos ·dJ.S notas que tiver cmittido, como 
n.cm disso t<•:n necessidade. :-1fw seria isto das Ictras quo th·er aceitado; c para isto ne. 
muito prejudicial? -Por isso ú .neccssa.rio pôr· eessit.'l cn,p-it:ws amoedados e n:lo <'lll prcdios 
l-he u:na condiçii.o pnrn que o Banco não haja. e b"ns de raiz, cujo valor, ainda que real, não 
de amortizar csscs fundos nas suas ·mftos. De· se p6de tornar effectivo sempre que o Banco 
mais, .isto é contra os interesses do mesmo precize. E' logo do grande interesse dos ae
Bnnco. Bancos Jlilo devem tratar de outra. cionistas do Banco o não conscrmr-em ess~" 
cousa senilo de dinheiros; é este o seu rim hcns, que forcadaruente lho forem adjudica· 
e não a posse de bens de raiz. Essas lJypo. dos c que os ·ha de reduzir a dinheiro o mn!s 
tlE·s::s c outras cous~s que ndi~ntc Ycremos, breve ·que lhe seja. posSil'el, i·ndepend~:ntc de 
nilo seu do .opinifio que existam, nem que o que uma lei lll'o determine. Mas, for~a.J.o a 
B.anco .emp:·,'ste a mãos largas, contentando· que o .faça quando se vG toda· a probn.bilidadc 
s<' com hypothecns. O .que d.jz o .JJObrc Sena.- que tem de soffrer grande prejuizo ii sum· 
dor 6 uma cousa accideutal; não ha cousn mamente injusto c não p6de, por isso, admit· 
~.lg;uma que nüo esteja sujeita .a arentos for. tir-se a c:mende.. Voto contra clla. 
tui:.os, Jlúcle mui bcm acontecer que, quando {) S1:. CAn:"EI!lO DE ·CA)rros: - Sr. Pn•. 
o ·D::nco so ve-ja obrig-ado a realizar esta V<'n· sidc-n•te. ·Eu taruberu me opponho fL emenda: 
ua, o valor elos prodios estcj" om abatimento, Primeiramente, •porqrç o B:tnco nf:o é uma 
m:ts nccidcntes taPs niio cki"C·JU em.bnrncar dis. corporação de mão morta, c n:"LO é pcrmnnr..n· 
pcsir,ü~s g;er<>.cs ·de rc·con!wcida utilidade; se te, an-tcs tem um termo, cru s-egundo lugar 
fCr ncccssarlo clgum rcmc·dio para este acci- porque não subsistem, a respeito desta asso. 
(]cntc·, o ·Bnnco p6de .recorrcr ao Corpo Le· ciação, a.s razões ·que houveram Pnra. se pro. 
gis!aUvo, CJU<~ não clt:íxnrii de conceder uma. hibir a posso d-e ·bens de rn.iz {ls corpora.r;ões 
p:·oro;;.::çn.o d~ tempo. Xüo obstant~:, porGm, de ni~o morta; ~stas sii.o compo~tns de l10· 
se ~nizcr, o illustrc Scmldur pódc offerecer a mens .ecclesiastlcos ou de d~:votos dados {L 

su:t em~nda, de dous ou trcs ~.mws, no que con-templação dos n~goclos da outr,1 l"idn, c 
eu cem virl'i, ·pois o ruc•u intuito 6 que não que, por -via de regra, são máos administra. 
fi~ucm amor-tizndos cstc.s bens, porque isto, do!'es <los bens desta drcumstnnc!a que m1o 
nlr::n de prejudicial, é tambc~n1 con-tra a na tu. süo n:ppllcawis a respeito de negociantes; 
reza c fim da instituição dos Bancos de cir. an-tes gra.ndes economistas têm dito que, qunn. 
culnçiTo. do negociantes se ·ruettc.m ·cm ncgodos ruraes 

O S1t . .S.\TL1:xrxo: - Rt•Queiro a. leitura c!Ics prosperam mui-to, porque s:i.o homens 
eh C:Jlendn. U<'lNC). Os 1Jrns •de raiz que por que c•stüo acostumados a ter semPre [L vlstn. 
<'S[a doutrina v&m a pcrtcnc,·r ao Bn.nco, são I conta de ·d.cve -e elo haver, e nunca os campos 
cm virtude de execuções, a .qut> o mesmo Ban- tém pcrd'iclo quando elles cntrnm nesta espe
r-o maneJar Proceder contra os c!eYcdoi·cs que cnlar.üo. Port.1nto rstn é uma corpomr,ão de 
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Olltra. ordem, bem difrerente das monast!eas mas Se acontecer que mUitOS que tC:tha.ID de 
ou das !rma!!dadcs, cujos institutos tornam embolsar r.s.sucs lctms, .não as realizem, nfLO 
os membros multo pouco proprios para :ulml.•· podt'm apontâr us leti'a.s? E c c :no .lJ[io tlc res· 
llistrar cousa alguma.. •Demwls, J'az-me lncll- pondL>r (L :\'a~·U.O IJ!telra? Cuido que dCI'ClllOS 

n:u· a ·votar contra a emenda a razão apre. tomar uma cautela tal .que o Da:Jco no futuro 
sentada :pelo nobre Senador que me precedeu; não dê desculpa. nunca para nli.o sat1sfazcr 
seguramente quando esses bens vêm li. prac(L as .suas letrus; por11ue logo que. clle niio •fizer 
são adjudicados ao Banco é ·porque não ha i;:to, cessarão suas op~ra~ües, por(Lue tc::nos 
Ianaadorcs, c se não ba Jançnclores es·tíi.o sem seguramente a buncarrotD.. Eu julgo Que o :!l'· 
valor; e en·tão como havemos de obrlga.r o tlgo 28 devia !r depois do artigo 30; o a:·tigo 
Banco a Ir logo 1·endcl·os c com prejuizo? Com 30 é que marca :J.s cspecul.acêiés frlll que o B:~.n
.uma •tal obrigação esta corporacão .desanima. co dôl'e entrar; d,·pcls do n.rt!go 30 ~ QU~ d.c· 
r!a do projecto de soccorrer a lavourD., Que é vi:L vlr cs.t" ttrtigo 28; dizer o .que se doveri:l 
tambem UllltL das vistas com que se estabc. praticar com esses :bens uue lho foõscrn aclj1:. 
leeem os Ba·nco3; !IJOl'QUe uma corporacfLo eles· clicados. O urtigo 30 dlz (lctt). Que!· diZe:· 
tas p6de fazer ava:nços de cap!taes, com juros l'UI objectos disponh·cjs e promptos, que quan. 
m.uito mais ·mod·erados do que os capitalistas do se rec!arn<n· o p:J.gamcuto dos se1:s !Jillletc:; 
pal'ticula.rc.s; c pal-:J. ·que hnYemos n6s de prl-1 não pos~a ter ncnhu!!HL ev:!s!Ya, po:·quc assim 
va.r aos lavradores dos soccorros que o Banco Jlódc·sc fazer como :~s k-tras de can1.bio, ::'L'

poderi offerccer á Ja.vour:L? Se acaso elle vir ' batem.se: o ouro e prata silo realiza veis s.:m. 
que os ·be:Js que se lhe .dilo cm pagamL·nto dos 11re que ·niio Hconteca que o Banco comp!·e 
:n·unços de seus capltaes nfto podem parar em ouro c pra.ta por :~!to prcco (poi3 QUe )Jódc, 
suas mãos a espera de ·bo:t venda, c qu.: serl!. seguntlo a. circum.stanci:J. contmercin.J, Qual· 
obrigado, aluda com sacrificios, a a!ic•nal.os quer qu.., elh sejn, desce:· o prcao dcstc's n~e

denLro do estr!cto prazo do anno, s<.•.t;;urarnente taes), porque tambcm com est!Cs gencrcs p6-
niLD farl!. esses avuncos. Portanto {) .bolll dei· d·c o Banco dizer ao port=,clor de l!:J!a letra: 
xar á prudente administraciio dos mesmos ac· - Eu tenho prnta em bnrra c ouro t•m barra, 
cforilstas o ·fazer es·tas transacções como jul- mus não me convém vc:Hil'r tão barato. - Se 
garc.n1 conveniente, porque cllcs são muito o Banco tem de dar esta !'CSJJGSk1, e!ltfio Deus 
espertos e muito vfl'os acerca ·de seus lntercs· nos li1•re d·dle, \'amos es:~.bclecr,r uma c::~:o:a 

ses. E' verdade ·que nlguns Bancos se têm par:, conunerciar s6 em :Preve!to seu. Da par· 
n chado cm grandes emba.racos por empre-ga- te do Banco não <lere IIm,,• r ilcsculpn. nto:üt:J
re·m seus >fundos ·em ·bc·us que ·não eram de ma para não pagar ao portador das notas r,ue 
facil realização; mas nem por isso de\'.eJnos se lhe apresentare~: ht~ de rcaiizm· !ego ·l 
fazer quacsQuer ·avanços aos lavradores uu.m seu paga.mt··nto; so cl!c -tem desses prejaizos 
paiz novo onde a terra reclama prlncipa!. quando vende os bens de raiz, t:1::nbl'm de1·c 
mente o emprc.go de c!l:pit:Les. ter com a prata c ouro. O Banco con!o asso-

O Sn. BoRGEs: - Se o nobre Senador rc· oiacilo pa.rticubr cst~ sujc:to a todas essas 
conhece que tem servido rlc grandes em!Jara· c;·entua!idadcs, mas tendo sempre em Yistn. 
ços aos Bancos fazer avancos por meio de hy. realizar os seus bHhetes li. vista. Convém, por· 
potheca de bens de ·dlfflci! rea!lzaçã.o, como mnto, nrrcãar.l!Ie todo o motf';o de clc·scu!p~ 
quer ·QUe se faç.am esses avanços aos Javraclo· para realizar seus bilhetes; e por isso se não 
res? !\"enhum lavrador ~oclt•rfi fazer pàga.mcn. deve mettcr t>m especulnçüC's que lhe clifficlt!
tos senão de anno a anuo, clle reconhece Isto, tem esta obrigaçilo. !\"ii.o creia o 11obre ScnJ.. 
como quer I)Ue no Ba.nco •flqu/3 pcrmltt!do Isto dor que, o que juJg·a. scj:~ cm bcn<'ficio do Ban· 
adjudicnnrJ.o.se·lhc .bens? Deixando ao senso co; eu poderia contrarinr-lhc cota sua cpiniiio 
do mesmo 'Banco yender ou niio, cru<mdo bem se se tratasse ele ndmittir Isto nn lei r:ru~ csi:1 
quizer, cllc Irá crupatand" de ma.nelra tal cm discussão alguma disposição a este ri•spei
Qne .quando tiver de rcal!znr umn. letra dir:í: to; quanto aos soccorros prcst~àos ao co:n
Oil tenho bens, ma.s a QCCasiiio 11ilo 6 proprla; mc•rcio ou [t Jm·oura, .J1n de f~?.C!' o n:,·smo que 
c eis aqui temos uma bancarrota y.err!nddrn.. fL'Z o ·Ba.uco passado; ccmtil con1 isto tiio certo 
mente c um estremcc!mcn.to geral. Disse que como ·é ser hoje terca-:J.'eira, ou como dous e 
deixemos isto ·ao juizo do mesmo ·Ba11cO; que rlous serem quntro. Pensem b<·m os Jllustrcs 
nclle se uc!Jnriio ·lwrocns muito ''XPor!c-ntrs; Senadon•s: se ,1caso julgam que é de p!'t•juJzo 
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e multo sacrH!cio no ,JÍnnco' alienar os bens de Já disse, e nine! a s~ me não respondeu':. 
raiz que lhe são adjudicados, dentro de Cl!llllO que o Banco tem todo o i.nteressc cm reduzir:.:':· 
c dia, é preclzo que julgu<·m t'JUC hanrá o a dinheiro os ·bens que l·he forem adjudica
mesmo sacr!ficio adju<liQando 111Ctacs precio- dos; c se temos a garantia. da propria CO!ll'~
sos; ·porque podem descer de preço; em qual· niencla mer.ca.nti! do Banco (o que menos 
que.r crlse l'nl que fa!;'am suas .transacções pôde fallar) para que ó forçar ao J3anco a 
estiL sujeito o, essas eventualldnd<·s. fazer unJa transnc~.ão ruinosa., que tend<! a 

-o Sn. Or.TI'Ill!i,\: - Estes argumentos não d<·sfalcar os meios .que tl•nhn de sustentar 
forçam muito: primeiramente 'IHL hypothesc o seu .credHo? E' nosso fim acreditar o 'Banco 
dcllc receber j{L aquelles 'bens udiudicados, pro- ou desacreditai-o? E que se fnz quando se 
va.sc o seu 1•alor ·baixo, no caso de comprar força a que elle tenha um prejuizo se não 
metaes preciosos com perda é-lhe imputavel diminuir.[he os meios de manter o seu cre. 
falta de calculo; poderá estar suj<·.ito a isto dito? A emenda é iniqua e contra.ria ao fim 
como está :todo o negociante que é calculista que nos •propomos, deye ·por.t:mto s<or !'ejei
e expcr.ientc no seu negocio; •ha d<' perder ai- tada. 
gumas vez·es, mas ha de ganhar muitas, salvo I O .Sn. M.\J:Qm~z 'Dl~ CAllo\\'ELT .. A~: - Sr, 
se o nobre Senador suppõe qu<> todos estes 20 Pr,•sideJ!ote, o Ba,nco não dere tratar de di
Directores hão de ser ineptos, que não hão de /nh:ir~ on mc,taes preciosos; o Banco de\'e 
prestar para nada, mas se sotLbcr,•ni de seu , emittir yalo.res em suas ·notas, e ao nwsmo 
officio poucas vezes li ii o de perder nestas ope- tempo receber com que as l"~alize; deYe ser 
rações; o J3a·nco é tambem de .deposito, sendo como um grande tanque ou ·grande lago, que 
de deposito esses ·bens de deposito que tem não fi.quc ·nunca Yazio, quo -ao mesmo tem110 
S!õrYelll pnra amortizar um: ou outro credito. que esgota a agua por uma par.te, a receba 
O nobre S.ena.àor su·ppõe .que .eJJc está todos por outra, senão igual porção, ao menos a 
os dias fazendo emprestimos, etc.; o Ba-nco p1·oporcionadn. a que d<>spcjou, para se não 
não ha ele bulir lá no fundo dos capitacs que achar no risco de ser de todo exhau.rido. 
hfLO de servir pa1·a faz~r seus pagamentos Quc·m conhece a natureza dCs Bancos c quaes 
como dev.e .. Eu não supponho que os tl5 Dirc- sejam seus fins c lhes não embaraçar, antes 
ctores eleitos annualmentc quando um erre os con1•ida.r a fazer emprestimos de largo 
nesses calculos, todos os QUtros errem tam- prazo, ou qualquer emissão que não re\'Crta 
bolll. Estou na minhtL opinião. cm curto tempo, vai destruir esses mesmos 

ü S11. SArvr.xrxo: -'Estou em parte nos Bancos c .elamnar os seus fins, c de uma ma
principias do nobre .Senador ·que fallou t'lll china muito util c :J.)roveitosa \'ai torncrl·a 
f.:wor da <'menda, porque 'lambem não convc- rui"nosa; e isto é o que ha d-e acontecer in
nho, como já disse, .-m .que um Banco de des- fallivelmen.te. Portanto teve motivo e razfw 
conto •possua bens de raiz. Eu conheÇo .que mui 'fundada a emenda que oHereci, não di
na adjudicação que se lhe fizer dos ·bens que go rzue lhe não .dei um prazo muito curto, 
·fõr força·do a tomar, se lhe d·erc abater a procurarei o :Prazo da lei ·geral, JlUIS se se 
quin·ta parte do valor em vütudc• cl.as leis ge- julgar .nt'cessario, n.ugm~nte-se o prazo, Es
raes, que regulam a.s ·execuções, mas igualan- tas :razões que se deram a respeito da pra-ta 
do·se nessa parte a ·Condição do Banco a. dos e ouro, j[L 111uito 'bem ponderou o illustre Se
particulares, a quem pela ·força .qu~ se lhe faz nador, que é necessario que o Banco tmlw. 
de receberem o .que talvez lhes nüo conl'cnha meios de poder ,realizar os seus ·bilhetes, 
nem queiram, se faz esse abatimento ela quin- qua.ndo a isto fôr forçado; c isto acontecerá 
ta parte; mas os par-ticulares têm a liberdade se os seus administradores .não 'fo1·em sum. 
de esperar boa occ;Jsião de fazerem a sutL vcn- innmente ea.utelosos em prevenir a repcn.ti
da, que se nega ao Banco, manda·ndo·se-Ihc na e accuntulada il'ealização das notas, a qual 
que Y·enda dentro do prazo c<>rto, haja ou não pôde succeder, ou !JlOrquc a emissão é cxccs-

. ha.ia quem lh'o pngue, esta11do sc•.mpre n pro. slvnmente superior á ·necessidade ela cf.rcu!a. 
ba.biJ.idade que não ap·pareça comprador, pois ção, ou por .uma causa accidentnl, como acon
quc do facto da adjudlcaçtlo S<' eleve concluir teceu ao Banco de •J,ondrc•s em 1707 por su
lsto mesmo, não se fazendo a adjudicação se-~ per!or valor elo ouro em bar.ra; c certnmrn. 
não quando appareça quem lance nos bens pe- te elle succumbiria a não ser a medida ex· 
nhora:dos. . traordi·naria de não .real!zar as suas notas: 
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------------~--------------------------~------------------. > •D ,.grr~nde vnlot· rio ouro em ,ba.rrn faria com como possam ·vir essas bypotbecas e esses 

··.·. ·que torloR recorr"ssum ao •BQ.nco para o!Jter !Jcns rlc raiz, qU<! nilo ilOde.lll provir senão 
moeda que immediatument.e era J'nndirla, e o da c!rculaçii.o ou ria emissrio que ellc fl~er 

Banco para reali1.·~r as suas notas compmva dn parte do deposito r1uc con.sistir em di
para cunhar om·o Jlot· •p.rc~o superior Mnr.lle nlieiro, pois de mais elle nfto pórle emprcs· 
que dava r.m mot•cla: se rla suspe.JJSfto do pa. ta r. Portanto, parece-me QUe se alargue 
gamento dtts .notas nilo ,resultaram as con- mais o tt'l'll!O, ponh::un.,se tres annos, fica.n· 
sequencias que s:1o de esperar ele semclha.n· do sempre a. regra de mio dever o.mo.rtizar 
tes medidas, nasceu isto ela necessidade que esses •bens de maneira alguma: ·uma de duas 
tinha a InglaJterra desses bilhetes pura; ma.n- ou o Banco 11a de prospern.r, ou nfto; se e!lc 
ter rL circulação, visto r1ue os metaes precio. fór !Jem, cuida o illustre Senador que el!f} ·• 
sos cmm entüo escassos ·pela muita quanti· nüo .JI:t de ser prorogaclo? Ha de ser infa!Ji. 
l.lade qu<· delles havia suhido para fóra para yelmentt•, porque se com elle o Estado pros· 
os grandt•s su!Jsid!os que d:wa a Inglaterra perar, porque não ha ele continuar este es-
cm auxilio da gu~:rra. 1~· •. pois, a necessida- ta!Jelecimento? Quantos a.nnos ·não tem du. 
ele da circulação o vet·dadeiro thermometro l"ado o Banco d•: 1Inglat~rm que Joi creac!o, 
da emissão das .notas; ·ella .foi .quem salvou segundo a m!nh~ lembrança, em 169·1? Quan-
o J3anco de. Londres. O r::., se se .fazem em- tns prorogn~õe.s Jiiio tem tido, prorogações, 
p.t·estimos a largos Prazos, muito se arrisca por assim diz•·r, até compradas por donati-
cm a exceder, e entfto o excesso reverte in- vos e emprestimos? A. emenda é neccssaria, 
fullirelmente no Banco, e não é com essas e quando nós chegarmos a ou·tro. artigo, eu 
bypothecas ou .!Jcns de raiz, por valiosos que desenvolverei as minhas idGns a respeito 
oejam, que el!e Jm de realizar as suas notas. disto; dias são til'n.das de primeiro mestre 
l~undnndo.mc JIPste principio o que eu que. de economia politicJ, Smith; cl!e :tinda hoje 
ro ·é que nunca o Banco tenha amortizado é o mestre; outros têm ·escripto .multo sobre 
esses capitaes, que tenha, sempre dinheiro esta sciencia, mas só têni conim<!lltado o 
pa.ra a.s ·eventualidades; assim é nccessario que elle escreveu, já e:-:·plicando, já annotan-
que Jogo que receba haja de alienar esses do esta ou nquella '!'alta, mas, o mestrc sem· 
bens de raiz. pre é Smith. llfostra.rei, pois, quaes são as 

Disse um illustre Se.no.dor que uma ad· minhas id&ts, quando cheg-armos ao artigo. 
nünistl'açüo de negocin.ntes .é mais activa., O .Sn. l\L\l:Qr:Ez nr. 03Ann.lcE~A: - Dei· 
nwis cuidadosa que uma outra qunJqu~r nrl· xando ·os al'gumt•ntos que se têm reproduzi
llJínistNI~ão; um negociante, diz elle, é um do de pa.rte a parte, li'nlitnr-me.·hd, para 
homem activo e cuidadoso, como mostra a cvitar perda ele tempo, ao ponto princlpnl da 
cxperk·ncia; está n.costumndo com o deve c questão, .que é o artigo rlo ·projecto ,. a emcn. 
ha de 1HIYCr, e por conscquencia .todas as ve- da a elle o.ffurcclda. 1!\'inguem ainda contra.. 
zes que entram ntt agricultura, dia prospera riou que o Banco não ·possua prerlios; e é 
ma.is; é uma verdade se se ·trata de um in- disposição cxpresS(\ na lei que. possua tfLo 
dividuo, um .negociante administra melhor sómente aquelles que forcn1 nt•cessarios para 
os seus .!Jens que outros homens, ·c que uma a sua administração, quando lhe forem hy
COl'POração; .mas o negociante qu<l é mcm!Jro pothecados; mas não hav~ndo alguma provl
ck uma corporação e administra os ·bens de]. dencia .que fixe· o tempo da. consavação ele 
lo., j{L nfto é tão cuidadoso, c por isso o nrgu. predios havidos por h'•pothccas, facil serii 
menta G que o Ba.nco vê·se obrigado a vender illudir a disposição Jlrincipal da lei. 
com prejuizo; jú se 1·espondeu que o mesmo O Sn. OLli'EJIIA: - ·Pedi :L palavra só· 
ou peor .tam!Jem pôde acontece.r <!Olll a.c. 111t'nte para uma explicaçiio: disse que sendo 
cumula.ç:1o de seus capiotaes; o .melo é soffrer um Banco de dt'posito nfw tinha tfto sómen· 
por ter sido negligente ·c niio tomar uma !Joa te os 1'inte mil contos rlc apolices, mn.s que 
hypothesc; mas a lei não pódc olh:tr po.ra tinha além disso o deposi.to dos Ol1Phftos, etc. 
todos esses accldentcs que •podem sobrevir e que por isso tnes Bancos podiam melhor 
porque então era neccssario fazer uma lei sof~rer um ampute tcmporario, porqtw de
cnsuistíca. Outro ll!ustre Senador Jem!Jrou vem ter um fundo sufflciente pura as suas 
que o Ba.neo nüo era só dt• circulaçfto transacçÕ<!S c assim ]J:I .. menos possi!Jilidacle 
mas de deposito; s~ é de deposito não sei de se proce~er ú vc11da de um Jlrcdlo li)'PO· 
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'thecado em o ;primeiro a.uno; ou ainda mes· / 1rcvertem ao Banco, llara sert>m realizad-as, 
mo no seg unilo ou terceiro; mas, não deixo, 1 lHlo aconotecer<t quu essas t•xtraordinarias 
comtudo, de convi.r •·m que clles nfLO tenham 1 emissões, por empi·cst!mos, cujos pn.gn.men
direito de possuir prcdios e por isso me uií.o I tos não são realiza veis em curto espaço de 
oppo·nho ao artigo, nem tambem estou na uc- tempo, tenham exhaurldo o dinheiro c me· 
ccssidade da venda em occasião certa. taes preciosos com que o tilanco deve p!l!ga.r 

ü Sn. :>Lu:QvEz DJ; CAHAYJ>LJ.AS: - l~tl I as suas nota-s? N-en·hum receio, a .meu YCr, 6 
não compr.•hencli a expllcacão que fez o no- mais bem fundado -elo que .. ste: todo o em
bre Senador de Bnnco de d<•posito e de de· prcstlmo ou ao Gewemo ou a em·prchendcdo
POoito d<' orphüos. Porque aquil!o que e-sti'L res, por mais abastados e acrcditaclos, além 
depositado é sagra-do, e quem extravia o que ele avultado, não é poss!\•el qu-e se. realize o 
estrt dC:•JJOsitado (i ladrão, pois que o que é de- seu pagamento ao Banco, ele maneira que 
positndo é para se pôr em .boa .guarda afim elle possa esta;r seguro de ter fundos suffi· 
de ao depois ser fielmente entregue; o que cientes para nfLO deixar de pagar as suas no
é permittido sónK•nte é que aquelle 1111e rece- tas, 111:1. esperança -de um iuf:lllil'el e prompto 
be uma bolr,n ou um sacco para ·guardar, sem / pagamento é q.uc cllas giram -con1 ·credito; o 
st•r sl'!lado, con-tendo dinheiro, P~_ssa servir-~ Gon•ruo. ou ofu·nda a sua divida e lentam-cn;te 
se delle, comtan.to que na occaswo em que a amortiza, ou a conserva fluctuante; no 
fôr exigido o reponh-a. Do dinlwiro, pois, primeiro caso os juros que hou1'er de rccc
p6dc usar o Banco, do mais, nüo. O iBanco ber o Banco, c essa diminuta amortizaçii.o, 
pôde•, •portanto, mecllc.r 110 dinheiro dos or- muito in•ferio.r í1 -emissfco do total da divida, 
phãos, quando seja alli clepositudo. não o ha·bilitar[l ·par(l fazer face [l concurren· 

Julgando-se• discutida a materia, propõz· cia Slmultanea das Jlotas, nascida desse mes-
se íL Yota~üo: mo emprestimo, que procurarão o seu prom-

1." O anigo 28, .salva. a emenda: Passou. pto pagamento; se :1 divid:L do Governo se 
2." A e1nC!lda do Sr. l\Iarqu~z de Cara. conse!Ta. nuctuante, ·nem por isso muda a 

Ycllas: Tambem passou. força. do meu raciocinio, porque estas pres· 
Passa-ndo-se a discutir o artigo 20, como tacões dadas pt•lo Go1·erno, sendo diminutas, 

emenda ao artigo 2·1 do .yoto st•parado: não arredam os embaraços cm ·que se acha-
O -Sn. ~IAI!Ql'EZ DE Co~n.ti'ELT .. \s: - Ap- rá o Banco: o m·esmo acouteceríL com em

Jlroyo o artigo tal qual se acha e reprovo a prcs·timos -fci,tos a purticnlares para grandes 
~menda. Este artigo é .mui conforme com os emprezas; pois todos sabem que semel·hantes 
princi-pios cardeaes .que devem regular todo Projectos ou especula~ões, ou sejam de agri· 
o Banco -bem estabelecido, e nasce da natu. cuLtura., eommercio ou manufacturas se não 
r•·za. dessa tilo util i-nstituiçtlo: Eu não s6 esta-belecem sem o emprego de grande som. 
quero que o Banco não possa . .fazer enipr<·s· ma de capitacs fixes, e que estes não se rc. 
timos ao Gol'emo, mas nem mesmo a )Jarti- Produzem senão mui l<,ntamente. Nestes -te.r· 
culart.•.s, qunl)do for-cm ele avultad-as quantias mos os emprehendcdores ,n:!o poderão e.m 
p~rn. grandes clll']>rczas de agricultura, por brc1'e tcm·po satisfazer ao Bnnco a di-vida 
CXJ'mplo, para rot<·ar -terr-:1s bravia·s, cstabe. que com elle contrahiram, n<·m est~ terá 
lecer uma ·nova fazenda, ou pa.ra ouiro qunl· meios de prefazer a somma que havin emit
qucr gencro ek industria em grande>, .que de- tido, cam tanta promptidão quanta exige a 
.mande grJnde somma de capita(•s 'fixos; os SC'gurnnça elo seu credito, -sem o qual cllc 
•:mprcstimos ao Govcruo c aos novos emprc. nfLo Póele continuar a existir: se pam a sua 
·hcndcdorcs, nindn qunndo não st•jam cstel5 seguranç<L o Banco, que houver feito taes 
vãos projectistas, não podem ter luga.r sem emprcstimos, pruel-entcmonte suspender a 
gJ·andc '' extraordina.ria cmissiio de notas, enJissfLo de novas notas, até que pela entl'a
que infallil'<'llllell!tc obstruir<io os cana•·s da da das emitticlas conte achar-se linc ile su. 
circulnç•fw, c farão .remetter ao Banco todas pcrVl'llientes -embaraGOS, então 0 geral da X a
as que não pud<'rem facilmente -gi.rar, porque ção ficar[L pril'ado dos grandes .recursos, que 
netas que nada é mais do ·CJUe um titulo ou resultam ele tiio ·proficuo estabelecimento, c 
Papel •fiduciario, com garanti:~ limitada, bem Poucos partilhnrfLD elos Sl'US bcndicios: 
dentro da Naç•iio, -c no Ba-nco, !H·m sahem num~ palavra, tudo quan,to não tender (~ 
Jlara. fóra, nem se gun.J'dam; mns st· ele for~a proh1•bição de emprestimos m•ultaàos com 
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pagamentos remotos, ou lentos, nfto scrtt pro- utcis i! ·productlva.mcnte empregados. :-<ln. 
prlo da nossa prudencia, nem dos conheci· gUC'ln jgnora que .todo o n•,gocio, e nwsmo 
mentes que temos da natun•za. deste cstabeJc. qun.lqucr que se emprega. numa industria é 
cim~:nto, .nem S1>1n 'positiV:L prohi.biçii.o con- fon:odo n. gtwrdar ,. a. ter cm r"serva. uma. 
sulta.remos bem os s"us ·proprios interesses e POr!:!'jo de dinheiro, além da quL• eff~ctiYa.· 
os da. ::-<ação. mente tenha. emprcgauo como capital da sua 

Em Smith se a.charfLO os preciosos benc· ·industria, para fazer face nos p.ngamentos a 
ficlos qu.e produzi.ram os Bancos da Escossia. que clle e.stC'ja obrigado, ou a quaesqut•r ou
pela a.ssidua cautela. qu~; empregavam em tras dcspezas superll!buncla.ntes e inesperadas; 
não emprestar senão a prazos curtos c rcgu. n. totalidade destas res,•rvas fórma uma bem 
lares e o ·resultado desgraçado de um U3anco conside.rave1 somma, na. qu·31 os seus pcssui. 
estabelecido no mesmo Rei·no, que pa.ra sa- dores solícitos da. cc·ns,•rYaçiio do seu credito 
tislazer aos desejos de ;uffocar os clamores não tocam e deixam sem acção, morta. e cs· 
de muitos que reputaY:tm vii.o o rccl'.io· de teril; SP, porém, um Banco lhe-s offercco a 
emprestimos, por ·prolongados que Tossem as certeza. de •poderem substituir esses fundos 
seus ·embolcos, uma .YCZ .que tivt•ssem boas ele reserva nn oecasião em que delles neccssi. 
hypothecas, se dl'sviou da. prudencia até (•n·l tem, elles sem risco da. perda do seu credito 
tão en1prcgada. pelos Bancos existentes; e S<' a.ni.mariio a. tirai-os da. inaeçfto e esterili· 
srndo um dos fins supp!aniar aos outros PC· d.1elc em que estavam c os ·empregarão em 
la sua ·generosa franqueza, estes se ~onser- novos estalx>lecimentos ·C cspecular,ões pro
varam c ·elle succumbio, tendo apenas de duoiivas, com que a sua. industri-a e cons<'· 
existencla pouco .mais de dous :t·nnos, e qucntemente a :\ação obterão noYos produ
achando-se cm grandes embaraços dentro de ctos, novos rendiml•ntos, novos capitaes e 
poucos mezes depois que principiou as suas progressivo augmento de prosperidade. Vê
operações. IPor !sso bem sábia 6 a disposi- se, pois, Que devendo-se toilos essês bencf!
ção dl•ste artigo que inhibe ao Banco a. com- cios tt intervenção do Banco, este os ':Jão p~o· 
pra das apolices ela divida publica, assim duz senão lndircctámente por meia de sup. 
como emprestar qualquer somma ao Govc.r.no primcnto elo Lundo de rcserl'a, que aliás se 
eu queria mais amplo, fazendo ~:sta prohibi· consenuria improductil•o. .Q mesmo resulta· 
ção extensiva. aos emprestimos particultLres, do apparece ·na su·bstituição da.s notas aos 
quando fossem de grand('S sommas e de pa. metaes preciosos, que deixa.ndo o <'lllPrego es· 
gamen.to remoto ou ·mesmo lento. !cri! de instrumento da ciJ·culação, tomam 

!Não ·é cer.tamen;te por scmei!J:mtes em. outro ProductiYo, trazendo me de fúra no1·os 
prestimos que os :Bancos têm uma profícua instru.mcntos e mac!Jinas com que s~ formam 
influencia. sobre a agricultura, commercio e noYas csta,bckcimentos, se faciliüuiJ c aper
qualquer outra. industria, se se l·hes a,briss<' feiçoam os tra.balhos: bastam-nos esses deus 
u .porta para. tão largas franquez~.s. mui brc· )>reciosos resultados d·:t influencia indirecta 
ve experimentariam a sorte desse Ba·nco da dos Bancos sobre n. propricclude nncion:tl, 
Escossia, de que falia .Smith. Um Banco não nascida não de grandes c avultados c111prfs
cria directamente novos capitaes, as suas no· times .de moroso embeiço, que só apJ·oveita. 
tâ.s ·não são novos capitacs, SiLo a-penns rc- riam a bem poucos, e com. in~vit·avei risro 
presentações de capitaes já existentes; toda. da. aniquilação de um cstabclecim~nto t:lo 
a sua influencia. sobre a prosperidade na· util, c até •nccessario nu.m paiz na~ccntc, de 
ciona.l é 1-ndi·reeta.mente, ·dando vida, pondo poucos cabedaes e ao mesmo tempo com tan· 
em movimento, e tornando producti\'•lS gran- tas proporções p(l)ra gradualnwnte su.bir ao 
des sommas d~ cabedacs, que sem a sua in- maior auge de prosperidade e poder. 
terve.nção se conser.Yariam .mortas c estercis O Sn. ~IAnQt:Ez nr-: B.\nn.lcE:>A: - Cada 
ou tambcm (e niio é este pequc.no proveito) um pódc dispôr do que é seu como bem lhe 
substituindo em grande part<' por suas notas parecer, ·quand·o não hounr lei .que Jh'o :pro
de quasi non!Jum valor lntrinsC'co, o dispen· hiba; a presente lei faz trcs excepçüc-s do 
dioso instrumento da circulação, .formada de emprego dos fundos do Banco; excepções que 
ouro c prata, removendo esses preciosos m·e. são mui hcm feitas, porque te1·c-sc cm Yista 
taes de 'llllln. runcç1lo de sua natureza este· o prejuízo que poderia resultar de sua a.m· 
ri!, .desem·baraç.andD-'OS em estado de serem pl!tude · A primeira excepçüo 6 rL de nüo 
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possuir predica senão· os n<'cassa.rios para os 
seus esta-belecimentos. A seguaclo., ·não PO· 
der comprar apo!iccs da divida publica, o 
CJU<~ .certamente é mui !Jem restricto, porqu•' 
tal concessão -numa corporaçüo .que tem um 
fundo •ta.man-ilo ·podia ca.usnr um damno ex
trnordinario. Terceira, .não · ~mprestar di
nlleiro ao Go\'erno. E porque é esta n•stri
cção? Porque o Governo podía abust'r dessa 
f:tculdade e contmhír para com o Banco di-
1'idtlS considem·reis q:zc muito prejudic:triam 
no Banco. Eu, quanto a. l?sta dísposiçrto, nd
mitto.a em geral, mas uma cousa ·ú ~mprcs. 
tar ao Gon·r-no :una somma exorbitante, !) 

Que -podem accorrcr, ningucm dirá que qua
trocentos contos de réis s<·:ia uma grau,!'' 
sommn .p:tl'il pi•r o Govel'llO em estado d~ 
abusar, nem tiio pouco de c-ausar a rlliJta. de 
um Banco rlc 20 mil contos. Se o Gov,~r:l·\ 
como rl!sse, se achar em um ap.:rto, n:io t<·m 
prccizão de directamente recorrer ao Dance; 
os À!Jnistros t&m meios de poderem conse
~uir do Banco o que ·prl'cizarem, ainda que 
DJC seja prohibido; mas não approvo, :Jem 
acho bom que recorram a estratagema; lll.1S 

uma concessfto limitada mostm qua o Cnrpo 
-Le,g'lsl.~tivo tL·m confln·n~ 110 Gover:JO, e 
~uanto a mim convém ·ter essa confirm~a. 

outra cousa 6 emprestar certas sornmas; 
como, por exemplo, n que proponho na mi
n!Ja emenda, a qual é tr:o pr.quen:L que nem 
prejudic.t ao Governo, ·nem tiio pouco ao Dau. 
co; c estou m~smo que ü·ndo-a o Governo íL 
sua disposiçiio ufto poderá, por certo, coro 
uma tflo diminuta somma eomm~>tter gran-
des abusos. 

Em g·c:·nl nfw se púde fallar em Gover. 
no, que -esse norne não l'enlta acompanhado 
d~ abusos c a.rbitrios; turlo quanto é llláo se 
a·pplica co:n sumlllo gosto. Se as C.1maras 
fosst•m permanentes cm seus trabalhos, eu. 
tflo essa disposição ·não importava, po1·q::e o 
Governo, sempre rJue precizasse d·~ algnu1a 
somma, tinha as Gamaras a quem Pedisse 
pro1•ide·ncias, on pc.dísse um suP;priment.); 
Jnt~s mlo succede -assim; orrlinariamcniL' nos-

Dar ao ·Banco tuua latitude. de que ell2 possa 
abusar, nfto convém, porque nós dCI'"mos ter 
cm l'iStl e procurnr por todos os meio~ a sua 
sustentação. :\Ias, não é só com <'lliPI'cstilros 
aos Governo~ que os ·Bancos se :1rruinam, ~ 

tambem com cmprcstimos particulal'l'S, e com 
especialidade aos Governos quando silo illi· 
mitados. Quaudo os Bancos têm permissüo 
rle emprc.star a muitas pessoas quanto bem 
l-hes parece, 'por.qu,, .só ao Gol'<·rno ha rle lza. 
ver prohi.b!çiio absoluta? Quantos milhões 
não erup.restou o -Banco de França a ~Ir. 

Lafit? Qua,ntos milhões não emprestou o 
,Banco e Governo Inglez a vaz·ias cnsn..> àc 
com-mcrcio ·na ·crise de 1825? Attenlln-se, 
pois, ás cir.eurnstancias c embarnços em que 
se .poderii. achar o Goreruo em occasi:io rle 
uma inTasão -repentina, 'não ·tl'ndc talvez um 
real de Que ·possa d is pôr. :\'ada <l<· e:ür~mos, 

concessão absoluta, ou prohibiçào absoluta 
são igualmente injusta.s, o mr:>io termo pro· 
·posto ·na emend,:z. é o mais razo::wel. 

0 .S!:. :\1.\UQI."EZ DE C.IU.H"EI.US: - 0 :M-

ses tra-balhos duram quatro .mcz,•s, e oito 
mezes csta.mos .sepamdos: .púde-se a isto di
zer qu<: tendo o Governo prceizões, convoQI!C 
a A.ssembléa. cxtraordi·n<triamentc; mas ain
da que o Governo tenha esse •meio, nós nfto 
'l'eunimos pelo menos senão zz.o prazo de do:.~s 
m<:zes e isto é o mais breve prazo que se pó
de :admi.ttir. Ora, ·em deus mezcs de demora 
para a reunião do Corpo Legislativo se o Go
verno tiver pr,'ciziio de -dinlwiro por algum 
incidente ·quQ repQntinnmcntQ occorrn, couw 
por excul,plo, o Lle que nós tr·ata.mos em ses
sfw srcrdn, c ta.cs pu.rticipaçõcs em si jusc!
ficadas viessem cm occ.:::siúo em que :as Ga
maras nf1o -estivessem 'reunidas o Pl'Cclzas~c 
<le 'fundos para sustentar a honrn. c dignitla· 
<k nacional, havia n,•sse cnso com•oear a As
scmblén 0 cspcra.r ·pela s:z.1 z·cu·nifLo Jlu!';L QLW 

lhe d6ssc -fundos, cntrl'uanto ·QUe, Qll<wrlo css:1 
rcnnifio tivesse lugar, Ht tcria lzavido com
promettin1CJ!to para a Naç:1o? Dada esta im· 
JlDssib!lidadc, c a.ttentus 11.8 eircumstnncfas 

.bre Senador argumentou em linh:t pa.rallela 
mostr-ando que o Governo p6de conseguir os 
seus fins por intervr:-nção de particulares, e 
que os ernprestimos grandes são tiio perni
ciosos ao GoYerno como aos particulares, o 
que, quando o Governo .quizesse a:busnr, com 
uma -quanti:z. ü1o pe~ucna, nada ·poderia fa· 
zer; cu .niio rcpro1•o porque o Govc.rno \)assa 
abusar, mas porque é contra o interesse do 
Banco o fazer empresti.mos avultados c cujos 
pag.1n1CJJ tos mio se .realizem cm curtos pra
zos; e é por isso que disse que não qurr!a 

. 'lUC os fiu•ssc nem nn GOV<'l'no nem a pnrti
crzlarcs, ·c ~un.ndo algum cmprestimo fizer 
quero que s<:ia com prazo curto para c.m bre· 
l'e refluir o dinheiro para o Banco, porque 
sendo o r!llprest!mo n prazo la-rgo f!cn em 

i 
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risco de ·não poder realizar os seus fundos. presUmo é concl'der 'e negar a mcsnm cousa 
Ora, ainda que s~ cOJ}<:eda sómente o ser o porque o adiantamento do Banco é um ver
cmprestimo até 400 contos ha de todavia fa- tktdeiro cmprestimo. 
zer com que haja accumuln~üo na circulação, Se o nobre Senador quer que o Banco 
porque o Banco !Ia de emittlr maior numero possa adiantar ao Governo atê ·100 contos, 
de bilhetes dos existentes em circulação e lo. eu de bO!L vontade admitto a mudança da pa
go dá.·se a refluc·ncia delles sobre o Banco, la1·ra adiantamento por cmprestLmo, porque, 
o que certamente não lhe deixnr(t de ser mui consegue·sc o que entendo ser util. 
danwoso, .porque o Banco é semelhante a müi O Sn. BonGgs: - Um dos uobres Sena. 
da.gua, que verte e recebe agua no nwsmo dores .que impugnn a emenda de emprcstimo 
tempo; assim se o Banco l'ertcr só, e nfto ao Go1•erno contraria-a muito b"m, porque 
receber reforços para a sua caixa, o resulta- se a lei já. prohibio que o Banco .tinha. nc
do do nosso .Banco será o que .teve o d·a Eu. gocios com o ·Governo, como se ha de deixar 
rapa, como jfl demonstrei. agora que !Jaja este emprcstimo? E o outro 

Qumndo um Banco ·faz emprestimos ao nobre Senador tem por fim ·nüo deixar o Go. 
Governo de ordinario é a pr<~zos largos, e se verno ••m desumparo; e a hypotlwse que 
se considera divida ·f~mdada, nem prazos <tprcsc.nta é .que no .intervul!o das sessões !t•· 
têm, porque o Governo, se pronJCtte pap;ar o gislativas pôde o Governo ter muita urg;cn
juro, e com ·Cll<'s a suu n.mortização, que !c· cia c prccizar de 400 contos de réis; ac!Jo 
va as vezes 30, 40 c 50 annos, está no caro 1 uma quan.tia muito pequena, mas supponha. 
do homem que fez uma emprcza grande, na I mos que é su-fficicnte, é precizo autorizar o 
qual infa!livelmente deve .empregar muitos j Gonrno por outro acto Jeg!slativo pur.:J. n•·s· 
capitaes fixos, c desses só depois de largo ) tas crises de eventualidades poder pedir ao 
tempo reverteu com intercss<'. O que cu ad- Bunco esta quantia por avanço de rt'ndas, 
mlttiria era que o B~nco pudesse adiantar porque o artigo da lei nüo autoriza o Go. 
dinheiros ao GOI•·erno, rl•·ccbendo certas n·n- ve~no a •pcdil-u, só autoriza ao Banco para 
das do mesmo Goverao, como Jaz o Banco poder ndi:mtal·n ao Governo. Ora, se o Go
da Londres, que. clescontn. ou faz circular ns verno tiver cret!ito, a pra~a mesmo l!Je fará 
bilhetes Exchequer·bills e !\ayy.rbills; e isS() e&tc <'11\prestimo, e se acaso nfto se julgar 
é cousa. muito diversa do que um empresti- possibilidade no C01·erno para pa.~ar esta 
mo, pois não ha neste caso gmnde retaraa- quantia o Banco não lh'a empn•stará, por. 
mcnto dt: pagamento, o qual se prt,cnchc lo· que o Banco considera n possibilidade do 
go .que chega a época do recebimento da im- pagamento do Gorerno com a possibilidade 
posição sobrt: a qual fez o Banco o adianta- de outro .qualquer, c <'ntão se clle tem pos
mcnto, ·constituindo-se immcdkttnmcnte o co- sibilldndc a,, pagar, na pr,1ça ha de lmrcr 
orador dclla. gt•nte que lhe faç.q. este cmprestimo. Por 

O nobre Senador disse que cada um po
dia dispôr dos seus bens, uma yez que não 
seja contrario á lei; mas além disto h a outJxt 
condição, porque pódc não haver lei sobre 
isso, ·e devia portanto .accrl•sce·ntnr, não fa. 
zendo mal nos outros, c nós .que somos !t:gis· 
!adores dcvmnos aroutelar isto. 

O .Sn. :vr.\HQL'EZ DE B,\JWACEX.\: - ::-:ão 
andarei l'lll linha parnllcla ao nobre Sena
dor, nMs combaterei directamente seus argu. 
mentes. Se cl!e principiasse o seu discurso 
como acabou, ·nem elle questionavu, nem eu; 
isto 6, se cll<' no princl•plo clissrssQ logo: -
l'U não admitto que o Banco possa fazer cm· 
prestimos senão cm Prazos curtos - eu con
viria immedintamente; nem sei onde foi bus. 
cnr divida fundada cm que não falia a cmen· 
d·n; conceder adiantamento e negar o cm-

eonsequ<•ncia estou que a emenda níio canse-. 
gue o ·fim que. o nobre Scn~tdor quer. De. 
mais, eu nfto sei que tem .que -fazer um ar. 
tigo que .trata de negocias particulan·s cn· 
tre o Gol•.erno e o Ba·nco, com a lei da org.a. 
nização do ·Ba.nco; acho t•u que se o nobre 
St•nador quer dar isto no G"vcrno, na lei dú 
orça.m•ento é que é o lugar proprio, d.ar ao 
Governo autorizaçfto para cmittir letras suas 
até o valo!' de .tanto para as stUJs nccessida· 
des; mas ir agora isto nl'stc artigo nno lho' 
faz beneficio a!p;um, é pr0.nizo outr(J acto que 
o autorize a ('ffcctuar este e!tlprc·st.imo. 

O Sn. :VLIHQrE7. 1m BAHH.\Cl~X.\: -O The· 
souro, não sei se hoje, mas n inda h~t o1m1 
pouco tempo, descontava. letras, snas, sem 
,m•nhuma autori?.-.1ção elo Po!ler .Legislatii'O, 
c portanto para isto ·não seria nec••ssario 
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u.m acto Jegl·slaJtivo, e o Ministro o pC'dCM!L I 'ad!anmmenrto de rl.'llldas e quer o lllustre Se. 
fazer se a lei não prolüblsscl ao Banco fazer nad·or qu.e ·todo o adla·ntamento é um em· 
estes descontos; os particulare-s não faz~.m pn•stlmo; 6 verdade que .é assim, fnllando 
cmprestimos <:om o mesmo juro com que geralmente, .roas nrro no sentido estrlcto; é 
fazem os Bancos; mas disse o nobre Senador necPssario usarmos dos termos technicos 
Que niío é proprio .dizer-se aqui nestes esta. quando se trata de lcgisln~ão; pois concebeiJl· 
tutos que se ha. de ou não emprestar; pois do-se o udianta.mento nesta generalidade, 1)6· 
os estatutos que ·serviram de ba.sc a este têm de então ·O Governo contrahir emprestimos; 
duas ·cla.usulas: a prlmei.ra -é nfto c.mpresta.r e tanto era a meonte do !llustre .Senador de 
quantia alguma. a potencias ·extrangeiras, .que fosse um verdadeJ.ro emprestlmo, em 
sem autorização do Podcr Legislativo, e a dividn fluctuante ou funda·da, que o mesmo 
outro. ·é não cmprcstnr ao Go\·erno sem ter nobre Senador se fez cargo dos estatutos de 
tambcm <!sta autorização. um Banco, e porventura nelles se trata dos 

O Sr.. BORGEs: - O nobre Senador não adiantamentos que se .fazem 'lla Jnglaterra.? 
respondeu ao argumento que eu fiz. Eu dis· Não; -é um verdadeiro empresilmo e a lar· 
se .que esta permissão, d11da aqui nn lei, não gos prazos. :Se se me dissesse que o empres· 
autorizava o Governo a fnzé'r este cmpresti- .timo era ·dentro de ·Um o.nno, cu estaria por 
mo sem que o )!lnistro esteia. autorizado isso, porque, o que eu não quero é que sejaJ!ll 
Para. isso por ·um acto Jegislutivo. A outra I por largos pra.zos. Por.tanto é nect•ssa.rio ti. 
ma teria que o nobre .Senador apr10sen tou é 

1 

rar.'Se esta pnlavrn - emprestimo - que 
de facto, e não p6de entrar em discussão; autoriza. muito; e .até mesmo não se! como 
que o :!\Iinistro do Thesouro mandasse reba. se ha de fazer isto sem li<X"nça. d·o Corpo 
.ter letra.s suns na praça, não tenho noticia, Lé'gislativo; pois, á vista da Constituição 
c se isso se fez .foi no .tempo üos mysterios; não basta autorizar ao Banco para empres· 
lH)jc não se faz isto, e cu não sei cm que tar ao Governo, é precizo que este o·btenha 
partida de despeza .entr<~.ram ·esses descon· fo.culdnde especial, para <>ffectivamente con. 
tos; o. partida de d·espez:~- que se ·fez; era so. t1·ahir ·esse cmprestimo. ·Por-tall'to a emenda 
·brc ·O rebate dos bilhett:s da. Alfandega, não nfto de\'e se.r npprovada, e sómente o poderá 
vencidos, c isto nfto é a mesma cousa; são ser se ,fôr substitulda. por outra que mude 
letras que. o Thesouro tetn de particulares, a palavra emprestim'o. 
c que ns mandn rebater niío silo letras do. Julgando-se discutida a mate·ria, propOz· 
.Naçiio emitüdas peJo Thesouro; agora se se {L votação: 
me esclarecerem a respeito <lo facto talve2 1. • O artigo Q9, saiY.n a emenda: Foi ap. 
me convenc;am; por ora não. provn.do. 

O .SR. ~IARQUEZ DE BMmAcE:-:A: - Para 2.• Se em lugar das palavras - sommo. 
uma expJi.cação. O ·bilhetJ: da Alfn.ndcga que alguma ad Governo - se diria - ao Gover
entrou no 1'hesouro e sahio dclle, é já uma no mnls de ·100 con·tos, sem autorização <lo 
letra s·ua, porque está gal-antido pelo The.: Poder ·Legislativo - resolv·eu.se .que não. 
souro, nfto faz dif!er.ença <~.lguma das outrns .Segui·o-se a discussão do a:r.tigo 30. 
letras, c tanto nssim é que, se o sacador não ·O Sn. BoRGEs: - Eu não acho este ar· 
pagar, o Thcsouro mesmo (; .que .o ha de pa· tigo judicioso; pois se por um neto legi.sla. 
gar. tivo per.mHtio-sr; o pr.emio •franco ao dinhel· 

O SR. Bor.aEs: - Eu nfto combati ao no- ro, ha de se então probibir isto áquella ltS· 

bre .Senador senão 'Porque ·ellc disse que as soclação? Se eatas Clllxas pudessem descon· 
letras do Th·esouro se reba.teram na prac;a, ·tar a :1!2 POr cento, oomo se autoriza a 6, cm. 
mns não ·6 ·hem cxa.cto, por.que estes bilhetes ttio, ta'lvez, com U'Dia emissão do dobro do 
da Alfandega :não são letras originarias seu crupital cm caixa pudesse n.chnr um lu
suas, yarin alguma cous:t; é ·umn divida que cro sufflclente, m(ls sendo assim 6 prec!zo 
o Thesouro tem, e com que -diz: - cu prc. uma emissão muito maior para ter lugar 
cizo de tanto ·C tenho tnnto na. .mão de fu· um lucro correspondente áq·uelle outro. Lo· 
Jano para pagar.'Vos esta quanti(l. go se se coarctasse a Ubordndc sobre 0 pre. 

O Sn. :lfARQUEZ nr: CAnAn:r.us: - o mio do desconto era o mesmo que l!mitnr, e 
nobre Senador disse que <!U já tinha visto ·eu não veJo ·artlgo algum da 1ei limitar a 
a emenda, porque disse que acllnitt!rla um somllla do seu pa:Pel com a emissü.o do seu 
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valor, e qual é a razão por que esse Banco, !e para o caso presente. Se ·fesse possível 
que acabou deu dividendos tão vu.ntajosos? udmittir que o novo ·B:tn·co commcttera. os 
Ellc tambem descontava a G por cc•nto, c por. :J:bnsos elo cxtincto, ·forçoso füra rejeitar para 
que fazia Isto? !Porque descontava na cmls· sempN uma tr.l insi:Huição. Demais, para 
são, c é a mesma cousa emittir 12 a. G por não aberrar da questão principal, digo QUB 

cento, ou 6 a. 12 por cento, como se fez: alé.m quando Sfr concede um privilegio qualquer a . 
deste e outros argumentos que são c1n con. uma comp.anhia tmn·bem se limita o uso des· 
traria ao que diz a lei, tem de mais a mais se privilegio. 
um •perigo grande, que é a. repetição da.qníllo O SJI. l\fARQl:EZ IJE Co~..~IA\'ELL\S: - Eu 
que succedeu no Banco passa do, que é bene. tambcm com,bu to o artigo e acho raziio no 
fiçia.rcm-se unicamente pessoas que estão primeiro nobre Senador QUe fallou nes-ta :na
proximas do Banco. teria; ~u admlttiria que o Juro do Banco 

A lei do Ban·co que acabou não per.mit- fosse limitado a G por cento; se aliás não 
tia !nzer estes descontos por mais de 6 por houvesse a. lei franqueado :1 ·todos contm
cento, c aqucllns pessoas que estavam pro- tarem ~ juro lil"remente, c. se acaso disso re
xi.moas do Banco -t!'rnvam ·este di•n·heiro do sultasse a.lguma utilidade, mas cu vejo que 
Banco a 6 por cento c vi·n·ham v.endel·o na em •vez del!a, resultarão damnos, ainda. mes
pra.ça a 12; duvidar-se destes factos é du\'i- mo não fal!ando nos abusos quo: apontou o 
dnr·se de uma. cousa clara; iam pessoas ao nobre Senador, os quaes hiio de apparecer, 

' Banco com uma nota ~ara s(•.r .trocada e di- porque no caso do premio estar na praça. a 
zia-st•: - rebate já se rez. - Não ha nin· 12 por ~<'nto c não poden·do o Banco dar a 
gucm que lg.norc que João Gemes Ba:rroso ma.is de 6. 
fez nisto ·uma fortuna. considcra;·el, e muitos Quem se utiliza disto? Aquel!c que o rc
outros; esta mall•ersação é m'ui íacil de se cebcu a G por cento. Ora, pergun.to, esta uti· 
fazer. Ora, agora se o nobre Senador me !idade que percc.be um indiViduo que 6 trans
disser o meio de evlt:tr isto, .eu approvarei cedente, ·redunda C·lll utilidade geral? :Nflo; 
••ntão a. sua emenda; só se fõr uma commis- por.que cu que recebo •por Jl!cnos, posso dar 
siio de inquisição todos os dias ao Banco sa· por um preço mais barato do que os outros. 
ber quanto se rebateu e na mão de quem, e desta fórma posso prejudica1· muito a ou
porque a llarer .caixa que dê este dinheiro trem, e 'qunndo assim niio fosse nunca dL•i· 
por menos do que outra. qualquer, que-m es- xarla a, lei de apr<'sentar un1 caracter par
tiver na, administração dessa caixa, não ha. cial: 'eis aQ·ui os resultados que isto h.::L de 
de deixar de tirar pa.ra. si este interesse e te1·. O nobre Senador 'C!UO sustentou a apl
dar nos ()Utros; eu espero já pela resposta nião em contr.1ria ha de .ter lido Ricardo; 
do ,Banco de Ing-laterra que tem dinheiro ellc reprc1·a semelhante taxa. no mesmo Ban· 
para isso; 'n1as pergunto eu se o mercado lá co de Inglaterra, quc Yerdadeiramente não 
va.lc- mais do quc o ·fu·ndo daquella caixa? leva mais do que 5 por ·cento por ser esse 
Yale n1en·os. o Juro legal. Se Ricardo não avança a pro-

O S!l. :..L111Ql:EZ DE BAIID.\CEX,\; - Quan- posição que eu avanç.o é porque limita-se s6· 
do se ccmcedc um privilegio a com-pa·nhias mente a Jllostrar que o pulllieo niio -tem :vis
ou :J. indivíduos, Impõe-se condições em. ri). to Jntercsse algum, c cu .wnnço que tem ~re
compensa desse privilegio; assim o pcd<: a juizos. Riicardo ·diz mesmo ·que qua.ndo na. 
razão e a justiça; s·eria horrorosa. a condi- praça estcL o premio a 6 por cento, como o 
çã.o imposta a qualquer Ba.nco sem privl!e. Banco rebate a 5, lia sempre uma. concorren. 
gio, mas aqui é uma. ·comp,1'11hia. privilegia· cj.a. immensa no Banco, que muito dá que :!'a
da, cujo papel é recebido nas estações pu- zer ás pessoas empre.gadas nos rebates de 
blieas como moeda, e entiio 0 que diz o Cor- letras, c quando ·na praça está .t.ambem a 5 
po Legislativo? Diz: - ·Nós vos concedemos ou monos, ·ningucm la. aoppaJrece: primeira· 
este prlv!leg!o, mas nunca. recobereis por cs· mente esta medid·a. é inJusta., po·rque já se 
ses emprcstimos, ou descontos, mais de· 6 facultou que o premio do dinheiro fosse 
1Jclr ce·nfu. aquellc que os contratantes ajustassem; de. 

'rude quanto o meu nobre amigo citou pois ha. de acontecer o que disse o nobre Se
sol>re abuso QUe se ha de fa.ze.r nos cmpres- nadar, que isto vai favorecer ~6.mel!ote a es· 
t!Juos l>clo e:~:cu!plo do <lut.r-o Brunco, nií.o va.- tes honJens, JlOJ•que ellcs comprarão a 6 110 

.· 
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Banco e irão vender a 12 nlL prar,a. Portanto dos do extincto, deixemo-nos de wl cstabe
~ imtW OJbsolutnmente e eu não posso ap- leclmento. Arguomenta111 alguns nobres Se
provar o artigo nesta parte. nadores com o ser licito aos particulures o 

o Sn. BaJ:GES: - Pedi a palavra pa•ra exigirem o d<•sconto ·que lh<•s convém, p!Lf:l 
responder ao nobre .Senador .que sustenta <1o:hi conclulrem que tambcm o Banco deve 
este artigo como .uma garantia que elle ti- ter a mesma faculdade; n(l minha opinião, 
nha pa.ra as ac~ões do Banco; pois aqtti l!u. porém, isso niio seria justo, nem razoavel; 
alg-uma garantia sobre isto? Ha apenas uma o particular quando rc.batc a 10 ou 12 por 
espC"rança; o que é ·que produzirfto as Com- cento faz menos .do que o Banco re.batendo 
missões j(L nomcailas? Xem ellns lCt foram, e a 6; aquelle rebate com um COJP!tal real c o 
su,pponl!a,mos que ·havia uma commissão Banco com um ficti.cio, ou de cre-dLto, cmit
para ir ·todas as semanas exanJ!.nar isto; cu tJndo o seu papel ·na razão tripla ou quadru
quero sabet· onde é que o nobre Senttdor hu- p!,a. dO seu fundo. 
via de achar pessoas que fizessem isto trto O Banco, senhores, l'cc<·be u.111 privilegio 
si·mples? Como se lm de entrar na casa dos extraor.dinario, que ii de justi~a que se; com
homens que fizeram rebates para se exami- pense limitando a quota. .do seu premio, scr
nar n.a su:L escripturação do ·empr,•go que Yln·do essa mesma quota. dé pad.rfto que im-
1'izeram. daq·uclles iOa.Pitaes? As commissões peça os abusos dos particulares: é verdade 
de exame não hão de fazer cousa alguma, que os negociantes requer,•ram contra a. fi
bem como aquella.s que se ·non~<'a:.ram nn Ca-~ xação dos 6 por cen.to ·para os descontos do 
mara. dos Deputados, po:·que a lc1 é que fai- Banco; mas ·não sei porque, pois que se o 
la c diz e! la que {; lirre a toda a gente dar Bm1co fúr cx:LCto e imparcial, virá alguma 
os seus capitaes ·pelo premio que convencia- fór:ma, a esta.be!ecer na mesma praça a quo
nar, diz agora a lei pam o Banco, que elle t:L do descon-to em relação [t sua. Portanto 
não poderá dar a mais de 6 ·por por cento; eu assento que uma vez que se concedeu ao 
logo o artigo vem só a f(lZer fm•or a nlgu- Banco um privilegio tão exorbitante, deve 
mas pessoas, e como se hüo de con\•idar ac- haver a necessaria cond.Jçüo de fazer este 
cionistas para o Banco, se dles têm quem desronto mais barato do que outro qualquer 
dú 12 ·por C!'nto pelo seu {!apita! .com n·s cau. individuo, porque a não si?'!' assim ser(t ex
telas que precizem n·a. prnça? Se por cxem- c usado tal estabelccimen to. 
plo, não me fizer conta receber 11n1ra letra 
com duas a,ssigna.turas, exijo terceira; logo 
o cmprestimo cstíL na raziio ela possibilid<tde 
do devL•dor. Por consequcncia o artigo não 
pódc passar de maneira alguma, e conse
quentemente eu faço ·a emenda de suppr~:s

são a esta parte só, ·porque el!e contém mui
tas outras disnosiçõcs que pod<•m pussat·, e 
requeiro a V. Ex. que quando o puzer {L 
votação o faça •por partes. 

O Sn. Bor.arcs: - O que o nobre Sena
dor disse é mui.to bom, porque el!e está na 
hypothC'se de que o Banco hu de ser dirigido 
por anjos, e que hão de cuidar do i·nteresse 
gera.!; eu· que estou de opiniilo contraria, que 
o Banco ha. de ser diri-gido por homens que 
querem cuidar dos .seus interesses, penso de 
outro modo. O nobre Senador, pela sua opi
nião, estil que o Banco ·não tem limite ua 
emissão do papel, que, se lhe parecer, pód~ 
emittir, por exemplo, 10 partes mais. Deus 
nos livre que tal aconteça! Porque elle ca
hlrã immcdia.tnmentc, c se o nobre Senador 
não estrL u~:sta opinião queria que me d~ssc 
a raziio da emissão que o ·Banco pôde fazeT, 
se o triplo, se o quadruplo, c que me mostre 
se hn possibilidade de que outro faça mais 
ca.ro ou mais barato. O Banco que acabou 
emittío ·o ·quadruplo dos seus fundos, e mais 
ainda, ,. nem Jlor isso c!L·ixat·am de haver 
.banqu<'iros pn rticula.res !) ue esti vcssem n•. 
batendo letras constantemente. Logo, lllio 
bastar(t isto, se1·[t precizo que o nobre Senn-

Artigo 30. Suprima-se o preceito - nt'lll 
poderá rece.ber mais de s<>is por cento, e·tc. 
- J. l. Borges. 

Foi apalada. 

O Sn. :\IAitQU1~7. m~ :IJAmc.í.: - Senhores, 
se nos persuadimos que Pstc Banco !ta de 
marchar como o que acabou, isto é, se ha 
dt' ser affeotado de todos os defeitos e vi-

.... '\ ··:, 
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I Uc O B"nco cstar(L e!Uittindo / wllada a 'lllateria em discussfLO e des!.g~nou dor suppon la !J " 

o quadruplo, o que Deus nos livre. Ora, se para <L 

' 'O (]PCUJ>la clle n:cha QUe f,1zendo uma e.~n,ssa .', 
por c:-.:emplo, que o Dnuco ha de progret!Jr, Oli!JE)! DO DI.\ 

t - tarin pelo urt!·go · mas st'lll t·;)r 
cn uo cu vo • : fa·•er 1 .. D P·Jrccer da Com.missão de Consti-1 •speranra disso nuo o posso •" • · • . . d 
a gunw '· . •· . ' . "'t .. 0 cllt: I tuil'ilo sobre a mensagem do ::lllmstro os arque se se 111C deJ:-.:<L este .trul 11 , · • . . 
P • . 1 ·. ·" · eu contando com XegocJos Ex·trangct·ros. . . 
• mm·ediatamcnte ca 111 •L · ' .. · . ._ o .. Continuarão da !!late no. o.d1ada. 

P ·iv'le.,.io vcoio que essa taxa lll<IXIDI.L pu - · • da 
o 

1 1 
o ' d ;,1 ? Le\·a.ntou-sc a sess;io :ls duns horas d·e ser ·frusta·da, c con1o se respon e a ·• o· 

S6 se se pensar que os Dircctor~s do Ba~co tarde. 
serilo anjos que cuidarão só elo bem publtco 
0 não dos seus interesses par.ticularcs. 

o su. ::I!AJIQUJ'z DJ:: :ILu:rc.\: - Se n6s 
consideramos, como já disse, que 0 noro 
Banco lut de ter os dC'feitos do anterior, cu. 
tão, -•torno a repetir, niio é pro:•citos~ que 
se elle illstitua; mas, ao ·contrano, nos de
vemos suppôr que serii'o publicas os seus 
actos. c en til o com a liber.dade da imprensa 
o vi;ilaneia dos particulares (hoje fiscacs de 
todo; os estabelecimentos e instituições que 
têm relação con1 a Nação) não poderão h a· 
ver as mesmas pre\'aricações c fraudes de 
outro tempo, Ora, o limite do papel do Ban-

SES.S,lO ORD!:\'ARIA, B:.II 26 DE JUNHO 
DE 1833 

l'J:J,Sll>EXCL\ 1>0 Sll, Ill~:\'TO DAni!OSO l'EJII::m,\ 

JJisc1tS!'à.D rlo Parecer da Co1nmissâo rlrJ Con-
sliluir;rio c Di]llom·•lcia, sobre a n~ensa· 
[JI?In fdta. ]ldO J!inistro elos Extramgci
·ros soure 11 ·volta do ex·b~pc'l'ac/or. 

Fal!aram os Srs. Senadores: 
.::\Iarquez de Barbacena, Visconde de 
Alcantara, Vergueiro e Borges, 1 
vez; Almeida c Albuquerque, Vis
conde de Cayrú, :i\Iarqucz de Cara· 
\'c!las c Saturnino, 2 vezes. 

Aberta a sessão com 31 'Srs. Senadores 
lida a ~~~ta da anterior, foi approvada. 

Xo decurso da sessiLO compareceram 
mais 9 Srs. Senadores. 

co .(j a obrigação indispens:m~l da converti. 
bilidade de suas notas em ouro ou prata logo 
que lhe sJ:jam para isso a.pr<:sentadas. Os 
bn.nquciros conh<:cem o meio de satisfazer as 
necessidades do m~rcado pela caixa., e ,por 
isso conscnam um <:erto equilibr·io entre as c 
necessidades publi·cas e a necesisdade de pa
gar. Ora, os particulares tambem rebatem: o 
reba·tr:m com maior pre.mio porque dilo llJmor 
prazo ás partt•s e reformam .1s letras p~r 
convenções ·reciprocas, o que ao Banco uao 
co.nvém ordinn1·ia•mente; se, porém, o Banco 
tiver a faculdade de emütir, ,por exomplo, 200 
mHhõcs, sem se lhe HmiMr a quota elo pre. 
mio, os particulart!s não poder:to concorrer 
com elle e ·teremos ela ·parte elo Banco, um 
nnonopolio funestissimos ao bem geral do 
commercio, pela .falta de competcncia, a!i'CLS 
tiUl nccessaria em todas as especulações das 
praças commerciaes. Concluo, por~1nto, .que 
sem a limitação do premio do desconto do 
Ba:nco este se torna inutil, e talvez nocivo, 
o neste caso eleixemo-nos então de Banco o 
fiquem os particula·res de posse de fazerem 
os descon.tos, como até aqui .por ajustes c 
convcnçõ·~s das partes, c segundo os riscos c 
a.bclutcões das fit•mas c preços d.1s letras. 

Dada a hora o Sr. Presidente declaJ'ou 

1" l'All'J'E DA Oll!JE)! DO DIA 

Entrou em J." discussiLO o Parecer da 
Com·m!ssào de Constituição c Diplomacia, so
br<• a mensagem feita pelo :l!inistro c Sccre
tr,rio de Estado dos Negocias Extr..:t,ngeiros 
fJ. Camara dos Srs. Deput.1dos. (;vide sessiio 
de 11 do co.rrcn.te). 

O :Sn. Mo~nQuEz DJ:: BA!tnAcJ;xA: - A 
CommissfLo de Constituição e Diplom~cia, 
~onsiderando ll!usorias ns noticias commu
nicadns pelos diplomatas ·brazl!eloros residen· 
.t<'s na Europa sobre a .premeditada volta do 
ex-Impcradot·, conclue .que· estas novns par· 
•tloi.paçõcs ·nlcrc>Cem u :me\Sillla ;cons"i,deraçiio, 
que tlvt'ram as do ~nno .pnssndo, c que o 
Senado QUando por fatnlidnrlc acon.tcça, que 
motiYos \Sttparvenientes fundados ·façam acre· 
dltur as tentativas d~ .tão arriscado proje. 
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etc, deve pôr o Governo ~:m ·estado de sus- tem formado com mcmos prudencia ~ ma•is 
t~ntar o .patri<llismo ,~ Voto Nacional. / risco de que ns de restauraçilo, .e com razão 

Admiro a segurança. do. Com·missão, c, porque os pretendentes ,Jevndos de falsas ln
mal comprehendendo colno ella, em n~gocio formacõ<"s se cons!dera.m o idolo das Xa.ções 
·tfto gnwe, se consickre mais hu·bilita.dn para a que se dirigem. Assim Yi'lllOs Iturbide, :lia
conhecer c dccid•il' da veracidade de empre- mt c Bonaparte desemharcarem sem força e 
z,1s craomada·s na Euro.p:1, do .que os <:IIinis- coni'iando no amor do povo, para se. assen
tros brazileiros .alli .residentes c JH'i.nci.p:tl- tar"m no 1'hrono que havlam abdicado. Ain
mc·nte os .que estrw nas grandes CÜI'tes, on- da vimos mais, a 'Duqueza de Berry sal·tar 
ele •tudo S<! sabe·, tudo se publique. A dHfc- nas praias da Franç.a acompU:Jlhada de seus 
rl'n~a de um anno, c as drcumstancias criados para ·rcstaurnr seu Filho, promover 
ac:tunes ·de Portugal, clfto SC'!ll duvida as no- a guerra civil com .gra.'!de actividade na 
yns i·nformações de nossos l\Unistros mui Vandée, c sem a ·taição de um criado judeu 
differentt! gráo de importancla, a que recr- qut• u denunciou ao Gov.cr·no Francez talvez 
bcmos a10 anno passado. Então o ex-Impe- a.i:nda J1:aje esti\·osse promovendo ISNl snm • 
.radar estam 'todo occupado com a empreza guinaria projecto. 
de 'l'Ol'tugnl e tudo esper:tnçava o feliz sue- E haverá quem .de ·boa .fé sustente que 
cesso .daque!la empreza. As noucms, por- todas es·tas emprezas eram mais faceis c 
tanto, nessa época de tentativas contra o menos arriscadas do que serão as tentativas 
Brnz!I pareciam filhas de um zelo creclulo do ex-Imperador do .Brazil? Não salta aos 
e que não mereciam consideração. :l\!a.s d·cs- olhos de todos,. que o favor do ex-Imperador 
clt• en·W.o o que tem acontecido? Os portu- dá a particular drcumstancia de poder vol
guezes, contentes .com o R(•i de sua escolha, tar qua·ndo o .quizer, por.quc nenhuma lei 
resistimm (L inv.asão do ex-Imperador e pro- lh'o prohibe c desembarcando .póde ser Re
vavelmente hoje já estará o .paiz oJivrc da gente como pa.re•nte lllais proximo do Illl
guerra -civil e D. iMigud .no gozo da plena JJerador? 
autoridade de Rei Absoluto de Por.tugal e A .restauração não ficari·a e!lltfto facwl-
suas colonias. mente eobc·rta com o nome da Regencia? 

A' proporção que se augmentarQm as Convenho com a Commissão que :t restaura
difficulclaues da in1•asfto, ·cresceram as noti- çii.o não poderia susten·tar-se contra o Voto 
elas ele :projectos sobre o Brazil, e quando Kacional, e sei pel'lfeitamente que o putrio· 
foi indispensavel recrutar gente para. defesa ·tismo brazileiro se ·desenvolveria para r~;:pel
~o Palito ·houve o cuidado de introduzir nos !ir •com tan:ta ·energia .como se d'esenvolveu 
e.ngaju.men.tos a 'condiçrw de servir fóra de ,pn.ra sustentar sua Independencia. O resul
l.'ortuga:l, e supposto possa dizer-se, que fú- tado finai dos ·pretendentes dé que fallei silo 
ra de Portugal seria nas ilhas ou na Africa, bem SOJbidos, deus foram fuzilados, um aca· 
os al!stamentos de uma companhia ingleza 'bou seus dias encarcerado em Sa·nta Helena, 
foram expressos para .colonizacilo mil!tar no outra 'jaz prisioneira numa das fortalezas de 
Brazil. ·Estas condi~ões do en.gajamcmto re- França. 
ciprocamcmtc se explicam. Como, .pois, não Do máo successo final da empreza nin· 

guem duYida, mas quantus .des-graças nito 
soffrer(t o 'Brazil desde o momcn•to em que 
se ·verificar o desembargue do ex-Imperador 
atê esse successo .fina:l? Ah! senhores! Eu 
não me atreyo a :fazer-vos o negro quadro, 
1nem une ,parece ·necessario. lembrar-vos o 
ex<'mplo do proccdimen·to portuguez cm Cayc
na. Vós .con·heceis pcrfeit,amcnte quaes silo 
os perigos c consequenc!ns de qualrtuer ten
tntiva de l't>staurnçfto e p()l' Isso espero niio 
deixareis de segurar ao Governo que deve 
conta r com a vossa cooperação para adopcit() 
de: .medidas justas, que forem propostas com 

achar differcnç.a entre n !lll.portancia e pro. 
·babiliclade das ·noticias actunes, e as do anno 
passado, ainda mesmo prescindindo do que 
se pass.a entre •nós, quPro dizer, do augmen
to constante de un1 JJartido, que prega tem 
desfnrcc a J'Csta.urnção? E quaes são as ra. 
zões .que orrercce .t Commissão para nos pôr 
em socego? A diff!.culdadc e .quasi impossi
·bilidade de elll'preza, como se as tcntatints 
dn restauração .fossem nlgumn vez em.bara. 
ç.adas por difficuldadcs, momlidadc ou ris
co. A historia dos ltossos dias .prova pelo 
contra·rlo que nL•nhum g~nero de empreza se 
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Sessf!JO de 26 de Junho 29 
o detei•nünado fim ele repellh· .todas as ten
tntivns de. restauração. Admittir, como a 
Ccmmissão admitte, que não é impossivel a 
tentn:t!va, c querer que sc cspcrcm superve
nientes noticias pam então segurar o Go
\'eJ·no ·da boa vontade do Senado, é um acto 
de imprudenci:l. sem par. ·Eu nu·nca louvarei 
(diz o•Principc dos PoC'.'tas) o capitão que diz 
cu não ·cuidei, e portu·nto voto contra o Pa
recer da Commissão que ·deve s<:r substituído 
por outro no sentido que tenho exposto. 

niio quizeram a;Justar-se por t.:mpu certo, -lttl
vez porque, fi-nda a guetra, lhes não convi
ria sc•rvir na paz f6ra do seu palz. Que •lla 
nisto de commum .com (t restaura~iio? Eu 
não vejo nada. 

3. o A concliçcio expressa ác os pola.cos 
·não 8t'1'Vir·cm jrira rle Portugal, c que acabrJ.
da alli a guerra i.ri((.)n JJarrt ontla llles con
viesse: - Esta condição é, como a ou-tra, 
contra aqu!Uo .que se quer provar; pois. com 
o não .quererem os poJa.cos ser-vir f6ra de 

.Q Sn. Vrsco:-m1~ DE ALC,\X'rAnA: - Sr. 
P.rcsidentc, para que ·n6s mudemos de opi
nião sobre este objecto é precizo que occor· 
ram ,novos e .mais foi'tes .moti-vos do que es
ses que no an·no passado nos ·induziram a 
tratar este negocio com a pouca valia de que 
era credor e dc · que, -para mim, ainda hoje 
o é; mas ·é justamente essa differença de 
motivos que eu ·não vdo; -tão ,futeis, tão in
ad.missiveis são os que se nos ora apresen
tam, como os quc no .anno .:passado sc nos 
apresentaram, e eu o con·firmarei ana!ysan
clo, .um por um, os topicos cm que essa men
sagem se baseou ·para -fazer crer cama certa 
a tentativa da restauração, que aliás, para 
mim, não .passa de um sonho. 

•Portugal, ·é que se justificará que elles hiiO 
vir ao Brazi.J no .ex-ercito r<•staurndor? Segu
ramente que não. 

4. o O cngaja.mcnto rle gantc ele gltc?'1'a 
feito por um.a saôerla.rle colo?>ial e de com
mcrcio, sob o JH'etrxto rlc colonos para o Bra
zil: - Este ·i" fundamento dos receios que. 
se aprcs~ntam terá algum .peso para quem 
ju-lgar dos factos sem hermeneutlca, e des· 
tacando-os ou Isolando-os de -todas as cir
cu-mstanclas ·que os acompanham; :para mim 
nenhum peso tem; pois que não fujo de con
t<.•mplar a -cl·rcumsta:nc!a. de serem, pela le
gislação ingleza, pro!li-bidos a.Ui engajamen
tos de tropa ( circumstancia muito mais no
tnvel attento o estado actual da Inglaterra 
para com a causa de Portugal) e que á vista 
de tal prohibição, 'fôrça -era pretextar esse 
engajamento com alguma causa. 

DL•mais, se essa ·gente fosse realm·eontc 
para vir ao Brazi! seria engajada por seme
lhante ma:neira? Desconhecer-se-hia n. possi· 
billdade de aqui constar esse engajamento c 
de nos prepararmos e prcveniranos? De cer
to .que não. Logo, se o fim desse engaja
mento fosse vir ess:t gente .para o iBrnzil, ter
se-bia ·tido o cuidado de o occultar, pela mes
ma razão po1· que sendo .para Portugal se 
occultou •que o ·era e se ·buscou outro pretex
to. .Portanto ·va:leu desta ()'i.rcumstancia dn. 

1. o A condição dos engajamentos de 
tropa: - Resta provar que ta:es engajamen
tos são verdadeiros, o que não sabemos, e 
ai·nd:t mesmo suppondo ·que o sejam, eu ne
·nhu.nt credito dou á cópia das condições de!· 
!c ; mas, ai·nda que merecesse toda a fé, como 
se :p6de della tirar n. consequcn.cia que se 
.t:ra? O fazer-se um engajamento por um 
certo e determinado tempo, não dá motivo 
nenhu-m a suspei·tar que, acabada a luta por
tugucza, essa gente engajada virá servir no 
Dra~il; porquanto se o .Sr. D. 1Pedro houver 
ele permanecer na defensiva, c!rcumsci'ipto 
ao Porto, carece de gente que guarneça as 
lin·has; se, por causa de um revez hou1•er de 
abnJDdonar aquelle ponto, tambem carece de 
g-ente -com .que vá fortificar<Sc noutro; c se 
fôr vencedor, ainda assim carece dessa gen-te 
para guarnecer diversos lugares ciO ·Reino. 
Logo, como é .que, ,por se su:ppôr, a terminar 
a questão portugueza se conclue que essa 
gQnte J)ngajada por um certo tempo vir{t para 
o Brazil? E' esta a mais absurda conclusão 
que jámais hei ouv.ido! 

legislação lngleza probi:bir tacs eng-ajamen
tos .para tropa; saber que essa sociedade .tem 
intervido com prestações desta natureza na 
causa de Portugal; conhecer a necessidade 
de dar .u-m supposto .motivo a esses engaja
mentos, c preterir .todas 1estas :cir.cumstan
cias, para cnrorar o fncto nú, .c totalmente 
destacado é querer violentar a in:tell'igencia 
das cousas mais clarns para lhes dar, quiçá, 
a que mais convém aos fins de quem as ai· 

2. o Qne os Inglczcs, ['inclct a. luta rlos rlous 
i.rmãoir, vo!tar·ão pa.ra a .11ta )Jatria: - Isto 
nada m:a!s quer d'izer senão .que os inglezc•s 

tern. 
õ. o O conscrva.rcm rlominaÇrio no espírito 

elo Sr. Duque rlc Braga.nça al[I!Wlas JlCssoa.l 



30 Sessão de 26 de Junho 
que esteio tóm do· Bmzil, va!fa.nclo pdn Eu
ropa, rlestifltidas de ?nci.os, .~o1n rleSJN·r·zo, e 
que aqui o fizeram Jlcn/.cr tollrt a populari
rladc: - Não ha natlu tão futll, tfto irriso· 
rjo, tão absurdo e mlscmvcl como este fun
da·mento da me.nsagNll! 

que o Governo rol atrozmmHc a t:~cndo: nPI'<'· 
sentam-se grandes sustos de uma r"st..'lura
Gfto, que se diz ser a ·conscquencla de mn:t 
abdicação, c neste caso desde o 7 cl<:! Abril 
que dever.a jsto arrecear-sc. Eu sou, pois, de 
o,pí:niii.o .que esta mcnsn.gcm -deYCl 'lllC'J'eccr
nos a :pouca consideraçflo da do anno pas-. 
sado, c ·que deve passar o ·Parecer da Com
missão. 

El!e se .contradiz a si proprio! Destitui
dos de meios, ce>mo poderão esses homens ar· 
rostar na •EuroprL os dispendios ncccssarios 
.para uma tal ·em~preza? Vagando com des
prezo, .quem se ·confiará m•llcs? S''m popu
laridade no Brazll, .quem W]Ui os seguiria? 
Poi-s 3 ou 5 i-ndivíduos, s~:m popularidade no 
Brazil (por isso que se d'iz que fizeram per
der ao Sr. DuQue de Bragnnca) que Yag~.m 

em despreze> ·Pela ·E·uropa, destituídos de 
meios, de consideraGiio e de soccorros süo os 
homens •que devem assustar-nos? Que devem 
dar mais um grúo de probnbílídade (L sup
.posta restauraçflo? E' precizo <"stnr no mun
do da lua para o crer. 

o Sn. Vr.I:CI:Emo: - Eu concordo com 
n nobre Senador que me precedeu sobre n 
impossiolJiJiodnde da restauração, pois que. 
parn julgnl-a possivc>l fôra prccizo esquecer
me ele q.ue o Brazil estft na Amcri•ea; <Ora 
prceizo Jnjuriar o ·bOm senso dos brazileiros 
suppcmclo que se sujeitariam de novo a se
rem governados por ·Chnla~.as e favorit_as, e 
que seriam cnJlazes de .manchar a glona _do 
eminentemente nacional dia 7 de ,\,bril, cuJos 
acontec!m·entos rforam o.pprovados com geral 
enthusiasmo cm toclo o Imperío; nem mes
mo o dia 7 ·de S.:~tembro de 1822 ·foi tão apre. 
ciado como o 7 de Abtil de 31; á :vista di·s
to, pois, cu concordo na impossibilidade da 
restauração; tod:wia uma cousa é a ímpos
sibilidndc do facto, c outra a tentativa para 
elle; c é desta tentatil·a parn a rc•.stauraçiio 
de q·ue só se pó de duvida.r est:tndo-sc no J a· 
p<to; é necessarío niío ler os :períodicos qne 
a proclaolllam, nem sa.ber elo que se diz. c se 
falla peJas ruas e pelas pra~as para se ne
gar a e:l:istencla desta, tentativa. 

G. • Que nloun.s i.?Jà·ivirluos que rlcs.?jam 
?ll.lt!lar a.c terra c de fortuna, etc., õl.asonam. 
ele U?i! rcqucrimcllto com !JI'(I.11-fll.' nwnc1'0 rla 
assi[Jna.lltJYUi c?n ]'a.vo't ria. ·11cs taw·aç,io: -
Isto ·é uma •l!istorlet~. que nos seria itl<'l'Wit
·lido acreditar, s~ porven·tura, s<: referisse ao 
Japão; mas no Rio de Janeiro, onde estamos 
e cujas ruas frequenta.mos, nrto suppouho que 
o )Iinistro dos l~xtrangeiros avance u·m·~. ta:! 
:proposição senão estando illuclido, ou queren
do i!Judir-nos! Onde -está essa rcpresentaçüo 
de .que não 'temos notícia? Quem a :pl·omOI'e, 
que nos •G desconhecido? Qun·es siio as pes
soas assignadas, QUC ignoramos? ·S~nhores, 
isto são -con-tos que não mer<·ccm consiMra-

Censura-se o nosso 3Iinistro dos Extl'an
"eiros e diplomatas, com a incrcdulídnclc do 
~ue nos ,1ffirmnm, que se ·diz fan.tnstico c il
lusorio! r:\'!ns, on-dt~ ans provas que justifi
quem esta opiniüo? Onde os docum~mtos com 
que a Commlssão possa. desmenti r os que o 
:Ministro apresenta? A Commissão rccus:~-se 
a dar o devido peso ao a.ggre.r;ado. de indícios 
e circumstnncias que oc.concm, e isto por
que os nfto acha in·qucstionnvelmentc prova
dos; ;to elo o Governo, porém, que em scme
lhMl'tes obiectos prescindir de taes circum
stancias, indícios •e noticias, reservando o 
tratar de sua segurança só .para qua11do se 
lhe torne indubitavcl a. aggrcsstto está de 
todo perdido! Examinemos os factos: Fo
:ram ~:ngajados militares em nome do ex-Im
perador, .pnra serYirem .em Portugal, ou fóra 
dclle. Onde quereria, ou conviria. ao ex-Im
perador •e1nprcgar tropa fóra de Portu!;al? Na 
Amerlca Hcspanhola? Nos Estados Unidos? 

ção alguma. 
Ora, .taes s>to os futH!nlllPntos da .mensa

gem, a .que podem accrescentar-se notícias de 
period!cos, talYez m:t.ncktdas iDJ:primír pelos 
mesmos diplom:ttas que, querendo tornar-se 
nccessarios, ·nfto ·duvidn.m, para isso, illud!r 
0 Go\'erno com noticias íllusorías e rantas
tícas. 

Fa!l(l·se nos abusos cln imprconsn, na au
c!acin· .com que se prega, nos p~ríodlcos, a n•s
taura~fto, etc., mas nfto se attcndc aos abu
sos da parte contraria, as outras cousas que 
se :p.regam, n.os excessos todos os dias com
me~ttídos nos jornaes que se dizem defenso
res do ·Go,·erno. AHega-se contra os outros, 

0 atacarem o Governo, mas isto não é <lc 
.Jtojc, dc·sde 'C!Ue se .quiz a revolução de ~1 
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:-<a Inglatena? ~a França? Xa Ital!n? Nada 
disto ·é presmn ivel; todas ns hypothcses re
pugnam; ao contrario apparcee uma prcsum· 
pçüo, .que equivale a cert<•za, de que tacs 
tropas são para \'Ir ao Brnzll. Diz-se que 
daqui se não segue a restaum~ão, nem o :m
nistro tirou •essa conclusão; clle compilou 
as circumstancias que occorrC!'alll e teve a 
fr:mquez[l de cxpôl·as ás Cnmaras, expondo 
o seu juizo sobre cllas, c .f.a~e·!ldo o seu de· 
ver; mas, como ~ .que sendo nntural que para 
todos os engajn.mentos se propuzcsse a mes
ma condição de serY!rem os c:ngajados em 
Portugal, ou fóra del!e (como a mais am
pla) . Todavia clln se não vcri"ficou n res. 
peito dos inglczes c ·dos polacos? Serin por
que o ex-I.mpcrador a dispensasse? :-!ão é 
proravel; antes o é do que os .pcJncos c in
glezcs não querendo bater-se contra as nos
sas liberdades, não qucr~ndo hostio!izar o 
Brazil se recusaram. [\ ella. 

rer sobre a dlfflculdn lle c quasi Impossibi
lidade tk .que o Dur1ue de !3rngatw~. CJup.7 
nhado cm negocio tão arduo, qual a l'J~tau

raç:io de Portugal, tente outrn cm;n·ez.a nill· 
d:t mais ardua e arriscadn. ?Hnguem duYida 
que emquanto durnr o negocio de Portugal 
o ex.Tmp{'rndor não póde vir cá, mas quem 
duvida da .possibilidade de sua vinlia logo 
que estl'ia terminada a.quella lutn, como ~·e

centes noticias fazem crer? Quem d·uvida que 
assim como e.mig:rados portugu{'zC>s .o por· 
suadira·m a ir a Portugal, podem outros a 
influir-lhe no animo p:t.ra que venha ao Bra
zil? Dizl'mos que esta em preza ·6 mais ardu:t 
e difflci! que n de Por.tugal; ta!Vt·Z que as· 
si.m o ·disS<'sscm os portuguezcs, e todavin 
o ex-Imperador foi a Portugal, apodcrou-s~ 

de uma cidade de que tem causado a des
truição c .cujas rtli.nas attest:ufLO JJO~ muito; 
tempos semeJ.lt:Jnte acontccinwnto, ·bem 
como acontecerá com aquella dl' nossas ci
dades onde el!c tenha a fortmn ou a des
gra çn de saltar. Diz o nobre S<·nador que 
não ha um partido restaur:~dor !!o Brazi!. 
Creio que o nobre Senador ~üo está no Ja· 
pão, .que está no iftio de Janeiro. ·Leia os 
l>criodicos, ou ·COnsulte os seus redactores, 

'Passemos a.gorn aos ·colonos: pois, se. 
nhorcs, o engajar colonos militares e vete
ranos ll:tr:t o .E!·azil não Yal<• algumn. cousa? 
Só esta id·é.a •é uma affro.nta ao Brazil! Só 
cHa bastará para o dcYer pôr ·numa posição 
respeitayel em que mostrasse que não receia 
esses engnja.m{!utos .• D,~sculpa-se isto com 
as =!c is da Inglaterra, que prohlbem taes en
gajam.entos :para tropa; mas a is.to respondo 
que outros engn:jam:entos se fizc·ram a:nte. 
riores sem esta condição; que este engaja
mento não foi feito cm Inglatcrm, mas na 
Franca c com gente de ·di\'ersas nações. Por
tanto este ultimo engajanH··n•to til':! a duvi
da pela condição expressa de qne virão pam 

que ellcs lhe dirão se ha ou não tal partido. 
E' verdade q.ue elle se ·tem disfarçrulo, que 
tem rrté negado a sua exist~ncia; Juas ne
nhuma pessoa imparcial, nenhum extrangei
ro mesmo dnvidnrii que elle existe; .e j:t es
taremos esquc·cidos do di:t 17 de Abril? :Não 
é pu.blico, não é tão notorio, que os resta u
rndores então tomaram ar.mas c se apresen
taram en1. campo proclamanrlo Pedro I? DI
ga-se que tal partido fraco, que ~ doido, ou 
que ·~ bon1, diga-se- tudo o quõ se quizer dl'!
le, por·~m, não se negue su:t cxistcncia, por
que isso é negar n. verdade conhccid:t por 
r.al. Est.~ .partiào existe, senhores, e cumpre. 
nos evitar os seus resultados, não que elle 
possa supplantar a naci!malidadc, mas, por
que, n.ntcs que cst.'l forme· a sun. reac~ão 

(reacção que ta.h•ez não V{'nhn. acompan·ha· 
da de perdões como outras têm sido). Gran
des estragos pod cm effc:octuar.se; cvitemol-os; 
snJyemos a Capital elo Imperio d<! pnrt1Jhar 
as ruiMs do Porto, digo da Cn]litnl do Im
.perio como aquc!la ·que julgo mais ameaça
da deste m:ll, pois ~ para aqui que tem con
fluído os prevaricadores de todo o nrazil, 
como se f<ira coito do criminosos; para aqui 
têm Y!.ndo os ·restauradores de todo o Impc:o. 

o Brazil como colonos; engajar colonos para. 
o Brazll que sejam :bons mHitares e vetera
llOS, robustos c acth·os! Ser;1o cst.>s os ho~ 

mens necessarlos para a ·Cultura da tet·.ra? 
O BraziJ .quer antes rusticos ca.vndores do 
que babeis generaes pa.rn ratear as suas 
mattas. 

Fa-lia a Commissão em noticias cxtrnhi· 
das d~ p{'riodicos para desafiar a sua venda; 
se !>em me lembro só um pcriodlco fn!la 
nisto, mas ct>tas pegas dos engajamentos de 
certo que não são de periodi.cos, são obtidas 
pelos meios que a diplomacia tem ao seu 
alcance para as obter. 'Logo, nfio se p6dc 
dizer QUe todas estas notfdas são tiradas de 
periodlcos. 

Coil•tlnúa depois n Conun!ssiio n cllscor-
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rio, isto ·é, os .especuladores do patrimonio da Europa servem de esclar,•cer o facto que 
publico, ·os prevaricadores, o~ empregados nós presenciamos aqill todos os dias e quo 
sem merito. temos prese111clado desde 17 de Abril do n.n-

E', pois, a ddadc do Rio dt> Janeiro a no passado; elles scrwm para lhes dar me· 
mais ameaçada de tão espa.ntoso mal; e, es· J.hor l·ntelllgenela; nõs não preclzamos destas 
perarcmos nós, para o .evhar, que motivos noticias vindas da Europa para conhecer 
superyenlcntes nos dctci'mlnem a dar coad· que existe esse vartido; sabe-se delle e de 
juvação ao Govorno? Ainda h:tYemos <'Spe- suas centurins, sabe-se que está organizado 
r3r teo:npo? Queremos que se tt'dlte mais cln- militarmente; que formou uma sociedade 
ramente? Kada de esperas, devemos já soe· para debaixo das som·bras della tra.balhar; 
corr<•r o Go1•crno ·com os meios de que carc· é certo que suas sessões silo secretas e que 
ce para rcpcllir a tentati'Ya d:t rcstnuraçfto. por Isso mesmo são criminosas, porque so. 

'l.'nmbem se disse que cstn.ramos no mes· ciedades rpa:triotas, .que têm cm vista o bem 
mo caso do anno passado, que sobre restau- publico, não se cscond·em, ·faliam em publlco, 
raçüo nüo apparece cousn. n(•·nlmma nora; talvez algumas Yezes digam desacerto, mns 
pois, ess~s en;;njamentos j(L eram conhecidos a pub!iddade prova suas boas jntenções ; 
o nnno passado? Ao menos eu nfto tive noti· mas, n. Conservadora, .tra:bnlhando na ob· 
ela dellcs; então haviam cousas muito supH· scuridade, trabalha para •felicidade do paiz 
ficiat•s; se algum receio podia ·haver de rcs· ou pela ·fe-licidade de seus socios? "'ão se 
t3ur:tl'iio ei'a ainda lllUito remoto, Porque o pôde d·eixar de su·ppôr que esta sociedade 
Goremo sabia bem das tentativas que havia trabalha para melhorar os Interesses de seus 
sobre POI'tugal; e .que pri.mciro se !Javiam socios; e espemremos nós que o ex-Impera
rio esgotar os meios que o ex,Imperador ti- dor aqui appareça com guerrilhas portugue. 
nl!a á sua disposicfto para essn, tentativa c z:ts e irlandczas? Diz-se que as armas estão 
que só depois del!a, on fosse derrotado ou no povo, mas estão, ,por consequcncia, na 
triumplJasse, é que poderia \"altar as suas mão desse partido, ·e sendo elle auxiliado por 
1•istns para o Brazil, o Gov.erno, pois não essas guerrilhas não •Produzlrú a gu<'rra cl
ft•z então mais do que participar o que 1•il? E' esta a que eu mais tem~. Minas o 
h.avia, por.qnc quiz que o Corpo Legislativo mostrou, ha ·bem .pouco tempo, nesse dcsgrn· 
cstil·esse ao facto de que com cfieito exis· r;ado acontecimento rmovido ·pelos ·restaura. 
tinm aqucllas noticias, mas não se occupava dores. Sim, nii.o receio dizer, senhor.es, que 
rlc receio algum .proximo, nNn podia ca.bcr se não houvesse partido restaurador nilo ho.
nn ca!Jc~o. de Jiingucm, de que n invasão es- I wria esse acontecimento de ·l'>Ilnas, que não 
tivesse _proxima, sa·?endo·sc das disposições ) perten•ce aos rui·neiros, porque bem poucos 
0ne_ hav1am n respe•Ito de Portugal; mas de 1 foram os que tomaram ,parte nelle; mas esse 
r'ntao pn.ra cá, ;-em duvida, o partido resto.u. 1 desgraçado passo, insuflado pelos restaurado· 
rndor st• ·tem ·declarado mais e ,mais; ellc Í r~·s do Rio. de Ja.neiro, •de grande gloria ser· 
mesmo é que se ·tem f<•ito conhecer; nin· ··no lí Provmcla de .:V!inas, a unanimidade, o 
guem o andou esquadrinhando •para saber cnthusias'!llo de toda a Província declarada 
s~ ellc C'Xistla, cllc mesmo é que disse: - cu a favor da legalidade trouxe seguramente 
qnero a rcstaurar,.üo. - Ninguem penetrou louros aos mineiros, que ·não mur.charito j(L. 
os mitras da Conservadora para saber se h a· mais. VIa-se com effeito, que cm Minas ni1o 
I'Í!:\ esse pn rtido; ellc se aprcscn ta por seus é possível a rest:turaçii.o, .proV'ou-sc, multo 
p~riodicos; e cm·bora se diga que css<'s do· erldentemente, a espontaneidade de todas as 
cumentos offici:tes por si não fazem prova, :VIunicl.pa!ldades dt•clarn.ndo que nüo 0 Jx,de· 
se cl!cs não fazem pror:l st~ não são capazes cla•ID ao Governo intruzo, senão ao legal; 
dr• commover n um coração brazileiro, re- que quer isto dizer senão que em llfinas não 
una-se-lhes nquillo que todos sn!Jemos; ajun· tem lugar a restauração. Comtudo, sendo es. 
tr'lll·sc-Ihes os ·Periodicos da restauração, tcs os sentimentos dos minei-ros não apparc· 
lciarm-sc os s<·us clamores, o •facto de 17 de ceu um grupo ma Capital que pôde seduzir 
Abril, c no ·fim diga-se (se 6 possi1•el) que soldados, dcrri·bar o Governo c <'nthroniz.ar 
não ha tentatiYas para a restauração! A' um Governo seu? Não soffrcu ·tanto 11 Pro
l'ista do que sn·bclllos, os documentos vindos 1"incla.? Em quantos milhões se póàe avullar 
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se 1Jretendc com esta discussfw? Para que 
serve dia? Eu nfto sei, salvo se é para :lll
t<•cipnr as razões que devem tL·r I ugar na 
occasiiio da discussiio elas propostas do Go
vcrJJO. 

Que a restauração é passive! nfw ha 
duvida; muitas desgraças são possil·eis, e 
que muito é .que esta o sejn? O mundo cst;i 
sujeito a muiros males, e que muito é que 
o Erazil est,•j:L a este? Comtudo eu não sup· 
ponho o ex-Imperador tiio perYc~·so, que ve
nha. tirnr a seu filho o Throno, c· quando o 
seja, isto nfto é negocio para agora, é pam 
quando vierem as propostas, então se ver{L 
o .que .pede o G-overno c a necessidad" de ac
cedcr ou não, ás suas exi.gencias. :\Iesmo, cu 
não gosto de segredos; quizera. s:tber o que 
são {)Stns cifras, a quem se referem, o que 
querem dizer, etc. Eu desejava que appare· 
cesse aqui o indil•iduo que communicou no 
Governo .taes noticias, e que nos explicasse 
tudo isto, c então ou se r~conheceria que 
fallava Yerdade, ou que era. um caJu,mnia
dor, em cujo caso não denra 'fic.·u· im;punc. 
Xão du1•ldo que haja este Partido llesw.urn
dor, <' mesmo r.ue ·hajam tresentos partidos, 
o que sei é que 11ão ,pertenço a nen·hum, que 
detesto todos, que não sou homem de inman
dade, o meu partido t:l o da •Naçiio, que nos 
pôz aqui para defendermos os seus direitos. 
(Muitos apoiados). 

A min·lla. opinião, .pois, é que esta mate· 
ria, de ·que se ora trata, IÍ autedpad:l, ociosa 
e prematura. 

n p~rdn que Minas experimentou? Os gunr
das nncionaes cmpun!Jando as armas; .todos 
os serviços alJandonados; snbscripções volun
tarias, etc. m• tudo isto ele mui ta gloria para 
os mineiros! N:io foi necessnrio que o Gover· 
no despendesse um vinte.m; são elles que 
tomam as armas, {JUe ·concorr~>m com as des· 
pezas e suffocam o monstro d:L rebellião in
suflado peJos restauradores! Não .triumphou 
esta tentativn, mas deixou clln de cnusar 
grandes estragos cm :IIi nas? Seguramente 
que não. A cessação de serviços é grnnde 
perda em.quanto não se pôde avalinr o pre
iuizo ele tantos mil'hares de pessons, e pes
soas proprietarios e administradores de ca
sas que se puzcram em movimento? Basta 
avaliar a cessação de serviços c despezas que 
se :fizeram .p:Lra se .ver que a perda foi enor
mc, além das victiomas qu~ soffreram pelo 
assedio desse ·corpo de rebeldes que, anima
dos por insinuações de fóra, pcnsa1•am que 
poderiam resistir a uma Pro1•incia inteira e 
quizeram atacar os si•tiantes, c {l vista deste 
Proximo feito devemos nós donmir? Devemos 
desoonçar? :'lião seria melhor que se tivesse 
pre1•enido aque!Ie a·contecimento de l'<Iina.s? 
De certo que todos o dirão, e foi isto o que 
o Presidente da Provincia .quiz fazer, man· 
da-ndo sa:hir os .chefes daquella sedição para 
fóra, lcvantaram-s~: e disseram: - Não obe
d~ccmos. - Quiz o Presidente sustentar n 
sua autoridade, fazendo-os sahir .por mal, 
visto que não queriam por bem; foi qua·ndo 
elles então ·diss~ram: - Acabemos com este 
Governo .que não condescende .com os nossos 
caprichos. - E não seria melhor que tives· 
se :prevenido áquelle mal? De certo que sim. 
Assim tamb,,m se a restauração n:io é pos
sil·e!, são, todavia, passiveis .1s tentativas 
para ella, que ·podem causar maiores males 
ao Brazil, em proporgfto do qu<' esta sedição 
causou fl ProYincia d<~ .\Iinas, e não devemos 
prevenir esses males? Kiio havemos de acau
telar-nos? Dormiremos todos, como jft disse., 
para ao d~:pois dizermos: - Xão cuidava
mos? - Pareco.me, se!lhores, que a ·honn 
do Senado, o seu ;pa·triotismo c a sua nacio
nalidade prclem que se :não trate com tal 
desprezo, como o que a. Commissão indica, a 
nwnsagem do Governo, c que se lhe deve 
promettcr toda a cfficnz cooperação para re. 
pellir todas as tentativ:ts de restauração. 

O Sn. Ar.E::'(C.IU: - Depois do que ex;pen
deu o meu nobre collega, não me resta mais 
do .que avançar algumas conside:·ações que 
me conrenccm das .tenta·ti\'as que ha para a 
restauração; uma deli as é ser este um effci
to .conl!num das reYoluções, o qual é attes
tado ,pela J1istoria; sempre uma a·bdicação 
traz as tentath·as dn restaumr.iio do :llonnr
cha que a bdicn. A Ingla·terra nol·o proYa, 
depois que Carlos ;I subio ao cadafalso; a 
França igualmente o attesta. Eu estil'e em 
Portugn:l, senlwrcs, .nós pri:ncipios dL• 1S23, 
então comcr.:a-vam os periodicos a atacar o 
Congresso, a cn.cher ele im.properios a rcvo. 
Iução que eom 1820 a. ·promctter ,1 qnccl1L cau
sa constitucional; uns não o acreditamm 
eon.fiados na docilidade c fJ'aqueza do Rei, 
qu~ suppunham Jnc.1paz de arrostar os pcri· 
gos de uma contra revoluç.ão; antros espe-O Sn. Ar.~rmnA E Ar.nliQUEHQrm: - Que 
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ravam que, a verlficar.sc a uggressfto, a na· 
cionalidadc aniquilasse os inimigos !la Con
stituição; uns c outros, por6m, se en,gana· 
ram! Seis m€zcs [ll•pois (nfw foi rn·ccizo 
mais) uppareceu a contra·revoluçfi.o e elles 
;perderam a liberdade. 

Disse o mesmo nobre Senador que me 
precedeu que - por ora nada .tinllnmos 11 

discutir, que deve.mor; esperar primcirumeu. 
te as propostas do ;Gov~:rno, - E' por isso 
mesmo, para ·CjUc essas propostas ve~am, 

que !lcve ser rejeitado o Parecer da Com
mi~sflO; :por !isso qtt.: julgando ·infundados 
os fundamentos da mens:1gem c querendo 
qtw se lhes dê o pouco valor que no anno 
passado se deu (L IJ(l;rLicipnçfto que se fez so· 
bre este objecto, a Camara dos Deputados, 
na certeza de que s6 motiYos supcrvenientes 
e não estes, moverão o Sena do a dar peso 
a .esta m:vterie., r<:proval'ii as propostas, c el· 
las 111io virão a esta Camara. 

Outra razão me induz ·tambem a pensar 
assim, e :é 1•er que, IHL\'Cndo.sc passado o fn· 
cto de 17 de Abril; hav<·tulo alguns poria· 
dicas pintado a rcstauru~üo como o unico 
meio ·de curar os m:a!e.s do Brazil, c haYen· 
do um descontentamento e da•lllor geral, pro· 
venicntc dos receios da restaura~:'ío, o Sr. 
Duque de ·Braganç.a niio tem até a.gora feito 
declaracíio alguma sobre Isto! \Pois, senho
res, nfw pedia a r.azüo que sabendo Sua :Ma· 
jestade do que cm seu nome se faz c se prc· 
ga, declarasse authe.n.tica e publicamente que 
não acquiesec a taes tentativas, .que nüo pre· 
t~nde o '!'!trono, que abdicou por ulll:L vez? 
Seguramente, :lias, dle o não tem feito, o 
que bem deixa ·ver não ter renunciado de co
raçüo a idéa d·:l sua volta ao :Brazil. 

•Disse o nobre Senador que me precedeu 
- que não suppõc o Sr. Duque de iBragan· 

,Sr. Presidente, <:u não ouso duvidar um 
momento da tentativa d:1 rcstaur~çi'Lo e n-i.n
guem duvida dclla, c buscando suffocal-u, 
busco evitar os cJfeitos da guerra civil. Se 
o Sr. Duque de •Bragauc;.a pudesse vir ao 
Brazil com um exercito de 100 mil homens, 
com os quaes pudesse a])::~.lar o espirita pu· 

!:<'1. ·tão perverso que venha usurpar ao seu 
filho, o ~!:!trono qu<: ellc abdicou. Convenho 
nisso, c n~m eu supponho que se queira usur· 
par o ·~Phrono do Sr. D. Pedro II. Quer-se 
que o Sr. Duquo de BrnganÇ{l. volte ao Bra. 

·blico, .menor seria, ainda assim, o mal, do 
que vindo com poucas ·forças apoderar·S<! de 
uma de nossas ·cidades! Que de horrores! A 
gucrm civil e os estra.gos della se me 01nto. 
!hum desde j(t cm >toda a sua horribilidade. 
Evitemol-a, pois. 

Eu encontro mais, S!'s. Presidente, uma 
razfto de politica e:n se desprezar o Parccc.r 
da Commissíio: elle se afasta do Parecer do 
Governo cm materia cm que ~liii.s ~::onvém 
a colligaç:io c reciproca coadju\"açilo dos Po· 
deres Publícos, cuja desunião nos pôde ser 
funes.tissima. Voto, pois, •que esta Cama.ra 
obrando com a fran·queza e lealdade que lhe 
cumpre, proteste sua efficaz cooperação ao 
Govomo, em ·todos os conc!uct•ntes a rcr>elllr 
a restauração, ~ustentanclo o 'J'hrono do Sr. 

zil, como Regente do Impcrio durante a me· 
noridade do seu Augusto Filho c não como 
Imperador; o que duvida ·ha om conceber 
que elle possa ser ·induzido a um tal 11asso, 
mesmo sem fazer injuria a·o seu caract<'r? 
Ha de fi.gurat··s~·lhc·, ao contrario, que os di
reitos de seu filho correm perigo sen1 o au· 
xilio do seu braço, S<•Ol o prestigio de sua 
presença, !ta de se lhe -fazer crer que o par. 

D. Pedro II e :1 Constituição. tido que está á ·testa cJ.:1 administração do 
Brazil, .que te-m a maioria 11as Camaras, nas 
eleições c na Nação, que <! mna 'fa.cção re- cer 
publicana .que conspira contra a :'>Iona.rchi:l 
Consti·tucional; .que su::i presença, pois, é in· 
dispcnsuve! á Sl'gurança do :Sr. ·D. Pedro II; 
que quando este chcgar á idade de governar 
elle voltará coberto de glori.a c dcs louros 
de Ji.b€rtador das Instituições .que deu ao 
Brazil. Esta linguagem, senhores, não p6de 
r.aln·r muito .bem no coração de tml pai? :\Tão 
p6dc induzil-o a roaliza~.flo das tentativas 
que se faz<!m mstc sentido? Eu creio que 
sim. 

Eu envio á !i\lcsa uma emenda no P.arc· 
neste sentido: 

·Responda-se ·que no Governo que o Se
nado, animado do mais sh1ce:·o desejo de que 
a ':\ação nü.o soffrn os horrores c a ignomi· 
nia de uma restauração, procurará, pela par· 
te que lhe toca, habilitar o Governo com os 
meios 11ecessarios para fazer dt•eidida oppo· 
sição a •tão loncn, como tl>lllcraria cmpreza; 
e sustentar os deus caros objectos do amor 
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dos Bmzilc·iro;;, n. Constituição c o 'J'hrono i é eJHü r:lies cxc-:·c:it:tt':io ~,,.n dottcinio Jto ani-
do Sr. D, Pedro .li, nJticos que potlt•m :f:tl.<'l' mo d:tcJHell" l'ritH:i[lc' p:ll':t o re,ol\'é't'Com, cmn 
:t ventura <.~ glodn. rb Xn~üo; e qnc 11c1o con- o gc.uiu fJlk l•'J:l Jl:ll'a L·!tipr,·~::!i-i ;~l'itwlu.;, :t 
!:-:iCgllillk o ·Scnarlo tomn.l'{L na 111:~i::; s~ri.a con- j t.~nl::tl' ~L t::UllfJIILLa do ll1':1zil. 
tJidc:rar:no ,.;,s Jlropo~tns elo G·ovcrno, npcnas I A Cc:·:l~ll:i!;:;:io .:1c:llou jJJusorio I! l'ant:l-=
paS!:::::n dn cutra CamnJ•n. I J·if:o t.udo o CJUC db!:iC o :\lilii~;;u·o, l'í.!C:IlS!tJI~ 

P:tço do Senado, 2G d" .Tunho de 183~. I elo-;;~ :i .. combianção dc:;tas Jtoticia;;, com os 
José .1fart-i-niano ele ,1/cu.~'(ll', 

1

1 :'acl.o:1 p~ssntlu;; entre nós, que lltr.•s d:"w tod:. 
~L p1·oh:1.bilidnr1J; c1la nacltL achou tttl.L'·ndirt·l; 

I talvez qnc, se o Sr. ·DnrJ!IC ele JJ:·agane::t :<Jl· 

f pn.rec.·CM5f!• :1hi llQ lXti'I'~-1, clln aintl:~ llíiO :lCIW~~ 
O St:. Dm:m:s: - Prevcnielo <·m pn:-tc I sr: isto mOti\'0 atte·ndircl! l.'into ~f:lc.l<:it'a JW 

pr~lo nobrt• Senador que me prc·c:~deu, :.ccres·l Cenrít teito scr:"t motil·o :J-I".lt'!Hlivcl? 

J!oi apoiarla. 

c,·ntirrd, todavia, ulgumns considcz .. :tc;õcs O S~:. Y.rscoxm: m-: .Ar.c.\XT.\1:.\; - .Ttt L"t 
mai~. csta\'ll o :ul!lo passado. 

Disst' um nobre Senndor que nós devia· O Se:. Bm:Gr;;:: - ~I:t,; s;J c:;tnl'-~ não ti· 
mos r!'serva-r o .. questão desta :nutcria pnm nhn a forca fJll·2 tl<·pois tc1·c. 
r1uando .Yh'_:;sem :as J}I"C!PDStns do G~11e:·no: 1 . O ~H. VJscn;o;)l~: m; Ar.c..·.\:-.;'1'.\t:.,: - ;llcnos 
esta .idén na o 6 ex-acta, porque tendo 1uo es- , tc•.!l hOJe, que cnluo. 
te negocio n uma Commissão e tendo eli!"L ' o Sn. lJo;:.:r·::<: - Jc:nllorn c~lti:,;sc, n[to 
dado o seu Parecer, cumpre-nos, cm obst'l'· tentou cllc :t resta ur:ccão, :;,,uclo pct·igo;;o, por 
l'anc!a do nosso Re-gi-mento, d!scut!l-o. sua in!'lucnci~ c pret!omi:Jio entre nquclll's 

O Parecer rlc uma Commr.ssrro n:to c o pm·os? Kão s8 <·,m':linccu c:llt·· cotlll\t o 7 de 
1·oto do Sonaclo, isto só se conll~cc depois Abril, qtl<' lhe tol!tnJ o continuar cm suas 
qne clle ·é approvJ.do ou rejeitado; c :tlém pre\·ar!c:tGõcs? Yfto attcndirel o lii de 
destas razões, grande censura devera o Se- Abril de P<'rnambuco? Xüo é :\Lte:Hlii"Cl o,; 
na.do esperar da !\nção, se adi11ssc este n~go· ca-banas c-m nunwro de GOO, armados, lw. 
cio, trnt@clo·o de illusorio e fantnstico. JlCrto de dons annos? Xiio é ::ttcndin·l o 17-

!\iio acha a Commissiio no engajamento de Abril ·no n:o de J-aneiro, <'llt fJUC co:n fo:·
feito por 3 a-nnos, -pnrn servir 0111 Portng-nl ca armada, Jl!'Oclamnr~eHl :t rcsl:cur:t~-ão? E' 
ou fór:t cle!le, razão pa.ra nnda suspcitur! muito dcspr<·zal'! A c,;mmi>;;:io julgou :t :-cs· 
Pois estando a "finnlizn·r a causa de Portu- taú:·aGiio mais w·dua c <nTiscad:c do que a 
gal, finda elln, para onde irft ess-:t g<•ntc• en· ca.us:t de Portugal; :10 con-trario, aqui oncl" 
gajada?! o ex-Imperador tem prcstig!o, onde~ h:t g·cnlc 

Ar.GI:XS Sns. SESADOHER: - Para as que tem sauclaeics tl<'llc, ,; uncl<· -:1 c:uprvza é 
ilhas, pn ra a Africa. 

O Sa. Bor.m:s: - Par-a n Africa?! Para 
n3 ilhas?! E a que? Tambcm Portugal te-m 
<lom!nios nn Asia, mas que !ria scmellumte 
g-<•nt~ lrt fn.z<:r? :-<ada. A pre5UlllllGiiO, pois, 
é que sda p1ra aqui. 

Outra cons!deracilo que induz a suspci· 
Lar (c -tamllem a suspeitar da Commissiio, 
que a calou) é nfio terr-m n.nnuido os polacos 
c os .inglez<'s a servir fóra de PortugJl, o que 
fnz crer que ~la tentativas pura f6ra do Rei
no. as quaes, por mais ·Que se discorra., s6 
tem prob:tbilidade para o Brazil. 

A tercl'ira eons!dcrnçüo ·é dizer a Com
m issilo que por isso mesmo ·que essas pes· 
so-ns qu~ -dominam no animo <lo .St·. Duque 
de Bra.gan~a. se ncha.m sem meios, não os te
rão parn uma tal c-mprezn, mas o qur se diz 

mats -fncil do lJlW ele nnc1c s:-~hio t1 1' ·1 :ttmos 
c ele onde~ conscrram muitos r~·sc.ntinh'n~os 

dclle; pois, se niio csqncc<'W de r,nc cJJ,· di:;· 
se que de Portng·al na eh rptt·ria; c é ]lo:- isso 
que tem acl:ado tanta resii'lcnl.'iJ alli, Jll'O· 
seguindo obstina ela mr!ltc ntHn~ c:n]Jl'('í:a CJlil' 

deve tL•J' ns Jn.:-!i~ ft:ncstc~ r~·snli'~Hlos, couto 
augura a sua cstnrl:t JlOr 11 mczcs circ:u:11· 
scripto :'ls linhas do Porto. E', pois, muito 
mais fncil a. <·:1:p:·cza. sobr<' o Brnl!, ~uc Jliio 
cs-tít lt resprito dcil•'. como .:t Ji'n:ne:a. r:n 181-J 
n r<!Spcito dns JJourbons; ,-il·e n. g-c:·:ceiio hrn
zilcirn. ·Que o conhC'Ct'\1 clcsck n ·infajH:i:1; cn· 
trr cousas m{ts que f,•z, tauthcne alg·umns "fez 
bc~s. tem ]lO!' c~n;;cqucnda pi'•'Sli!'io, c m;tis 
facilidade nr;;tn nnprcz" elo que JL~ ele .POJ'· 
tuga I. 

Ha entre' nós aintl:t outro elemento para 
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uma rcstauracão, e é que o ~Ionnrcl!a. que geiros; Com missão de CJUe me Jtiio pudo cx
nbdicou foi strbstituido por um menino, que cusar porQue o Senado se dignou nom~ar·me 
nada ·Póde ainda obr~r por si, e que por con- membro riella; nisto cu fa~o meu d~ver como 
SCQU<''Jtcia nfto púdt• crear u111 P•lrtido que Senador, assim como o ~!inistro "ft•z o seu na 
faça ·frente c sobrcpuge o de seu .pai. A au- sua rcparti~üo. O Governo cx<•cutando a or
lorj·dnde supremn acha-se ltumn Regr,ncia dcm da Reg{•nci:t fez o ·que lhe cumpria, uma 
Que não t,•m, nem pódc ter, ·o prestigio da vez que esta ordem niio era opposta á Con. 
r<•a>Jeza, que nfto pôde conferir gracas c .cujo stituiciio, .em lugar seu, ignal s,·ril1 mou pro
lugar ·é um estimulo que desafia Mll·bições, ct•der; nisto elle 'fez como o caut~loso scnti
rpte todos -os clias se manifestam 110r pala- twlla que no seu posto, vendo um argueiro se 
nas, escriptos e ten-tativas, c se a despeito lhe figura cavalleiro inimigo, c gritn: n1erta!! 
disto o Governo S•' sustentn, 6 11orque· a As opiniões dos ·homens são conhecidas 
mnioria da Nncflo nüo quer desordens, c por pelas conclusões que tiram elos obiectos que 
i:;so nfto coa.djura t•sses 111,1uos ambiciosos. se lhes apresentam. O Governo, por inducç.ão 

Quanto ao kmpo do desfeixo da luta. ele dil'<'rsos fnctos, que foram levados ao seu 
jlDrtuguezn, seja cl!e quul Iõr; ou o ex-lmpe- conhecimento, na conformidade d:t Constitui
radar se Yê obrigado ú retiradn ou triumphn: çüo, que lhe incumbe provet• ii se.guranç:~ in
no primeiro. ·e:J.so elle busc(lr[L a-proyeitar aqui I· terna e cxtern·:t elo :Estado, deu C'Ste :passo: 
o resto das suas forças; e no st•gundo, enso- a nossn Commissão, dos mesmos obiectos, ti
!Jer.becido ·Com um ·feito de nrmns, :tlllbicio- rou consequcncias dil•ersns, não entrando, 
I~.:t.l'[t outro. comtudo, 110 julg:mlento do act·rto ou erro do 

Quanto as granrles forças que n Commis- pnsso dndo, porque isso depende do maior ou 
são julga. que seriam precizns para. uma tal menor .gr{tO de probabilidade rios cscriptos 
t•mprczn, ahi cslú a restauração de Bonapar· 
t•·, com 1.000 ·homens provando o contrario. 

.Sobre o estarem as armas n.a Nação, <'li 

tcnho-n visto fazer dirersos ltS•lS dellas, c 
quem me diz o uso que iarfL se a h i chegar o 
<'X-!llllperador? 

•Disse um nobr<> ·Senador que a licença 
dos periodicos n:io é de !Joie. :lias eu vejo 
que no anno passado não pregavam a restau· 
raçfto com o ngorn.: - Ycn·hnm ús a.rm.ns, li~ 

vre:no-nos do cnptiveiro, ahi vem o homem, 
só clle nos Jlódc salvar, etc. - Tal é a lin
~uag~m por que hoje se exprimem! Elia 
cresce de dia cm dia; ha. G mczes era maior 
que ha mn anno, e ·hoje é maior que ha seis 
mczes; nunca se vio gritar tão ·Clara e posi
thamcnte pela restauração. Voto contra o 
Parecer c :1 faYor da emeadu. 

apresentados. Eu julgo que tudo sfw medos 
e supposições vagas, e por isso digo com o 
antigo classico: - Quorlcumquc ostcnllis ?ll·i
hi si c, incrrclulus ocli. - Sigo tambem estri
ctamente e 'nfto me aparto do seu circulo, a 
regru de moral pu.blica que manda julgarm-os 
os hom•·ns pelas suas q~aloidadcs; nflo cuido 
estar a. esp~cie human:t tüo d••pravada que 
acredite capaz de bnixez:L de arrancar a co
rôa da cabeça de seu filho e de tentar para 
isso uma restauração, o Sr. Duque de Bra
gança, Principt• de ·honra e .bt·ioso cavalheiro. 
S6 um n1onstro poderá suppi•r num pai tac3 
sentimentos! s~ ·como pai quizer Yisitar seu 
filho, quizer apagar saudades paternas, quem 
ousar{t oppôr·se-lhe? Se seus feitos de armas 
não tiYcrcm correspondido á sua espcmnça; 
se .~lguns máos conselheiros lhe tiverem lt·m
IJrndo a tentativa de- •UlUn restaurnção e, t•m 
rnzão disto, -o Brazil lho Yier 'á idéa, o que é 
proprio de um espírito em oscilla~iio, não pó· 
de ser isto filho dos ·bons desejos, do amor 
pela ventura deste paiz? Os nobrt·s .Senado· 
res que têm enumerado as desordens hal"idas 

O S1:. VrscosDJ~ Ilf> C,\Ynú: - Sr. Presi
dente, cu me acho a respeito deste negocio 
numa posicilo ·bem singular, c, ao Senado, não 
deixam ele ser Jlatcntes os motivos; clle mui
to ·bem sa.be que o ~Iinistro autor da. :1\Iensn
g-cm 6 meu filho, eu lhe supplico, pois, que 
me ·dlspC'nse da votnçfto, mas não peço licen
ca de ·tomar parte na discussüo, pois preten· 
do sustentar o Yoto que clci nn quaHdade dl' 
membro de umn Commissflo, n quem foi a'f
fecta a mensagem enviml(l pelo Ministro c 
Ec·-crrtat·io clr. Estndo dos :><~gocios ·F.xtran. 

c as querem classificar movimento de rcstnu· 
ração, como no Cear{t, Panellas, etc. não têm 
attendido {L qualidade da ·gente, que nellns 
figura; ou sfto sertanejos ou miscraveis, in
dignos elo nome de 110nrados e de qualquer 
consldcmção, c se alguns destes a.hi vemos 
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silo homens oppri111idos por mil trabalhos e 
calamidades, que nisso levam o só intuito de 
finar seus males. Ora, nós nflo podemos du· 
vidar que muitos têm perdido seu dL•scanço 
c outros aW sua mantença, e mesmo assim 
não têm entrado n:L p<'rpetraçüo dessas des
ordens. ·E' isto, pois, uma calumnia, e ca.· 
lnmnia .gravíssima. (.Jpoiallos). 

A Naçüo sempre se tem opposto a. qU:ll"S· 
quer innovações defendendo a legalidade, e 
nüo é o Sr. Duque de Bragança que ha de 
querer tentar cousa. alguma contra :L vontade 
geral otüo energicamente pronunciada. A' vis· 
ta disto a Commissão nüo pôde tirar, dos do
cumentos dados, a mesm.:J. conclusfLO que ha· 
via tirado o Ministro dos Xegocios Extran. 
geiros e por isso tratou tal objecto, não com 
desprezo, porém, com a consideraçfLo 'mereci· 
da. Se o ·Senado approrar o Parecer ela Com
missiio, nem por isso tira ao :I'Iinistro, nem 
no caso contrario, 'ii Commissão, e tão pouco 
fica. o Governo inhibido de apresentar as pro· 
postas que julgar convenientes, pois, isso siio 
direitos que lhe concede a Constituição, e nós 
se as julgarmos vantajosas as converteremos 
cm projecto de lei. Porém, deixemos divaga
ções, vamos ao ponto da qucstiio. 

I 
das restaurncões tem ido a effeito com :mxi· 
Iio das poteilC.ias extrange!ras: no caso, po. 
r.ém, que s" nos aprescnt:L não ha rendo estes 
auxilias, ella niio poderá .effecnmr-se som 
commoções em todos os angulos do Brazil, c 
entiio é vontade nacional que se declara e111 

·f:wor da rcsta.ur:1cüo, e nesta. llypothesc quem 
cusarin oppôr-se ao Brazi!? Porém, ielizmen
tc, este voto enunciado ·e: - Constituici'Kl e o 
Sr. D .. pedro II. - Scn do assim nc•m o Sr. 
Duque de Bragança ·tentaríl tão ardua empr<)· 
za, nem as potencias da Europa c muito me. 
nos a Inglaterra o auxiliarão, por ser contra 
seus propri~>s interesses, pois, um<t grande 
parte dos subditos desta potencia sc acham 
enlaçados com os subclitos do Imperio pelo 
conunercio, e tanto é assim, que •ha pouco os 
negociantes de Lil·erpool requereram ao Par· 
lamento o allil•io nos direitos dos g<·ni':ros co
loniaes. Demais, niio têm as ~a~<ies torlrrs d·:t 
Europa entre nós seus re11rescn tan te;;? X ii o 
tGm acreditado os ·nossos, .e as.sim reconheci. 
do nossa fórma de Govt:rno c orcll'm de cem· 
sas? Con1o então t~me-r-sc a coopcrar.~ão dc:s .. 
tas potencias? A rcstauraçüo nüo pôde ter 
lugar, por isso que o .Sr. Duque de Bmganc:t 
deixou sobre o Throno Brazi!eiro SL'U Augus
to Filho e nüo Jlóde ter idéas de tal tentar 
ainda que máos consdhos lh'o insuflassem e 

Disse-se aqui, contrariando-se· o :Parecer 
da Commissüo, que restaurações se têm feito 
sem n oJntervcnção das :potencias extrange!· 
ws; c, para o provar, s~ trouxe a contra. re
volução de !Portugal cm 1823, porém, seus 
autores ·ti·nham o anti-moral c apoio do exer-
cito do Duque d'Angouleme em Hespanha, 
montante em 100 mil homens; porém, deixe. 
mos estes argumentos qut: outra cousa nfLo 
süo mais que lascívia contra lascivia. O que 
deve admirnr·nos é que existindo uma sacie· 
da de que se diz - Defensora da. Liberdade c 
Indcpendencia Xacional - niio sendo mais 
que um dub, um conrenticulo de miseraveis 
(mu-itos apoiados) ·que só tende a inverter a 
actual ordem de cousas c estabelecer a di. 
cta.dura, do que tem darlo pro\·a.s mani'f~stas 

e publicas, della. façam parte membros do 
Corpo Log!slatLvo, os quaes deverão por isso 
oppôr·SQ fts exigencias dess:J. sociedade, que, 
contra a Constitui~.:1o que manda. s~r -triplice 
n Regencia, se a.trcYeu a. representar que fos
se de um s6, e não a, susten tal-a nesta casa 
como todos vimos! Isto é o caso mais inau· 
dito!! Voltemos á questiio de que me havin 
afastado: ~l.'odos sabemos que a maior parte 

l!:.?smo assim sem soccO!TO extrangeiro nun
ca o conseguiJ·ia, porque se 11m tal soccorro 
pudesse alcançar oramos nós, com os nossos 
quatro recrutas, com as nossas duas rragat~s 

o os nossos 20 réis que poderíamos oppôr-nos 
a soldados retcmnos da Europ:t? Se se tal 
d~sse, deveramos implorar a l\Iis<•ricordia.Di· 
vina para que nos Iinasse do mal, que pode. 
riamos arrostar. O Brazil nüo quer a resta.u· 
ração; clle 11a de sustentar os ;;cus pri11ci· 
pios, a sua ·honra e o seu deciiro. 

O Sn. Bona"s: - Cuido qtt<~ o nobre s.c. 
nadar nüo respondeu aos meus argumentos, 
eu me yejo por isso na. precizão dL' o comba· 
ter. 

>Diz·sc que não se teme inrasflo no Rio de 
Janeiro, q.ue no caso de a haver ·ha de ser em 
outra parte, mas quando se trata. de tomar 
medidas hão de ser para qualquer ponto, on· 
de possa haver uma su&peita. Xo principio 
da nossa indcpenclencia. qu:mdo se receou da 
parte ele Portugal, todo o mundo d·isse que 
nos a.rmasscmos, que era possil•e! uma inva.. 
são, tanto que o ·bloqueio que estava sitian· 
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do os rebeldes em Pernambuco, ma,ndou-se
retirar isto só por um 'padre, que desembar
cou aqui e que dis·seque lá se estavam arran
jando expedições; oostou esta noticia para
um alarme e fazerem-se até linha de fortifi
cações, 'que é uma vergonha para quem as
concebeu e as fez, listo levou um grande ca
bedal, então tanto peso se deu e hoje !Ile
nhum. O nobre Senador é testemun·ha d,estes
factos, que não desapprovou.

FalIa-se oem força-s extranhas. Ma-s quaes
foram as que teve Napoleão quando sahio da
Hha -d'El'ba, Murat e a Duqueza de Berry
quando des·embarca.ram na França? Para que
pois, fallarJse em forças extranhas e mais
torças extre.nhas? Depois recorre-se a pala.
vrões, e dizJse, oé injuria â. 'honra naciona~, etc.
E' injuria suppôr a realidade d·e uma res-

o tauração, mas não é inj.ul'ia suppôr a tenta
tiva d~lIa, e então isso tem um a'poiado na
casa, e entretanto quando se traiar da reali
zação do Jacto não devemos ter outra arma
senão a ConstituIção e Pedro III, e quamdo se
admitta a tentaüva da restauração chegue
mos â.s praia's ,e gri,temos: - Constituição e
Pedro II - mais na,da; os homens cahem
todos em terror só por esta palavra magi
ca .. , Ora, senhores, listo té abusar da nossa
intelIigenci.a, da 'D.oss.a credulidad·e. Occupe
mo-nos de -factos que ca-hem debaixo de nos
sos sentidos, não nos illudamos com palavras
magicas esupposições lisonjeiras do patri'Ü
tismodos povos. Dev.e-se contar ,com a honra
naciona.l, IDas é precizo pôl-a em moVJi.mento,
fazer experienC'ia. deHa. Portanto se s,e ad
mitte a possilbilidade de uma .restauração, o
Governo .quer lan.çar-se nos 'braços do Corpo
Legislativo e diz: - HabilHae-me, 1e..zeil des
envolver o es'pirito nacional.

O Sn. MARQUEZ DE CARAVEr.LAS: - Esta
discussão 'tem tomado a di.recção que eu pre
vi. Trata-se de que? De d~g.correr sobre con
jecturas, e isto é materia vasta. Se <::onti
nuarmosd,esta maneira, o resultado € Uma
disputa eterna? Nós não temos um fa:cto ve
rificado, discorremo's sobre indiClios, l1u·e ape
nas podem fazer crer a possibilidade de sua
v€'rHicaçã'Ü. (Portanto nossas vistas reduzem
se a isto: ~ dev.emos ou não auxiliar o Go
verno? - ·Eis a questão simplesmente. Se eu
fosse juiz, neste cas·o, exigiria provas incon
testav,eis do 'facto 'Dara sentendar; IDa-S tra
taJse d:e aoa,utelar, e o legislad<>r não carece

dessas provas para 'se iIJrev·enir; é, pois, mi
nha opinião que devemos assegurar o Go~

verno, que póde contar com a nossa coopera
ção: se eHe pedir causas que julgarmos acer
tadas, IIlÓS lh'as' daremos, do contraruo, nâo.
Voto pela emenda.

O :SR. VrSCONiDE DE CAYnú: - A emenda
no meu entender é ociosa, e, até, deixe-me as
sim dizer, talvez indeoente. Dizer ao Gover
no que havemos de 'fazer {) nosso dever lê in
tempestivo oe ·ocioso. O Governo que faça. o
seu, e nós faremos o nosso.

Nós temos gazetas da Europa até 30 de
Abril, as .q.uaes não Ifallam ,em semelhante pe
rigo de restauração; e quando os gazeteiros,
promptos sempre a dar por 'certo aquillo que
aiuda é duvidoso, não fazem menção de tal,
claro estâ. que não haV11a motivo de credibi
lidade para ISuppôr 'que o Governo Inglez ou
Francez sejam connilVen'tes em ta·es objectos:
'é i-njuriaque lhe's não faço. A idéa da res
ta.uração ê uma loucura rematada; entra na
'possi:bilidadedas cousas, mas não ma pratica
,biilidade.

Diz-se que o Ministro ha de vir COm a~

suas propostas: pois quando vier, nós as dis
cutiremos; para que ,é antedpar épocas e des
pezas para uma causa que está na escala das
maravil'has? E quando não estivesse, .não se
pôde effectuar de repente, e ·erntão teomos
tempo para d'eliberar como melhor entender·
mos.

O Sn. ALENCAR: - O nobre Senador disse
que a emenda era indecente, porque o ,s'e
nado confessa o seu dever. Isto para mim é
novo! O 'Senado, tendo esta 'fran'queza, e nesta
occasliw, antes obra com fina política para
desarmar os restauradores e animar os bons
cidadãos; al·ém d·e que o lldbre 'S'enador escre
veu no seu iParecer -isto que cha.ma ~ndecente,

embor,a o puzesse a seu geito. ('Leu o fim do
Parecer) .

Tornou o nobre Senador a formar castel
los sobre cousas que ningu.em disputou; antes
ãiss·e 'que essas e'lllprezas podiam pôr-se em
pratica s'em cooperação das outras Nações.

Disse mais, no seu primeiro d[scutso, que
o Sr. Dll~ue de Br,aganca não :p6d·e atacar os
direitos ,de seufTilho, eeu já disse ta!nb<.>m
que não rec'eava essa usurpação, antes elIe
virá coro pretexto de sustentar o Throno de
seu fi'lho, sob o titulo de Regente ou de Tu
tor do Sr. 'D. Pedro lI, sus'te,n tando-se com
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forças cxtnmgclras, porrJUO de outro 
não poder(L conservur-se, mas quer \'caha 
Imperador ou como Reg,•ate por seu 
pam mim é a mesm:1 cousa. 

modo faz<·r? No meu entender, nada por or::t. se 0 
como · Governo acompanhasse esta mcus~1g·em da pro
filho posta dus medidas que Julgasse con venicn te 

appl!car ao mui que Jul~a ~mca~:tr o Druzil 
~rem-se dito Que se houver rest:lltração o St•nado posaria o cffello que essas medida~ 

cm QUalQuer ·ponto do Braz.n, QUe a :-laçi'lo ha poderiam produzir, compararia com os males 
de pôr·se em armas; mas devem, por isso, ne. que se tratasse de rcmorer, c adoptJrla mo
gar-se quae.squer meios a prevenir o mal? Se di ficaria ou mesmo rej,•itari<L as Propost~s. Se
Portugal tivesse tomado medidas para que o gundo o juizo que formasse de t.'tl co:npara
Sr. Du·que de Braganç.a não entmsse no Por- çilo; mas não :.pparecendo llkdida ,1Jguma 
to, nquelle pa•iz, que se tem mostrado tão proposta, que é que se póde aran~ar? nave. 
aferrado ao seu systema, teria soffl·ido tantas mos {],izer que daremos ao Gm·cr110 toda a 
calamidades? De certo que não. :-lós não du. força qtw pedü· para com ella repcllir a, rcs· 
vidamos Que haja ·gente que tente persuadil·o tauração? Eu pelo nJ<>nos rue não jnl"o ante· 
da fncilldade da sua entrada. no Bt·azil, ,, de cipndamcnt" em estado do fazer t;1,., 

0

promcs
sua sustentação nellc, que, por pouc0 t<·mpo sas. :.lias um nobre Sen:ulor accrcscent:t [L 

que seja, este basturti para que alguns s:l'tis· mensu.gcm do .2\finistro outras circumstnnc!as 
fa~.am seus rescncim.enios e odios. de que pretende al·nda concluir a cfrectlva tcn. 

Disse um nobre Senador que nós pode- tntlva da restauração: se examinarmos as cau
mos discutir ~ls propostas do Go1'erno. :VIns, sas dos effeitos que a.ppareccm, par.:~. fner C<'S· 

da maneira por que está concel>ido o Parecer sar esses effeitos, afim de qu,• o remedia seja 
da Commlssilo, (•lle furá entender (L Camura applicado tis causas, porque cessnndo cst"s, 
dos Depu-t:Ldos a dcsnccessldadc de tratar de tambt·m os cffeitos cessartio; remo1•er (IS <•·!fci. 
taes propostns, porque dizendo o Senado ao tos com força bruta ·e deixJr as cnusas subsis. 
Go1•erno que está illudido, ou nos quer illudir lt•ntes, é trabalhar em Y[LO, ou ant<·s 'fazer np
mostra que reprovará tudo o que ,;·iN .basca. parecer maior intensldmlc nas reacções. 
do nos motivos que aliíts não silo dos tacs ("liJOirulos) · ::lias nada disso cu creio proprio 
superve,nientes para. QUC a Commissiio appcllu. jl(l,ra esta occasiilo; talvez que o ÜO\'~rno apre-

A minha emenda quer dizer que o Sena· sento proposta ~tte tendam a remon•r as cnn
do está de accôrdo a se ligar com o Governo sns destrs effe.ftos que tanto o tem utorrmlo 
para sustentnr a nacionalidade. Portanto a e .se o Senado se convencer disso n~o pód~ 
P111endn é mais ampla do que o yoto da Com· detxar de nnnulr a ellas; se, porém, vir ~uc 
miss<1o, e em tempos de desconfitmças são im- tnt•s propostas silo capazes de ag:;mvnr mnis 
politicas palavras aml>iguas, corno as que ycm 0 mnl que se teme, ellc as repelfirá. Concor. 
no Parecer. 1 do_ com 0 nobre S<•nador que disse com Ca-

0 .Sn. S.vrcn:~.rso: - Tem-se f,tlfado 
1 

n~oL•s: - Eu .nunca louvar<'i o capitão que 
multo sobre a mat<'rla. e apcn;ts s~ cnnclue da / dtz, .eu nilo cm dei; - mns tnmbem niln !ou-. 
discussão a possibilidade de ha,·er uma res· I vare! 0 capi:ão prc~l~!t~do que espalha 0 
tauraç.iio: nilo vou fóra (]listo; mas 6 necessa· I alarmo e ·diz. - O tnmugo nos tem c•·rc.:ulo, 
rio que qunndo se queira evitar o mal, se nilo I nós somos cortados, quem puder escapar, rs
applique um remedlo que o a:;gra1·c mais. c.1pc.se. 
l\"cm S{'lllprc a força bruta é capaz de obstar I .O r<:gulnm<•nto do llfn rechal r~ipe mnnda 
a uma tentntlv:1 dt•stas; muitas vezes. ar> con· 

1

. P.assar pelns ar~1as o mHitnr que isto pr.1· 
trario, elln. torna os seus autores Dh11s anda- ltcm·, quando 11110 seja morto, pelo qtw llll.< 
Z('S e os estlnmlu a procurnr diversos meios flcnr immcdlnto. 
de rc.allzar seus projectos. Xão ~nero ~~~" se Final111C11te, Sr. PrPsi<lentc, tudn o ~uc 

despreZ<'lll esses lnd•iclos, posto que os apre· agom se pôde düzer, 6 110 mcn <'11t•'tHler prc· 
sentados na mcnsn:;etn sc.inm di' ·!'t·aQnlsslmo maturo e é tn<•u roto qne esta mntrrk1 se 
peso. S·e .Jw outros, o ~Ii11istrn os cnlou, c cu ndic .1tú qne anpnrr~nm a:; ttroposta.q nuc os 
nfio posso sappôr que em m.atcrin trro gra.re l\IInlstros t~m tlf' nprescntnr 11:1 outr~ C;!
os calcasse. mnrn.; então r<•flcctlnrlo c com~lll<Indn a~ 

Parto, portanto, da supposlçflo do qnc o razões, ~ue a nobre Commlssüo apresenta so. 
Ministro disse tudo o que SRbln; mas demos- bre n mcnsngrm com o que o Governo exigir 
llw algum peso se se quizer: o que temos a poder·se·ila tomar uma deliberação que nem 
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nos suj~ite ti. censura do capitiLo que não 
cuida, nem do m!litar que espalha alarme. 
As medidas de tt•rrorismo não foram nunca. 

l-he dará tudo o que 'für neces.se.ri o para a de
fesa do Estado; mus é isto nccessar!o? Não. 
O Senado tem pela ConstituiGiiO obrigação ri· 
gorosa de manter o Governo; não é precizo 
que esteja. com cumprimentos; ha de :pres-

profícuas; ninguem as tomou com maior ef
ficacia que Robespierre. R;obespierre cah!o e 
foi guilhotinado, e o Sl'U partido desappare
ceu da Frn:nca, ficando sua memoria exe-

t.ar·lhe aquillo que fõr licito. 
~o principio do anno a Regencia a.pre

senttt a Falia do Throno c o Senado responde 
que -está prompto para tudo o que fôr nfrces· 
sario para beneficio da Nnçiw, c para a.va
Jiar isso, a occasião competente é a da apre
sentação das propostas. Se se pedir gente ha 
de lhe ·dar, sc.ndo neccssaria, etc. 

cravei. 
Eu mando, portanto o meu requerimento 

para que a materia se adie- até apparecercm 
as propostas. 

Foi (t :VIesa o seguintC' 

llEQUEI!DIE:X'rO 

Requeiro o adiamento da dis.:ussfto do 
Parecer para se -tomar em consideração na 
ocr.asiiio -em que se discutirem as propostss. 

Porta•nto esta discussão é extemporane.a, é 
antecipar as razões que se hão de dar, quan. 
à o ri-erem as propostas. ·Eu não acho do· 
cumentos que dêm probabilidade; não posso 
decidir-me de maneira alguma, e me admira 
que o :Ministro nü.o tivesse ·noticia deste nc· 
gocio antes de 7 de Junho para o mencio
nar em seu relataria. Quereria perguntar-lhe 
que navio trouxe ~ssa noticia, quem foram 
os portadores; nada lJ1.3is -natural que o :1-!i
nistro ill'formar o Corpo Lcgisla.th·o dessas 
cousas no seu relataria, se é que j(L estava in· 
formado del!as. Concluo, pois, quando appa. 
recerem as propost-as, é que se devem discutir 
a.s razões que -ha para se darem as medidas 
que o Governo pedir, e por ora, voto :pelo 
adiamento do Parecer at~ essa occasião. 

Saturn.ino. 

Foi apoiado c entrou em d;iscussüo 
a sua materia. 

o Sr.. l\LIRQUE7. DE c,\!t.I.YI,LT.AS: - o Go· 
verno fez .uma mensagem, e deve dar-se-lhe 
uma resposta: nem o Senado se p6de com· 
prometter approvando a emenda que cst{t so
bre a :Mesa, porque não diz mais senão que 
o .Gov.er.no esteja c<:l'to que o -s~nado ·da su~ 
·parte ha du auxiliai-o com o que fôr nccessa· 
rio para manter a. Constituição e o .Sr. D. 
Pedro III; mas suppon.hmnos -que rem uma 
proposta que exi.ge uma força tal que seja 
perigosa, ou á Indcpendencia da :-<açü.o, ou 
{t sua I..iberda.de, nesse caso est(t claro que 
o Senado não ndmitte tal Tesposta (fortes 
apr,iados); mas se ao contrario cu vir que 
razoavelmente pede a forç.a. nccessaria para 
<lefe.nder ns nossas l-iberdades, hei· de votar 
por essa proposta. 

Eu diria ao nobr<: Senador autor da 
emenda que accrescentasse - salva a reda. 
ccão - e não entrarei na annlysc de cada 
um dos argumontos porque entfto teria multo 
que dizer. 

Voto contra o adiamento, porque se deve 
responder (t mensagem. 

0 ·SJt. AL)[JliDA I~ ALUUQUERQVE: - 0 
adiamento não p6de deixar d<: passar. Neste 
Parecer não ha senão razões, e nü.o comprc
hendo como se vote sobre razões. Ora, agora 
quer-se que o Senado diga ao Governo que 

O .sr.. SATUJtxrxo: - Xão se deve deixar 
de d.ar uma resposta ao ~Iin!stro, diz um no· 
bre Senador. !VIas 16 indispensavcl que essa 
resposta seja dD da já? ·Esperarão os outros 
~finistros pela r('sposta par.a levar-em á ou· 
tra Camara as suus propos-tas? Não, certa· 
mente. E' notorio que já lá se apresentaram 
algumas. :E que fizemos nós com essa res
posta? Damos nJ.gum remedia ao mal qull- o 
Governo julga ameaçar o Brazil? J.onge de 
dar remedia aggravamos o mal, se elle exis· 
te; porque, dando mais peso "ás razões em 
que o .Ministro se funda, espalhamos o ter
ror, que talvez não tem entrado em muita 
gente que via a mensagem, e quanto á 11re· 
n•nção do que se •teme, -nada se faz de posi
tivo, ou que nem ainda indirectamente, .possa. 
afastar ·esse mal que se teme. 

Nada me p-arece tão extemporanco como 
continuar a discussão desta mat<•ria, nada 
mais profícuo que o adiamento qu.e propuz. 

Dada a hora o S1·, Presidente declarou 
adiada. esta mataria e designou para 
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OIWE:II llO DI.\ 

1." A continuação da. mesma materia 
adiada. 

2.' A continuação da discussão do pro· 
jccto sobre o meio circulante e crc:tCão de 
um ~anco. 

Levantou-su a sessão ús duas horas da 
tarde. 

SESSÃO OR:DENA:RIA, El\I 27 :nE JUNHO 
DE 1833 

r1msrugxcr.\ J)o sn. nEX'ro n.umoso I'EHF.IllA 

Discu.ssriio do Par~ccr da Oo111-rn-!ssão de Con· 
stiluiçcio e Di]J/01nacia. sobre a 1ncnsngem 
rlo M·inistro dos E:ctrnngciros, tra.ta.nrlo 
da volta rlo ex-11npm·rulor. - D·lscussri.o 
rio projecto ele lei sob?'e o meio circulan
te c creaçii.o r/e um Banco. 

2." Do Secretario da üLmara dos .Srs. 
Deputados, rcmcttendo as seguintes t'mendas 
c Resoluções: 
1 Emendas approvadas pela. Camn.rn. dos 
Srs. Deputados n.o projecto de Id vindo do 
.Senado, sujeitando as fabricas de mineração, 
de assucar c as Ia1·ouras de canua. ils leis ge
n:cs das execuções: 

Ao artigo 2' substitun.·se o seguinte: 
São consideradas como partes integrantes 
das cJ;i.tas fabricas e lavouras para se mio 
desmembrarem, mcdi~tc as indicadas exe
cuções, as machinas, os escravos maiores de 
H anuas e as escravn.s maiores de. 12, os bois, 
cara!los e todos os moveis cffectivn. e im
mediata.mcnte empregados M. Iu.boraçiw das 
mesmas fabrica$ c ln.l'ourn.s . 

Artigo addi ti v o que ser (L o 3": O benefi· 
cio do artigo antecedente Pôde ser renuncia. 
do -por convenção especial entre o àc\•c-clor e 
credor, sendo a dil'ida daqueJias que en\'o1· 
vem hypothcc:t legal. 

:1\o artigo 3°: :Supprimam-sc as palavras 
- e particulnrmente, até o fim. 

Paço da C.amarn dos Deputa.dos, 26 de 
Junho de 1833. - Antonio Paulino Lim-po 

F-allara.m os Srs. Senadores : rlc 1lbrcu, Presidente-. - Cassiano EsJJCri· 
l'vra.rquez de •Bar.bacena, Vcrgueiro, rlili.o rlc :lfcllo Jfattos, 1' Secretario. -JJ.er
Presid·eutc e ::IIarquez de Cnrarellas, narrlo Belisario Soares rlc Souza, 2' Sccre· 
& .vezes; :Saturnino, Visconde de Cae- tario. 
thé e V·isconcle de Alcantara, 1 vez ; A Assem.bl6a Geral LegislatiYa do Impe. 
Gomicle, 5 vezes; Almeida c Albu· rio resolyc: 
·querque e Borges, 4 vezes; Alencar Artigo 1." Quando se inter.puzer rc1•ista 
o Evang<'lista., 2 vezes. / de sen-tc•nça do Conselho .Supremo :IIilitar, o 

. I prazo pa.ra a sun. apresentação ser[t o esta·be-
. Aberta a s.cssao ~.om 32. Srs · ~.enadores llecido na lei para a · Pro1•incia onde estiver 

e Ilda a acta. d.t auteuor, fo1 appro~-<tda. 0 processo. 
·No d·ecurso da sessão oompareccram . . 

ma,is 5 Srs .. senadores. Art~go 2.' Est~ prov,dencia comprehencle 
Q Sr. 1' .Secretario leu os dous seg·ufntcs as rel'Jstas anteriOrmente interpostas, as 

OJ-'l'ICIOS 

1.• Do ;~Iinistro da. GuNrtl, rcmcttendo 
as informações que se solicitaram em officio 
ele 22 de 0\Iaio ultimo, e qu-e o Conselho Su. 
premo J\Iilitar deu em 17 do corrente mez, 
nccrca da. pretenção de augmento de ordena· 
do, do continuo da. Secrebaria do mesmo Con· 
sell!o, :Vc11issimo Antonio Jos6 -~unes, cujo 
requerimento c documentos vêm Ju•ntos. 

Foi rr.mettido á Commissão respe
cti-va.· 

quaes poderão ser attcndidas ainda mesmo no 
caso de se não ter tomado conhecimento dei· 
la, pela simples intelligencla contraria á do 
artigo an tececlen-te, uma vez que St' dê segui. 
mento a taes revis-tas no prazo marcado para 
a sua i-nterposição, que se conro.rá da. publi
cação da presente Resolução em cada Pro· 
vinda. 

Pnço da Coamnra dos Deputados, 26 da 
Junho de 1833. - Antonio Pauli no Lin~JJ() 
rr.c ilbrclt, Presid.ente. - Cassiano Espcl'i
rlirio ele ,]fcllo :lfattos, 1' Secretario. -Bcr
narrlo Bclisario &oarcs ffc Souza., 2' SeCJ'c· 
ta rio. 

.. 

... 

~ 
' • 

-. f 
r;: .. 
"' t 
"'' 

i . 

. 

~ .... 

~ 
.!!r 

~ 



..... 

Sessão de 2i de Junho 
A AssümblGa Geral LuglslntÍI'lL resolve: YOJ!laclc conYiria nisso, porctue as~im se tin·ha 
Artigo 1." ·l~ica r,·vuguclo o nrtigo fi" clu! conseguido o fim do Go\·enw, que .. ,ra dispôr 

lei c!e fi de Dezembro de l~:w na parle sl>men. J o Senado para u discussão das proposws; HHLS 

r.e ':"~.qu~ m:~.n.d:L ven~lcl' em h:t,;ta puhi!ca os I uma y.cz que. o .Scuado deu t.oda .. a consid.er.a~ão 
lllo\l~ls 11.1 ·cx-t.uwta Cong!'l'g:tçao dos J.'adres a <·ste ncgocw, c tanto l.lúe ]Jcuw uo .:\!nustro 
de S. J.'elippc ::-lery, em PcrnanJI.Jllco. o.;; documcJltOs C;lll que se fundava c mundou 

Artigo 2." O Presidente d:L .Provi·ncia cm que tudo ·fosse remettido a UJil>!L CommissfLO 
Conselho, de :tccúrdo com o Pr.eludo iDioce- p:1rn dn.r o seu .Pnrecer, a q1wl o apresenta; 
snno, far[L clistribnir j:iclas ig-rejas matrizes est(L claro que longe do haver compromctt'i
pob:-es do BisPado touos os moveis, all'ak1.s c mento na c!iscussão delle, ·ha ao contrario com
p~r:m:cntos que nüo .forem mc,·ss.1.rios pura promcttimento gera:l par,1. o Senado em deixar 
o uso elo tcm;Jlo da extincta Congregu~ão, q1w 1nclec!sa n opinião publica, sob1·e qual scrr1 a 
fica cm administraoã-o. maneir:~ de o Senado entondn l!Hte 11egocio, né· 

Artigo 3." ~~icam rc\'ogallas todas a.s d.is· geei o ·aue certamente .nfw piide ficar .i.ndeciso 
posiçücs em ·contrurio. 11or 1isso que 8 de uma importancia gravissi-

l>aço da C{(JJJar:t uos Deputaelos, 2G de ma. As razões cm!ttidas contra o Parecer são 
Jun110 de 1823. - Antonio Pau.lino Limpo t:1o fortes que n:io podendo :d·nela serem des
de :1 b1·w, ·Presidente. - l)assian,, Bspcri. feitns e nfio ·havend·o probabilidade ele se con· 
cl'itiu âc ;lfcllo Jfallos, 1" Secretario. -Bcr- seguir :1 apro1•açüo de tal Parecer, l'ecorr,·u-se 
narclo Bclisario S{)arcs rlc Sou:::a, 2" S.ecrc- 1 ao ao estrata~elll~ ·de que Ja.nça müo nas .As
tario. sc•mbWas Lc•gJsl:ltJvas, o oradO!' ·ha I.Jil quando 

A Assem.b!Gn. Geral Legislativa rcsol\·e: desconfia. ·ele não conseguir o que prctende, qual 
Artigo u11ico. Fica appro\'ltd.a n jubilação é o ~<lian!L·nto. Triste expediente! O conheci· 

concedida por decreto do 1" de Junho de 1832 menta ·que o Senado tl'lll dt• tom~.r das pro. 
ao Padre Francisco eh• Paula c Oliveira, na postas é C]Ue nos deve obrigar a fir-mo.r a nossa 
cadeira de IPhilosophia Racional e Moral, na opinião, porque se o .Senado entender que tudo 
cidade de S. Paulo, com o seu ordc•nado por ·é musorlo e não de\'e ter andamc'llto este ue
inteiro. goelo, assim o dccidc; se o Scna.do, por~m. en-

IPa~o dn C(].mnrn dos Deputados, 2G de tE·ncler 0 contrario, t:tmbem é Precizo que se 
Junho de 1833. - Auto11io Paulino L'imtlfJ decid:t antes da.s propostas sc'l'<·m apresenta. 
ele 1lbi'l1t, Presidente. ·- Cassiano Esperi- das, porque n mensagem G como que um prc
rliâ" rlc Jfdlo Jlattns, 1'' SecJ·ctario. -ller- pnratiYo para as medidns que nos hão de ser 
mrnlo llcll.wrlo Soares de .9ou:a, 2" Secrc· apresentadas; se nessa occnsiilo se apr<.'sentn.r

ulguma medida í!legai, o orador- auc assim o 
jul.ga.r combn·tc·a •C o Senado <Icei de pela sua 
votaçüo. A emenda está muito bem concebi. 
da; se as meodidas não forem justas, niio se· 
.rfLo aceltns; logo nisto nüo ha. obj~cçfw al
guma. 

!.:i rio. 

1·' J',\Jl'J'E llA Ollll!~)l JlO JJT,\ 

Contintln.]l(!O a 1' discussüo do Parecer dn 
Commissiio de ConstituiçfLO e Diplomacia, so
bre ~ mcnsagc;m feita .. pelo :\Iin•istrn ,. Secrdn· 
rio de E~tndo dos ·Nc;gocios J,:xtr.ang .. iros [L Ca· 
marn dos Srs. Deputados c enYiaila em dupli
cnlo. (10 Senado, com uma emenda offert•clda. 
)leln Sr. Al,'ncnr, teye lugar ~ discussüo que 
ficou adiada nn sessão antilrior dr' um reque· 
J'im.cnto apresentado pelo Sr. Sat.urn:ino. 

O Sn. :I-L\HQT~E7. m: B.mB,\CI~X.\; - Se ns 
rozücs d:1dns pmn. o ndi:tlllc'nto fossem emitt!· 
das J!n occnsiüo c-m que se n]Jl't•sentou a men
S3;;em no St•narlo, al'im de que se não mnn· 
classe :t Colllmissüo c nris nos nccnpnss~mos 

cklla na occasilio cm que vic·sscm n esta Cn· 
nmm ns propost-'ts dos 1\Iinistros, c;u d~ boa 

O que me purcce é, qnc se nós nfto emittir. 
mos a nossa opinião c fôr approrado o Pare· 
cc•r, ha ck dar·se o caso que o nobre Senndor 
autor ·do ad.inmcnto lembrou, c cntfLo é que se 
lla de yerlficnr: - quem puder <'Scapur escape 
" quem nfto esc(].pOu cscap:ISS<•; - cntflo n!lo 
lla de ser tempo de dizer.se cousn. nlguma mais 
c a guerra ci\'il será o rosult~do. ·Eu nüo Sl'i 
que compromctta o Senado <.'lll cousa nlguma 
o tliZC.r·se que nfto pôde passnr o Pa recc1· da 
Commissão, porque suppücm i!usori:l umn con· 
sa que cl!c mesmo diz que é possirel. Voto con. 
tra o adimnento. 

O Su. SA·runxrxo: - Diz o uobn• g,'nador 
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que, se o ad•iamento 'fosse ·propos·to na oecasião 
cm que se apresentou a mensagem do :VIinis
tro, isto é, se se rcseryasse o conhecimento 
dc!la para a occ-:~.sifto em que se nos remettes· 
sem as propostas nenhuma duv;ida tinhtL em 
annuir a cl!e; mas, que agora, haYendo a Com. 
missão dado seu Parecer, é nccessario que o 
Senado se decida e Ihe dê o andamento que 
deve ter, ou ser approvado, ou rejeitado. 

como que os demais :Mi·nistros nos subruet· 
terhtm suas propostas; então eu disse e o 
repito a•Inda que deverlamos esperar pelas 
propostas para tomarmos conhecimento da 
nwnsagem; como, porém, o .Senado obrasso 
de outra maneira contra o meu voto, dcci· 
do-me, por colwrencia e não por cstratage· 
nw, a concordttr com o nobre Senador que 
propõe o adiamento, por ter sido essa. minha 
o]Jiniüo desde o principio. 

O Sn. YEIIGL"Eino: - Se eu estivesse pre· 
sente quando se apresentou este negocio "'o· 
tarJa pura que "fosse rc•.servado para se tra. 
tar conjuntamente com as propostas; depois, 
porém, de começada a discussão, das idéas 
que se têm en!lttido e da magnitude que tem 
tomado este objecto, •força é que o Senado 
exponha tL stm opinião, mesmo pam honra 
e decoro seu .. 

Disse um 110bre .s~nador que a emenda 
exprimia. um dever do St,nado; logo, s~:ndo 

ella opposta ao Parecer, segue-se que este é 
contrario ao de1·cr do Senado. 

Disse o nobre Senador autor do l'equl)· 
rilnento para o adiamento, que vamos espa. 
lha.r um alarma; ao contral'io, exprimindo 
noss.~ opinião de coadjuvarmos o Governo 

Na occasifto em que foi apresentada a 
mensagem era ünpossivel ao Senado decidir· 
s~: sobre matcria ele tal importancia; c tanto 
se con·heceu esta impossi-bilidade que sendo cn· 
tão ·pedido o acHamento por um nobre Sena. 
dor, foi rej~:itado o seu re·querimento .. Era, por
tn·nto, indispcmsavel que o negocio fosse affecto 
a uma Commissüo e muito mais attenta a cir· 
cumstancia da conveniencia na leitura dos do. 
cumentos, ·em que o 11inistro fundava: foram, 
pois, reme.ttidos á Commissüo, que os exami
nou ·c ·cmittio acerca clclles sua opi-nião, na 
qual divergia do modo de pensar do :1\Iin·istro, 
que dá um certo .grúo de peso aos factos que 
aponta. •Ora, havendo esta divergcncia, não 
será conveniente toda a madureza. em decidir 
um ·negoci·o que os mesmos nobres Senadores 
oppostos ao adiamento con·fessam ser de gran· 
de peso? Vejamos primeiro o qu<! o Gowrno 
·exige e combine-se com as iilusõcs que se po
dem tirar da mensagem; se forem medidas que 
ao .Senado p;1reçam superiores ús nossas neces· 
sidadcs serão do certo recusadas, hem como E<! 

HlC parecercn1 justas, serão concedidas. ),Tõs, 
por ora, s6 podemos conhecer da. necessidade 
e não das medida.s que o Governo tem do pro· 
por, por isso que Ignoramos de qual natureza 
sejam, e nem p6de admittir.se a votação nes· 
te caso. 

contra as maquinações para u restauração e 
pronunciando-se assim u Camarn. dos Depu· 
taclos os restauradores desa.nimarão, vendo 
colligados estes corpos politicas contra os 
seus Intentos, quando do anbitrio contrario 
põde resultar ·que se clles persuadam qu<: o 
Senado os apoia c isto nos seja funcstissimo. 

),Tão tendo Yisto distribuidas as razões, que 
se apresllntaram cm favor do adiamento, wto 
ainda por di e. 

O Sn. Ar.:\mrn.\ E ALnr:QuJmQL"E: - Apcza.r 
de j{L hontem ter dado as razões por que cs· 
tava pelo ad.iamento, querendo mostrar que sou 
cohercnte em minhas opiniões c franco cm 
cmittil·as, embora a alguem desagradem, con· 
tinúo a i.nsistir nellc, 

Qua.ndo o ::II!nistro (sem Ihe merecermos 
a presença) nos cnYiou sua mensagem, fui 
ele voto que nada havia a decidir sobre tal 
objecto, por isso que, sendo e lia en yiada por 
cluplicata, apenns SQ nos participaYtL que 
havia sido apres~ntada ÍL outra Camara., b~m 

·Disse o mesmo nobre Senador que não 
appront o capitão que cHz: - eu não cuidei; 
mas que receia, que o remedia ag.gra.re o 
mal! Pois, o dizermos que estamos promptos 
pam sustentar o Sr. D. Pedro II e a Con. 
stituição scr{L um remedia peor que o mal? 
Se tal é, eu cleseio que m'o demonstrem. A' 
vist:t de todas estas rJzões, 1·oto contm o 
ucHnmcnto. O Senado deve pronu·nciar a 8Ua 
opinião no sentido ela emenda. 

O SI!. VrscoxnE D" C.11;1'HI~: - Sr. Prc· 
sidentc, .foi presente a esttL Camara uma men· 
s..1gem enviada pelo ~Iinistro dos Xegocios 
Extrangeiros, a qual foi remettida a uma 
Corumissão para qu~ tomasse em considera. 
ção o objecto nella contido c os documentos a 
que se refere: a Commissiio <'Xamin:mdo to· 
do QStc ·negocio, roi ele parecer - que as no· 
vas pnrticipa~ões dos Ag,•nt~s Diplomaticos 

.. 
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não Jlodem deixar de t(~r !gu:ll cons!demcrw 
as communicadns o unno pass::tdo - mas ac. 
cr~.scentn: - que todavia, quando, por fa
talida.dc, succecb. que motii'Os superv~:nientcs 
de. - quer istc .dizer que a Commlssão jul-

n:1s ha uuw. grn.ndc 1"o.mlf!cu~iLo, que fôra, 
disse o mesmo nobre .Senador, a. que til'era 
toda a preponcleranclo, c mesmo fizera o tu· 
multo, scclicflo ou o que qu!zercm ele ~~ de 
).iar~o; :tpezar de que eu respeito ns ~ua:; Iu

ga. que, por ora, pelos documentos aprcsen- zes; perm!lta-me que lhe digtL que manifes
tados, nada ha a recear, c que con\'~lll cspc- ta.nwnte se ·~nguna abraçando a nuvem por 

Juno. Se os CarQmurús são restauradores c 
os Caram11rús roram os que fizeram cHses 
acontecimentos de l\Unus, qual ·G a razüo por 
que elles, depois da expulsiio do Presidente c 
Vice-Prc.;;\d.ente (com mzflo ou sem clla), por
que eu não sou juiz desses actos) nilo marcha
ram aos seus fins c sim nccln.marnru a Con
st\otu!çflo e o Sr. D. Pedro II, a Regcncia 
actual, etc., sustentando asslm a fórma do 
Governo t•stabclecido ·C declarando-se só con
tm o Presidente c o V!cc-Presidcntc? Nilo 
qn~st!ono a ll!cgal!dade do acontecimento de 
2~ de Mnrço em :IHna.s, maf; nem 'foram r~s

•taurodo!'CS os que •fizeram, nem foi !Jicgal n 
nomcnçúo que depois se f~z de q ucm gover
llnsso a ·Provinc!a dur:mtc o impt•.dlmcnto cl· 
vil dos dous mencionados, pois que seguia a 
escala da lei quo teve cm vista .nfLo deixar 
nunca o Governo ucepha.!o. Se, pois, exis· 
tiam esses fi-ns de se ncgur obedit•ncia ao Sr. 
D. P~·dro II c [L Constituição, confesso que 
nilo sei se ellcs cstuvu·m do parLe deSSL'S ho
mens que SL• appcl!idam Curamt!rlis, ou so da. 
purte da gente que se ·diz o - partido da or
dem - partido que tem muitas reproducçõcs 
c cujo fim verdadeiramente se n:Lo conhece. 
Nüo foi da ·parte do Panido C!tramurús que 
se commetteram - actos de barbur!dadc c 
idGas c priucipios da .Sociedade Gregoriana 
- senüo diga-o u desgraçada fnmil!n do 
Deputado Junqueira... :lias dcixc·mos Isto. 
Se tudo se tinha j[L trnnquilliza.do, o que fal-

rar que npp,trecam motivos sup·crl'~n!entcs, 

que fuç.::tm com que seja. nect>ssar!o tomar~m

sc algumas medidas; eu ·niio sou desse voto, 
;Jorque, não me parece justo, que esperemos 
a occus'ião de aperto para então nos defen
dermos; é necessar!o que se tomem medidas 
de prevc-uçi\o, ·por Isso mesmo que existe 
a possibilidade de f.acto, o que n Commlssüo 
confessa. Voto, portanto, contra o ad!amt•n
to, ·c a mais forte rnzüo por ·que voto contra 
clla, é porque nós sa•bt•mos perfeitamente que 
se expediram para as Provindas ordens que 
têm por fim nada menos do que pôl-as cm 
n!nrnw, valendo-se para isso, quem as cxpe
dio, de fundamentos que não t&m maior for· 
ça, nem p1·obabil!dt1de ( 111 u'ilos 11-JJOiados) c 
dest'arte tambem se ·!mscarfl indispôl-ns com 
o Senado, se porventura desprezar este nego
elo. ·E', portanto, ncccssario que o .Senado 
trate este negocio com toda. madureza. e 
ccmsid·craçüo que ·mercc~. Eu estou coDI'('.n· 
cido CJUL', par ora, nada ·ha que temer (a,poia
dos) ·C ao prcsc·ntc multo menos, porque che
gou embarcação ela Bu•ropa. proximamente c 
das noticias que d·CL niio consta absolutamen
te ta.! plano de resW.ura.ção, nem :1s folhas 
dizem nndn a tal respeito; mas ainda que 
não haj,:um esses motil·os de que se possa. 
julgar imnünente o perigo, todal'ia, convém 
que se tome ·uma dcli·bcruçüo para acabar com 
esse alarme, que talvez mui de proposito se 
foi espalhar nas •Provincias; e para que se 
niw criem odios, filhos de Intriga contra. o 
Senado, para o que se expediram ord.c.ns nc· 
ce!erndus. (,itJoiaclos) . Por Isso, pois, n·s
pondn-se (L ·Regencin, que estamos promptos 
para coadjuvar o ·Gol'erno ·no que est\v(·r nns 
nossas mãos: dahl não nos pMe vir mal, c 
antes ·bem. LDiscutamos, pois, j(L o Parecer 
apreseaJtndo, como mesmo conv6m (L nossa 
honra. 

ta I' a? Prol'idencias do Governo qu·c chamas
senl todos u um nucleo e Que reconciliassem 

Hontem ouvi a um illustre Scnado1· fal
lar que exislla este parti·do ck restuuraGão 
ee que são .caramurtís os homens de que se 
ellc compõe. Agora ú que ·entendo o que silo 
csst•s homens, dos qunes na Prov!ncia d~ :m-

os partidos, por isso que dess·"s protestos c 
proclam.:1cões do Ouro Preto não se vê outra 
cousa mais que o Sr. D. Pedro r,r a Reli
gião, :t Constituição c a Regencia ac~ual. Se, 
pois, as providê•ncias do Go1·erno fossem, 
como j[L disse, conclliatorias, tudo se teria 
ultimado cm bem; succ~dcu, porém, 0 con
tr.:Lrio, o Gol'erno não vio os perigos, c rom
peu-se o guerra civil, que se podia ter evi
tado. Ouvi dizer, Sr. Pr,•sidcutc, que csta
,·.am coroados de lou.ros os meus eomprol'in
cianos; cu me lisonjeio que cllcs obtivessem 
esses louros devidos só c ·unicamente (L sua 
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cega obcdiencirL ás legitimas autoridades, 
confesso comtudo a magoa que me punge no 
rundn do meu coração por .não podPr tecer 
iguaes corüas ao :11lnisterio, causa dos l!OS· 
sos males, por isso que, nfw ouvindo a todos 
e obstinn.ndo-sc na conservaçíio de um Pre
sidentQ que devera ter 'feito .render, embora 
cn.st!gasse os que julgasse culpados o pre
miasse os que suppuzesse benemeritos, não 
teria dado causa á guerra c i I' i! nem que os 
:IIineiros st' enramassem desses louros salpi
C.1dos do ·sangue de seus conterr::tJJOos. 

prl,ncipios per mim estabcl13cidos o r·cmod!o 
contra a. restaurar;ão. 

O Sn. •Plli~STJJT:::>Tl': - Se o nobrt: Sena· 
dor pcrmitle q11c cu decida, direi que é me· 
Ihor drcumscrel'er-se ao negocio do adia
mento, embora quando se trat:J:r da mnteria 
princi.pnl apresente o nobre .Senador .essas 
id6as; porém, se quer appellar desta decisilo 
para o Sooado eu a porei á votaçilo. 

O .Sn. Gomm:: - Estou concorde com o 
Sr. Prcsi.dente; o meu voto é que este adia
mento fosse pa;m as c.tlendas gT.:·gas: pTo
tcsto pedir a pa!m·ra, pois tenho a apresen
tar medidas contra qualqu·~r tentativa de 
restauração. 

O .Sr:. 'GolrtnE: - Ta!l·ez não poderei 
circumscrel'cr-mc ao ::uliamento por ter de 
estabelecer argumentos remotos: ass''guro, 
pois, a V. Ex. que se alguma vez a·brrrar da 
QU<'Stiio procurarei vai t.ar a c lia tira.ndo-Il!e 
as consc-qucncias. 

Sr. ;presidente. quer-se intimidar-nos 
com esquadras c armadas embocando a barra 
e ameaçando a existencia do Imperio; nada, 
porém, ha a recear, síio isto nuvens agg!o
meradas no horizonte ·~ trazidas pelo vento 
<" por elle mesmo dissipadas; 6 panico c tt'r
ror que se nos quer incutir, c em favor da 
minlla asscroiio vem a expcriencia do passa
do. Verdnd·~ é que a r~stn:uração 6 não só 
possível, como até provav~I: mns quem é a 
cansa de fervcnta:r tão de dcsassisado pro
jecto na cabeça de alguns? O Sr. D. Pedro 
não foi u·m '!lrincipe isento de defeitos (ofallo 
scm parcialidade), porém, o ma.!or dclles era 
o elo m~smo grand~ Henrique ·1", a paix:io 
imperiosa, que o tempo abranda; é della que 
dimanaram ·sua volubilidade c inconsciencia. 
c mesmo c!lc já, comeQ:tYa a emendar-se. 

D Sn. A.I.llXC,\R: - A' ordem. 
O Sn. Gomor,: - Trouxe <'Ste principio 

Pllra o meu argumento, mas se estou fóra da 
o:·dem, sento-me. 

O Sn. ALEXcAn:-E' dcsn·ccessario apon
tar aqui os d<:feitos do Sr. Duque:' ele Bra
ganç-a; juJ.go, pois, que o nohrr .Set!nclor ~stá 
fóra da ordem . 

O .Sn .. ao~rrnE: - A ·historia dos defeitos 
do Sr. Duque de Bragança é contrabnl:m~ada 
por suas virtudes. 

O Sn. Ar.ExcAn: - Isto é fórn d1t or
tlem ... 

O Sn. l\LmQI:EZ JlE ,B,\1111.\CEX.\: - Tanto 
mais urgente é que 'nilo passe o adiamento; 
mmos á questão principal c ouçamos ao no
bre Senador dar o .remedia a ·tíio grande ris
co cm que estamos. 

Julgando-se discutida n materia do adia
mento, propõz·sc á votação o requerinJento 
do Sr. :Saturnino, e não pnssou. 

Continuou, porta.nto, a discussão sobre o 
Parecer c emenda respectiYa. 

o .sn. ·Goliillll: - A emenda é quasi 
igual ao .Parecer ela Com missão; nüo voto 
por dia, pois, pretendo prova r que h a um 
meio do fazer abortar desde já as idéas da 
rcsta·uração, •eis por que trouxe a historia de 
iongc e comecei pelo Go\·erno do .St·. D. Pe· 
dro I, apresentando seus defeitos, quaes eram, 
por ~J>emp!o: \"Olu.billdadc de genio, pouco 
ar.erto na escolha dos amigos, ~te., por~m. 

compensados por grandes tnlentm;. por gran
des qulllidades c incontestaveis virtudes. Elle, 
Sr. Presidente, 'fez immensos serviços ao 
P.razi!, se !'omcs independentes ~ a el!e que 
o devemos. Que seria de nós n. n<in tt•rmos 
um tal cL'ntro de uniilo? A ingratidão poderá. 
negar, mas a. convicçüo existe 'no peito de 
todos brazileJ.ros. Seus inimigos lhe as~ a ca· 
ra.m defeitos que não tinha, como se v lo na 
carta das Liberdades Brazileiras, a.meaçnndo 
a cabida da Constituição, suspenslks de ga
rantias c mH outras atrocidades, c ainda ago. 
ra mesmo appareccu no Ser.ro Frio u.m cele
bre sonho, identico ·corn o da restauração, 
cuja id6a excita a dos golpes de Pisistrato. 

O Sn. Go~ITDE: - Fórn da ordem foi 
quando o nobre .sen(ldor 1·eio aq11i am~açar ... 
S;·. PrcsidPnte, que o Senado cccida se estou 
fórn da orclem; eu pretendo tirar destes 

O ·Brazil 'estremeceu todo c se horrizou, 
donde r~sultarnm os acontecimentos de 7 de 
Abril que foram ·cffcctuarlos pelo susto de 
trama contr,'l. a Const!tuição. Qual de nós 
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nfto esperou que ella fosse exactamente guar
<lada c cumprida depois da abdica~ão? Xão 
aconteceu assim, foram ·IJald·~dJs todas as 
nossas ·esperanças, sendo o Govemo o pri
meiro que Indicou a separa~ão das Provín
cias em uma das passadas Fallas do 'l'hro
no: accendeu-se o facho da guerra civil e 
chegámos n-o ·estado desgra~ado em que nos 
vemos; os :partidos rern>ntaram, c apparcce
ram pretençües dis·pura.tadas ·C as desord<·ns 
tiveram lug:w. E quem ú :1 causa disto? O 
Gowrno. E' elle quem acct•ndeu a guerra ci
vil. (~otc-se que •fallando no Gove-rno pr<'s
cindo da Regencia inviolavel, porque é dclla 
mesmo que .de;-e vir-nos o bem) . .Poderei 
ter fallado ·com ·menos circumsp~cção, mas 
d·e\'O dizer a verdade: elo )Iitlisterio algum 
tempo depois dn. abdicação .nascem todos os 
males que temos soff·rido; l!Oillt'ns sem cre
dito, Min'istros preYa.ricadores, sfto a causa 
unica. de nossos males, sfto clles que têm se. 
meado a dh·isüo entre o povo. 

O ·sr:. Bonc:rrs: - I'ela parte <JUe me 

gadores, que querem Republica, cujo desejo 
tanto no peito ali-mentam; o que sobejo mos
tmram diYersos m<.'mbros da administraçfto 
quando se aqui discutia o pr()jecto de refor· 
ma da Constitui~ão, dizendo que a pa!avm
~Ionarchia - devi-n. ser tirada da Constitui
çfio. 

CumpTa a Regencia o seu dP\'er. cscollhl 
l\Iinistros ca•pazcs (como esses 3 ou ·! de que 
.iii se lembrou c que se via f()rÇtL<la a dimi
.nuir) que fnçam a ventura !la Xaçüo; l"emova 
todos os empregados, imbuídos nas doutrinas 
deste ::\Iinistc•reio, das differc,!lles repartições 
que occupam. Finalmente sejamos governados 
pela justiça e pela, razão e com sã JlO!itica, e 
será assim levantada uma mumlha ele bronze 
que nos dC>fc•nderú da Testauração. Entito os 
mais obstinados sectarios clella, que dizem 
haver, deixarão de lembrai-a, porque ning·uem 
t<'r[t taes Iembran~as senão por uma ml'!horia 
relativa. Antes quero, dizia. um philosopho, 
liberdade arriscada que tra·nquilla escravidão; 
c tinha razão, mas seria sandeu se preferisse 

toca peço a. palavra pa.ra l'espo!Hler. . . 01 comparasse mna .escravidão ·cresc<>.n te e pe. 
o .Sn. Gomm:: - 'l'êm havi-do algumas sa.dissima. com outra mais ligeira. 

cxcep~ões, porém igual a. esses meteoros tran- O .Sn. Bonc:rrs: - O nobre :Senador que 
seunt<'S, qne assomam no horizonte e logo se se acaba. de sentar, depois de descré\'er uma 
eclipsam. Os :IIinistros, como ·digo, tem cau- historia tal qual pôde arra.nj1r, trouxe para 
sado a .guerra civil no ~arte, cm )finas' c a aqui cousas allwias da questão: disse que a 
desolação cm todo o Imperio; pa.ra de-mons- razão àe hnv·er receio de restnuraçiio e de 
troar isto com mais miudeza for:~m necessa- chegarmos iis calamidades ·em que estamos o 
rios innumeros volumes. Emquanto caminhar- de se ventilar hoje tal questão na Assembléa 
l!JOS sob semelhantes directores estamos per- nasce de .ter havido uma série de ::\Iinistros 
<lidos sem remedia; e é ·POr isso que digo que prcyaricadores desde o acto da abdicação. 
devemos d•esprezar todns as medidas sobre a [ Foi a sua principal J"azão que - o Hinistro 
restauraçii.o. Como a teremos •nós contra a i·ncapaz .e pre1·aricador que succedeu á n.bdi
vontnde da Nação? Quem ·ll::t Qll<' possa oppôr- ca~ão ·c a não interrompida séri·e de iguaes 
se {L yontade geral do poYo, se contra. ella se )linistros 6 que tem dado causa a existir o 
apresentar? Debalde serão as prctençõcs do paltido da restaura~fLO - accrescentou que es-
5-r. tDuque de Bragan~.n,. A rt•stauração não tava; prompio a apresentar os d•efeitos crimi
pód<~ ·fazer-se sem 11llla invasão do Brazil, no nosos desses ::IIinistcrios todos, t•tc. Ora, eu 
que segura:mente ·ha immensa impossibilidn- que infe!)zment~ •fiz parte desse ll!inistcrio 
de, attenta a carl!ncia dos meios necessarios requeiro e ·cs·pero que o nobre .Senador me 
{L execução de uma. tü.o ardua empreza. Por aponte os defeitos indiYiduacs pelos ·Q·uaes eu 
cousequencin muito longe cstmnos da rcstau- concorri para. que Jwja p.n.rtido de J"esta,ura
ração . .Senhores, para nos acautelarmos, pa.rn ção; o i!lustrc .Senador deYc faz<>r uma d·c
pôrmo-nos em estado de a 11iio temermos, de- claração explicita de sua proposi~ão, qua11do 
vemos ser francos com o PO\'O do Brazil; cllc não pcrmittn-me que .faça uma ·d·ecl.araçfto que 
não quer a restauração, quer a fe!icid.adc, o é um mlumniador de minha pessoa. 
liberdade com o Sr. lD. Pedro II e a Consti· O .Sr:. Go~ITDE: - Eu disse logo que fazia 
tuiçfw reformada legalmente, mas .ntio com excepção, de otres ou quatro ou cinco, porém, 
Ministros que proclamem a kgal!dade sendo que •esses tinham sido meteoros, que apenas 
ao mesmo tempo seus lllnls ousados poster- nppareceram tinham d·esapparec!do; c quando 
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Isto disse, -ti.nha .na idé:1 realmente o nobre v·e.rcm (I ·questão da ordem do dia, ·porque é 
Senador que acaba dfr fa!lar; porque tinha muito e muito n('cessarlo cortar esta q·uestão 
dito b~m .claro, hom•eram alguns capaz~s. mas incidente. 
rorum como meteoros. O Sn. CAn:mrno !lE ·CA)rros: - Em todas 

O .Sn. ·PnESIDEXm: - ·E' precizo terminar 
:L qu·estão al·hela da discussão; o nohr~ Sena
dor j[L deu sn tisfaçr~o, 

as Gamaras Legislativus, senhores, nenhum 
membro 6 atacado positivamente em sua hon
ra, sem lhe dar lug:tr á desaffronta; o m~smo 
deve succeder entre nós, pois o contrario ~ 

querer comprimir a elasticidade do espirita 
huma.no e reduzir-nos (t condição de escravos. 
O nobre .Senador insultou toda série de :IIi
nistros desde 7 de Abril de 31 até agora, nilo 
fazendo ao principio excepção alguma; é ver
dade que se o .Senado se lembrar que este 
mesmo hom·em foi o primel.ro que, depois da 
abdicação do ex-Imperador, quando todos ain
da estavam pun.gidos de dôr pela quedu do 
Chefe da Xaçilo (cujo acontecimento sentem 
todos ·qua.ntos sabem avaliar ·taes successos) 
veio insultai-o nesta Camara; se se lembrar 
que foi e!le quem primeiro rompeu o silencio 
desta casa em comício contra o :lfonarcha de
cahido c que vem aqui hoje elogiai-o; não 
drlxar(L de convir qu·e, não d('sacrcdita nin
guem, um iusulto por el!e dirigido e que por 
isso é excusnd:~ qualquer satisfação. 

0 Sn. BORGES: -V, Ex, não pôde julgar 
assim a min·ha rC'Jlu•roçilo, nem u reputação 
de Jlinguem. Pó de o nobre Senador julgar que 
a satisfação estft dada por uma pn lavra ou 
cousa que escape na discussão da. materia, 
mas quando se truta de individues nfto é as
sim; o mesmo nobre .Senador a vançnu a pro
posição contra todos, incluio toda série de 
::\finistros que tem servido depois da aiJdica· 
ção, depois é que co•arctou-sc desta proposi
ção, d·esta calumnia mal fundada e entrou a 
fa~er ex·cepção de 2, 3, 4 c 5 ·e se acaso con
ti•nuasse a ·fallar, diria: 7, 8, D c 10; mas a 
sua p·roposição foi geral, foi ~sta, que o )fi
nisterio que succedeu á abdicação eor.rompido 
e miio, deu causa ao ·partido da restaur:1çfLD, 
depois mostrou co:J.tradicção, mas que não sa
tisfaz, o que fez só parn. mostrar ao Senado 
a sun. incohere.ncia, a sua. leveza e01 avanr..a.r 
proposiçõ~s .desta natureza. Disse clle, que exceptuava da r~gra ge. 

ral, isto G, dos que tinham promo1·ido os ma
les do Brazil, os J<Iinistros qu·e tinham tido 
uma duração ephemera, Ora, eu que servi 
com o ex-Imperador, que servi com a Regen
cia Provisoria e com a Permanente, de1·o do
er-me, devo sentir-me de uma calumnia. de 
tal natureza. Perdoe-me o Senado o excesso 
que tive, pois, é .n~cessario que seja. conheci
do um tal homem para se nilo dar importan
cia ao que d.iz. 

O .Sn, :ILmQUEZ !lE C.I.RA\'ELT.As: - Sr. 
Preside.nte, é s·empre odioso quando se desce 
(L personalidade; cada um S('rve como pôde, 
como entende e como a s·ua consciencia lhe 
dita; portanto ponhamos essas personalidades 
de parte, quer nos demos por satisfeitos, quer 
não, Nós viemos aqui para trata:r d<• uma 
materia de summa importancia, c desta ma
teria n berra-se muito, c ha de a·berrar-s~ to
das as vezes que ·Dos não 1imit.1rmos :1 pro
posição: - con 1•&m ou nilo dar força ao Go
\'emo? Esta G toda a questão e tudo qU<' sn
llir fóra disto, sa~1e f6ra elo unico ponto de 
que nos de\'cmos occupar; nem s~ pense qu{!, 
com n nossa coadjuvar-ão vamos fazer do Go· 
Yerno •um dcspota; se •nós lhe promettermos 
algumas cous·as, hão ·de ellas ser nos termos 
ccrmpatlv·cis com o direito dos cidadãos c na
da f6ra d·este circulo. Xão ha mais nada a 
tratar, e dcixcmo-·nos cl.e personalidndcs, dei
xemo-nos de: - cu estil'e no )finisterio, obre! 
desta ou daquel!a man·elra - cortemos semc
lhn.nto ·questiio, \•amos (L .principal, áquel!a c](' 

qu·e devemos trntnr. 
O Sn, IPRESTDJ~~TE: - Eu peço aos nobres 

Senadores que têm de fallnr de se circumscr~-

O SR. 'I'RESTDF.~TE: - O noiJre Senador 
sahio f6ra. da ord·em; mas tudo tem limites e 
por isso julgo que se não eleve continuar mais 
nesta materla, porque então a questão tonla
so i·nterminavel. Pareceu-me que quando o 
nobre .Senador pedlo a palavra, não tinha 
mais nada a dizer sobre a satisfação, mas não 
obstante ... 

O .Sn. CA!t~Emo DE CA)!r>os: - Eu cuidei 
que o .Sr. Prt'sidentc queria 11~gnr-mc a pa
lavra.. 

O .Sn. PnEsrnEXTE: - Não, senhor. 
0 SR. VERGUEmo: - Eu lambem scr1'i 

no l\IInlstcrio e muito ma.is parte tenho no 
que disso o !Ilustre Senador; porque clle disse 
que a sedlcão de ::II!nns tinha sido promovida 
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pelo 1!Inistcrio; (]l•scjam que o illustre .Sena.· 1 Pedro II; n!ngucm quer restaurnçfLo, porque 
dor nprcsoatnsse rnctos por onde se mostrasse ninguem quer a guerra dril, e r.umbem nin
qu(• o Governo concorreu para css.a sedição. guem qu·er d·cspotismo, suspensão de gnr:m. 
Quem ·f.cz a scdiçüo de JTirJns? Ti·nhn n.lguem tias, terrores, ·dictnduras, convenções uacio. 
requerido n remoção do Pr<!Sid·cate? Xinguem, nacs e outros horrores cm que •muito se falla 
Sú o mesm'o Presidente é que constantemente c com q·uc todos os <lias nos ameaçam. 
n. pedia., •c se o Gor~rno niio ;acccdia ás suas O povo, senhores, com ·a lição de 30 d~ 
reqaisir,õcs, ~·ra peln diffir.uldarle de ncl1ar um .TuJ.ho, tem ·razão para esperar convenções, de 
homem cnpnz para substituir a ·um Presidente quem já uma vez a quiz e bom podem dahi 
que gozarn de tão alta considcraçfio em toda nascc.r- os anhclos ·e outras cousas para se li
:1- Província ·c cm todo o nrJzi!. Em que, nar de um m:1l; ·'C <!utilo ·o resultado de dar. 
pois, concorreu o Go1·erno ·par:1 essa sedição? mos peso a estas noticias scr11 aproveitar-se 
Se sou compr<•hcndido n<'ssn. lista, .reputo-o a occnsião a titulo de rspellir a restauração 
por ·nm:t ·calmnnia, c estimarei n1uito que ·se para J.eYantamcnto de .gara·ntias, terrores c o 
n.prcsr:ntcm factos cm que se funde uma. se- nJais que se teme e então adeus tmnquillida
mcJ.!w.nle accu~a~fto para rcspond·cr a dia, 1 d·e; a guerra c!Yil .nos devastará. Eu I! numa 

I 
proclamação que dizia falla.ndo do dia 7 de 

Instando muitas vezes pela pnlan,l Abril: - Brazileiros, o passo mais importan. 
o Sr. Gomiàc, n:1o só L'mquanto f:tlll!· te cstil d~do. - E quaes fomm os outros pas· 
l":lln os nn tcccd<'ll tcs omrl01'es, como sos que se d·ernm? Reformas á Constituição, 
i!cpois, disse: que reduziram o S.r. D. :Pedro II a ser 1o1m 

O .Sr:. PP.r.;;mExrE: - Cons:rlto o Senado 
se s-" d·en continuar na ordem do dia. 

fantasma di' 'Imperador. Qual será daqui l1a 
dous dins o outro passo que se dnrit? Sem 
duvida ser{t o dizerem M Jovc·n Imperador 
que vá ,•.iaja.r, que se vil embora, que já se 
não prcciza dclle, que se adopta o systema 
republicano como nos Estados Unirl~s! Já a 
Providencia !rustou, em parte, .esse plano, fa· 
zondo cnhir a conyenci'ío ·d·c 30 de .TnJ.ho, por
que o povo então mostrou não q·uercr senão 
o Sr. D. Pedro .rr c a Constituição jurada. 

Assim se dccidio. 

O .Sn, PnESTDEXTf:: - Vni-sc contl.nuar na 
n~clcm do dia. 

O Sn . .Jo,io ErAXGELISTA: - Sr. Prcsi. 
(:c:1te, :1 l]uestfio não é só se nós devemos ou 
mio autorizar o Go,·crno, porque isto jft se D que nos com·Gm, porta.n to, é mostrar o 
u:ssc no Plrrcêr da Commissão, a questão to· pouco peso de semelhantes notickts, que se 
t:a é se de1·cmos dnr a entender que damos que~•em voltar ·em instrumento ·de desordem, 
;>cso a cst0s objectos Ms circumstn.ncias cm que <levemos evitar; e ·G por isso que nind11 
qt:e se ach~m a Xa~.ão c o s.,nndo: eu acho tendo peso, nós não devemos J}ublicnl·o, para 
que mais com·ém a resposta d~rla pel.:! Com· não alterar os animas, que nli·ás não I]Uercm 
!;'i!'s:io por não ser politico, além ela incr·c- senão trnnquillidade ,e a fiel execuciio dos 
dibilirlndc elo f~cto, IJUC n.:ts nctuncs circum· le!s, com o Sr, D. ·Pedro II Constitucional. 
stancins o Scnndo dê peso a ·css,:s boatos e a O Sn. M.mQt:I~Z nE BAnn.lcENA: - O no-
0>sns notici~s: isto ·é o mais impolitico possi- hrr. ~rndor que acabou de fallar prinr.!,piou o 
vL'l, ·pé'las m::is conscqut•.ncin.s que p6de trn- seu discurso dizendo que - nenhum peso -
zcr; Pstou certo que a maior é de nnimHr cs· tlnhnm as noticias .cJadas pelo ::VIinistro dos 
se ·Jl~rtido IJUC s~ diz que quer a rcst.1·uracão; :\'egocios Extrangeiros, e d·epois d•e divagar 
c!Ie ton1~r[t medidas à<' ·Pl'CI'i'nr.iio, pa.r:l tudo sobre intenções àc Convenção Xa·cionnl, do 
cm movimento para che;::ar a um fim, de cuja rxpulsfto do actunl ·Imperador, do tyrannia, 
jlrohn·bilidadc n6s o v~mos :tssrgurar cxpri· etc., etc., concluio confessando que pa.ra elle 
mindo.nos no sentido da cmend•!l, / sempre tinham algum peso nque!las noticias, 

Sr. ·Prcsidc.~tr, ~s circumstnncins i'lll que I mas que nem 'Por isso se devia dar resposta 
estamos são te:·ril·cis; não se pórl<' dnvhlnr de alguma sobre tcntatims de rcstnurn.çiio. ~'a·cs 
qnc pu.blicnm2ntc se attrlbuem todos os ma· contrndlcr,õcs são ine;•itnveis qunndo se pro. 
I~s dns fnc~õcs Que soffrcmos fi r<>formn. da tende negar :t verdade conhecida por tal; nem 
Constituiçü.o, que o povo adorn, com o Sr. D. sei como escnpou il ·perspica~in do nobre Se· 
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nadar accusando as lntc·nçõ~s do outros, que 
cllcs poderiam fazer igual applicucão elas suas 
lnt<.~nções. E na verdade, senhores, qual de· 
\'erla ser a linguagem dos que promovem ou 
pelo menos desejum a rcstauraçilo, vendo que 
o Governo c Camaras neste monwnto se oc
cupam de toma-r medidas para evitar as ten
tativas de restauraçfLo? .Se não me eng;ano de
vc:rlnm dizer com ar tranquillo: não vos as
susteis, nem assusteis o povo, essas noticias 
eom:nun!cudas ·pelos d!plomaticas brazile!ros 
são lllusorias; as medidas de prevencüo são 
dcsnecessar!as; o S.r. D. Pedro está no Por
to c niio na Amcrica. Os argumentos dcst[L 
natureza são contraproducentes, cu os deixo 
para m-e occupar dos outros que fomm 11r0· 
duz!dos pelos dc;us 1llustres membros da Com-

cu: sw v.crt!aclciro caracter . .:\fto fui então o 
membro da Com:n!ssão Dip!omatic.:L que julgou 
t!o m~rc:c!mc•ntu elas cornr:nun!cauüe:> oftciacs 
dos nossos Min!s~ros na Eu.:·opa sc..brc interes
ses polJticos do E~t~tlo, foi· o ~fagistrado aus
iei'O, honra da togu. bruzlldm, QUe julgou das 
pro\•as offerccidas cm testemunho d(lS tontatl
vas de rcstaul'lluüo; e assim como '·llc absol
r~:ria o r6o de assaEs!nio, ainda que ü visse 
ccm:J!CLt"Cr o crime, quando pelos actos n:lo se 
J)!'OI'QSciC a culpu, assim julgou illusorins (l(]ud
lns noticias, c ú só !IL'Ste sentido c del,a!xo !les
te ponto de vist~ que se pódc: desculpar o hor· 
roroso d!l~m::na com que terminou o seu ~Js

curso - o 1Hnistro ou foi illudiclo, ou quiz nos 
illuclir- clilcmma q:uc o diplomnttt poderia re
torquir elo uma maneira bem sensivcl ao nobre 
Senador. O ;:\Iinistro, senhores, nflo foi illudl· 
do, c !liCnos ainclu quiz illudir-nos; fc~ o seu 
d·cv<.·r; c, puis, que o nobre Sen-ador a cujo 1~
do tenho ·a llo:Jra de scntar•me não est[t pre
sente, -e portanto nii.o temo oHendc~ snn modos
tia, digo afoito que o .J!iulstro fez o qu·c se 
pod!n. cspcrn.r tle uin à!gno f!lho de tft.o digno 
pai. 

Qual seria o ::1-Iinistro que num Govl3rno 
Constitucional, recebendo com:~JuuicaGõcs t!esta 
nnturcz:t, deixasse de as !em r in:-:uedl:.ttm:c:lt~ 
no ·conhccim~>nto do 'Potkr Legislativo? Se as 
notici::ts fosse::n dadas ao :\Ii!listro cm cartas 
unonymas ou por a rcnturclros qu·c Jlo!ll:u.'l for
Jar falsas revc!açiies pa.r:t receber ~.Igum pre
mio pc:cuniarlo de certo scrb c!!usu:·a,·c! a prc. 
clp!-taçiio ou leveza do ~Iinistro, mas qua!Hlo 
t:tcs noticias silo officin.c:; c t1·~nsmittidas Pc
los "'\gentes Diplomaticos, cspcciulmcntc c-nca.r
regados niic só de u ugmen tn.r as relações do 
amizade oxistentcs com as potencias ·extran. 
gci.ras, ruas de a1·ism tudo qu:tnto )lroxim:~ ou 
remotennonte ,possa d·c qualquer medo prejudi
car aos interesses uaclonac·s; quando tacs no
ticias pelo prox!mo dcsfe!xo ela questiio po.rtu. 
gucza ·tomam .novo gráo de import:nJCia, dcv'o· 
ria o ~Iinlstro guardar silencio c espera.~ que 
- super1·cnlentes mot!vo.s- ta!\'e2 o Ine>men-to 
do dcserubnrquc :tPparece~sc, para ent5o rccor. 
rer ao l'oclor Legislath·o? Indig-no e t:·a!Jidor 
seria cntiio Julgmlo por toda Xacfw! 

missão, os quaes sustentando nmbos a Pare
cer, deram comtudo d!ffe·rcntes razões appro· 
,·ando um, e achando justo o que o outro ha
''ia gravemente censurado. O -no·bre relator 
d·cs·cnvolveu cm toda sua 1:! til tale a~ dlff! · 
culdades da emprcza, difficuldades que todos 
!L::LYlam admitti-do; mostrou. a impossibilidade 
d·e soccorros de quacsquer das potencias cx
trangciras, de cuja possibilidade ningucm se 
lembrara, •e fina!·mcntc honrando o caro.cter 
brazileiro affirmou, como todos ha\•Jam a:fflr
mado que a restauração .nfLo .podia sustemtar-se 
porque era contra o voto nacional; mas guar
dou profundo silencio sobr·~ a possibl!ldad~ d:1. 
tentativa, sobre os cx·empl-os npon·tados pam 
pro\•ar que ·ta·es emprczns siio as qu~ se !:1zem 
sempre com menores meios ~ maior risco, por
que os prctendt·ntes E<!duzidos de falsas i-nfor
mações se persuadem que siio o ídolo das Na
ções, a JlUC se dirigem; ll~lll levemente tocou 
nas consequ,lllcius do dcsemba-rq·uc ·do ex-Im
perador, qu·c -nenhulll.a lei prohilk•; nem sobre 
as consequencias de sua Rege-nela, -que seria 
immediata porque a •Constituição a conf-ere ao 
parente mllis proximo, e pussnndo a analys.,r 
os ·documentos offerecidos não achou n-elles !e· 
ga!idadc; falta\'a o re~conhccimcnto das firmas, 
c-onfrontaçüo con1 as •peças originacs c multas 
outras cousns que constituem a prova plena de 
qunlq·ucr accuSIL~iio. O meu nobre amigo ·na 
primeira pm·te do seu ·discurso mostrou-se mui 
lwbil orador, s,;guindo os preceitos da arte, 
que multo recommenda guardar silencio sobre 

O :Ministro fez o seu dt·\'Cr, c nús dcscm. 
pcn·~arcmos o nosso, rcje!tauclu o Pa rcccJ• ela 
Commissão e adoptando :1 ·emenda o!'fcr~cida. os argum·~ntos da pn.rte contra.ria ,, que se nfw 

pôde l'Csponder e amplificar nq·uclles que clla 
adm!ttlo, :-<a segunda mostrou.se tal qual é, 

Est:J.ndo n uscntc o outro mcmb:·o da Com
missão não -combnte:·ei s<·us n.rgunwutos, mas 
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tirarei conseQuencias bem oppostas. Ell-e elo· 
giou o ·caracter cavalheiro do ex-Imperador, c 
que seri:t i·mpossivel tentar contra se-u 'f!lho. 
·Eu tam~m assim penso, mas se o caracter ca· 
valheiro impede a res((!ura~iio, nii.o impede, a.n. 
tes ·favorece a volta do ex-Imperador, se uma 
v~z se persuadir quo 1•em fazer a .felicidad'C 
dos brazileiros, que por elle suspiram .e defen· 
der os direitos de seu filho, grand•em(·nte a:mea
çado por um rparti·do jacobino. 

csta:s são o pavor .geral que incut·e o receio de 
se ·mudar n Constituição (maldita convenção! 
Nunca ella entrasse em cabeça de ·ninguem!) 
E tanto mais medo tem o povo disto quuudo 
Yê a impunidade dos QUC o tramaram; não se 
deram então proYide.ncias algu·mas, nem casti
go legal, nem se •pôz mesmo ningu·em em pro· 
cesso; succed·e urna cousa destas como a d·e Mi· 
nas; não se IJI'Ocurou snbcr o motivo daquellcs 
que fizeram põr a Proyincia :em comn1oção, e 

A empreza do :Porto nfw tem outro motiYo 
senii.o defend·cr os direitDs do filho a favor d<l 
quem nbdicara a CorOa de Portu.gal e livrar 
os portuguez~s ·do jugo d•e ferro imposto llCIO 

que deram causa a ·haver aquella rcsistc.nci:L 
que alguns julgaram legal, porqu·e não ha d.u. 
Yid:t que ·haviam suspeitas fu·ndadas na opi
niii.o publica de qu.e se tramava a Republica, 
ou conve11ção na·cion.al, com exclusão do Sr, 
D. Ped·ro l'I e da actual Constituição; cousas 
l'Stns que todos hiio de defender c que at6 mes
mo o Sr. •Duque de ·Bragança, 110r sua cligni. 
d·ade, clev·e fazer. 

usul"pador. 

Qu·em aconselhou a ,Prim·eira empreza, pó
de acons·e!har a segu.nda, tanto mais f:tcil que 
não se 'prccizam tropas, e que pela Consti-tui· 
~ii.o deve ser o Rt•gente, logo que descmbarqu·c. 
E', ·poi.s, o caracter cavalheiro que neste caso 
me assusta, ·porque as consequcncias serão as 
mesmas, quer cl!e goYerne como R•egcnte, Quer 
como Imperador. De resto o mesmo nobre Se· 
JJador mcttcndo a ridiculo - os ·nossos trinta 

0 Su. VJSCO>IJE DE ALCAX'r.\IIA: - A qucs· 
tão não 6 tão simples como pa.recc; não se cir· 
cumscreye simplesmente a dar ou não for~a. ao 
Governo, pois que é da obrigação do s~nado o 
dar.Jh'a para o pôr em estado de pod.er repellir 
qualquer nggr.e>sii.o. A Commissfio -nflo se cp
põe n que se auxilie o Gorerno com os meios 
que julgn.rem nc·cessarios, mas isto quando oe
corram motivos superveni·entes, que tornem 
nccessarios esses auxilias de que nfto vil actual. 
mente precizão. 

réis, quatro recrutas e d·uas fragatas - termi
nou seu discurso aconselhando que pedíssemos 
a JJeus que d.e 116s se compad·eccsse. O canse· 
lho é pio, mas eu creio que o Senado seguin· 
do-o l'lll ·todos os ·negocias e imp!ora·ndo sempre 
o -favor ·do Céo, quererá neste caso d·e tenta· 
·tiYas possiYeis de rcst:1uração fazer alguma 
cousa mais do que incommodar-se a Deus; e 
não opód·e fazer menos do Que approvar a enJ.en
da proposta, .rejeitando inteiramente o Parece·r 
da . .Commissão. 

O Ministro, sanhor<!s, cstaYa .possuído de 
um tel'ror panico quando nos fez esta m·ens:t
gem; elle vi o de um argueiro um cavaJ.Ieiro, 
uenhu·m<is drcumstnncias occorrcm além das 
que occorrcram o anno passadD a·cerca desta 
matcria: apontou-5<! os factos de 15 ·e U de 
Abril, um em J>ernambuco 'e outro no Rio de 
Janeiro; am.bos elles existiam já o anno pas. 
sad·o: 'fal!ou·se em Pinto 1\Iadeir:t; no an.no 
passado estava eiJe já á frente de .u·ma força. 
c hoje está preso; fallou-se na gente de Panei. 
Ias, e admi.ra que o mesmo nobre S·enador que 
apontou estes factos .pura. justific.'tr a cxistan· 
cia do partido restaurador, se não lembrasse de 
que na questã·o da amnistia aqui, negou a exis
tcncia desse .partido, cujos -fins •eram roubar os 
lnYradores de uma matta de 30 !cguas, em quo 
os disse acoitados! 

o .Sn. E1'A:(GE!.1Sl'A: - Ou o nobre s~na· 
dor não me entendeu ou cu não me expliquei 
.Jx,m. Eu quando faUei ·foi simplesmente em 
hypothese. Disse que ·era i·mpoliti·co dar peso 
a essas .noticins, iii. porque se ellas niio têm 
peso iriamos animar a esse partido de - tcn· 
intivas contra o socego ·publico- que QUeria 
empregar ter.rorLsmo e já se ·ellas têm peso, 
iríamos então nni·mar o outro partido das ten
ta.tivas para a restauração; do qua podia re· 
sultar a guerra civil e com clla maior possi· 
bilidade do mal que arreccia; pois se tor.nn en
tão 1]ro1·avel a voltn do Sr: Duque {!e Bra· 
ga:nça vendo cm perigo o 1'hrono ·de seu Au· 
gusto Filho; eis aqui o que disse c repito. 

Quando se tem de dar um parecer nfto se 
eleve attonder .só a principies geraes, hão de 
ontrnr -cm Iin·ha de conta as c!rcumsta.nc!as ·c 

O nosso Dia.rio justifica essa eontradicção! 
[)iz-sc que é ·este o momento da crise por estar 
a desfccha.r a causa de iPortugai. 2\Ias por on· 
de consta isto? Ainda hontem chegarnm noti. 
cias do contrario. 

! ' 
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Disse Hill J!f)IJro amig-o meu que o melllOI' 1 sito; o ScHadu taliJlJt:Iu 1:iio vai dizer ao Go· 

me-l() de folUCiltar a rd;t:u~rar:ii.o <.'-!':l. neg-ar a I v:.·rno qtll) L'Xl:::Lc um p:.trLido r0:;Luurador, se· 
stia prob.:.tbililklde; (.•U rct.orQnin-'i o argumento ~ n~to que o L!!Jadjarar;í. coutra .a LC!Htat.iva cl~t. 
diz::nclo t:unJJc.-m flllü o mcihot· 1ncio J)ar:l ol)tcr 1 l't.>::;t..:llll'itc:üu •. :m tl1 .. ·J',~;:i:t do:; ~cE!·l'itos r1o S;·. D. 
u~~~cl!tl~~::i cxtr~:L!rdilll.ll'las c ck~c!'icionarias é fu.· /l'0Lito JJ e da Coll~Litt:l{;'ÜO. O nulJre Sl!ll~tdor 
t...:r cn.:r co1uu 1Jrc~·a.vd .:1 re~taur~ção; C!upa- 1 l!ll.'~l!Uro lkL Coullubsão, pn.rec:e ji.i kr dcs;l;u
L:~m.sv os no:;> os ;1rgumo.n to~ com :~. diifere11r.a I Para:lo a defesa do ParcccJ·, llD;'qu·~ acaha 
de fiUP de u·m lado n~io ha. indidos de :iL·.;nc., dL.• cxpc.·ndt:l' c:uc su cspcrt' !1L'la!:l vropost;LS 
l!JanU' projecto, e do outro ha o [im ric aca- uo C·or•.'l'!lO, QU<>nilo o Parecer quer evitai-as 

!Jrunlmr :~.s libcrtlrul.es publicas, ~le .so?r<,carre-) co~1 a jJoue~ cons:ilcr~~~o IJIIC .. r~ú. ü. lllcl~~:~· 
gar ofi pOVGS colU t!'tbutc;:;, ·de os tnttmHl:lr co1n 

1 

.;eJ11, ·J.gu.truando-sc JJ~!l ~~ Ulou ~·O:> ~UJICI \c-

terrores, e tudo isto sem um viso de J.l:-cciz;1o; nic~:1tüH. 

para que ·havemos 11ú.s ir promcttcr ao Govt-rno ( J;,nilou-sc em JlL'riodicos e clisse .. sc í{UC ele 
Ji:unclus c íuncios? P.ar:1 tlepois lli:gar~lh'os se i Lodos os lados ::.e commcu.ia!11 ~xcessos; con
!li!O fOI'elll 11~cr.:;.•::1rins c •:llc ju!E;:U'·nos contra. [venho pelo .Judo rlos excessos indil'idnacs, mas 
<Hctorios? St•JI!Iures, .nenhuma suspeita, nc·1 JJ:lo G asHilll, sobre os excessos de c:ll!sa, por· 
11h :11n indicio, nenhuma p:oba,!Jilidade accrescc rJtW cu 1·ejo pregar úc·clu·radamente a rest<111· 
<·st" anno ao que ·havia no anuo pass~do. c-m 11ra~iio nos clwmaúos pcriudlcos Cara1111trús, c 
1JU8 nenhum •peso dcmn~ ~ eõtc ohi<'·cto. 1 niio vejo qu0 se pregue a Hepublic:~. nos do 

:--mo se fez ·cargo a tmnmissfLo dL· annlrzar 
um dos topicos ·desta mensagem horrirel, c que 
ort'cnck todo o Brazil; cousa que só posso clcs
cul•par convencido de que tremia de medo :Lo 
t'cCI'CYel·o. Diz elle - que o úia em que J. rcs· 
t:;uraçilo apparc~a cm .algum ponto do Brnzil, 
esse será o ultimo da :Monarchia Constitucio
nal; - e te1·e o )Tini:;tro a animosidade de cs· 
crcver isto? 

ü que menos é Isto do que umn anw:~~:.l 
com a Republica? Se os brazileíros que·rcm o 
Sr. D. Pedro II c a ·Constitui~iio, se taes são 
os objectos, segundo a mesma mcnsagcn1 !le 
seu .a.nlor e veneração; ·cumo 6 que nn occ:Jsi~o 
<k S('rrm ataca dos os direitos uo J o1·cn I!l!IJC· 
ra~or, q1w 6 qunndo mnis deve desen,·oh·cr-so 
esse amor e venernr,:1o, ao contrario se sup·põ~ 
que aca:ba.n1 n :Vfonarchia Constitucionnl? Ou 
I~fto existe c•ssc amcr () ,·ener~tr;üo da P:li.'te do.s 
l.ir::zilciros par:~. com o Sr. D. :Pedro Il (o que 
se nfto concede) e .ontfro •pod·er;l ;1ca·bnr-sc a 
}lo·uarchlu. Constlcucionn.I, ou existindo esse 
sentimento dos !Jrazl!L'Iros jxu·a com o Impera
dor é falsa a pro]>osiçfio; nrro cm·are! nmis 
fundo, ·c ddx:trcl encoberta :1 raiz rless:~. amca. 
ca ahi plall't .. tda IHI mensagem. 

concluo, pois, quo nadn mais temos a f:t· 
zor· do que espr•rar as propostas do GOI'<'I'l!O, 
p:Im entno d·clibera.rmos sobre •cl!as segundo 
entendermos. 

/ cllal.nado p::trtido - moderado; - eu prova
rei o q.ue digo sobre os primeiros, lendo ai. 
gttn.s fra.g!llc:nGc.s !!Jcilcs. (L-eu ·Pt·ciacos do 
Iman •~ da Arca de Xo~J . Ora, como se pó· 
de, á vista clisto, diz<~r qu~ se não prGga a 
rcstQuracão? ·Prega-se, c i:npuaemente, por
que a lei é !Iludida; o Carijô tem si·do c!Ia· 
mado algumas vezes ao .Tury e tem sempre 
achado meios p:tra a. impunid:Lde, porque ap. 
parece como ·rcspons:~.1·cJ um fulano de tal, da 
casa ·de tal, etc., e uo emta:no o homem não 
se acha; no outro dkt foi :wccusnuo ]Jelo Pro· 
motO!" um periodico por dizer !JUc• o Sr. Du
que rlc tDra;a:JÇ:l tin.JI:t saltado .;m ?.Iatto 
Grosso com ,feiTO no lh'Scor,o, e que pena lJn. 
de ter? J;;lle il!udirii a lei; foi nccusado ou· 
tro, que fullou do Sr. )!J.rquez de :\f.lrid, 
lla de Hw acontcrx·r o !ll'~ôlllO e assim jior 
diante, sem que tO!l10!l1os tnnn pro,·idl'llCÜl 

sobr:e 'isto, e -ob!'iguo:nos os <:scrJprorcs a um:t 
cau~üo, c.on1o .cm Fr.auça, nfto mdhornmos. 

tDissc.se tambo:n que s~ quer a Rc'Dubli· 
cn; ·G .este ·um oorallo de bn.t.alha j:í muito 
\•c!Jw; era con: a Rcpubl!ca que s~ i!lcrcpa
,·nm os liberacs no com~~o da Tndepc·nden. 
ciu; o .:nesmo se disse úelles por occ<tsi:lo dn 
Constituiç<lo Portu.guczn; •hoje diz·se o mcs. 
mo dos Qti'C qU<'re:n sustentar o d"ia 7 de Abrl! 
que toei~ u. Xaç:1o c1!Jra NU ,, com c li<' o S1·. 
D. ·Pedro II c :L Constitui~:io. O:Idc, porém, 
estão as ·provns? Onrlc ·OS jornnes qul' ~ pro. 
clmn:rm? Eu nfhl os v0jo. O Sn. Ar.P.XC.\I:: - Senhores, o Scn<tdo 

11iio vai compromritcr-se a rlar ao Gol'cmo 
todos os melas que cllc requisitar, seniio 
aqne!Jcs I]UC o mesmo Sena!lo julgar a p!'n110· 

Disse um nobre Senador que 1nio ~ de 
pa.rtido algum o qu<' abol'l'ec!a ·todos. O r· a, 
S{:nhores, scja mos t'mncos. Qunl de nós n:1o 
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pend·e para ·a opinião d•e.ste ou daquelle par- Deboemos questões de ·pa!avr(ls e deba
tido? Deixemos essa nullidade ás pessoas tcs ociosos; a vonta·de do Senado já suffi
pa~ticu!ares, a um artista mesmo qunlqu·er, cientemente se ha enunciado desta discussão; 
com quem •podem não occorrer .circumsta.n- deix-emos de fal!ar tanto em rcstnumçito; 
cias que o f.açam J>ronunciado num partido, ·tem-se hontem .e hoje· falindo demais nesta 
mas ,não ,.; assim comnosoo; ,um Senador, um pahwra do que desde sua Invenção até agora; 
DeJ>utado, u.m '!tmcci·on~rrio .publico qual- acaso se julga que, á força de ·ral!armos nel
quer d·eve, d1e ~1ecessidade, ter .um partido, e la, a hanrli ou deixará de haver? No meu 
Deus me !i\·re •do que o não -tem, porque sigo pensar a .restauração ·é impossivcl, !IJOrqu:e o 
a. regra .de: -·quem .não é por nós ~ <!on-tra Brazil não a quL•r. 
nós. - .Os partidos são um •elemento d·o ltl·os- .Diz um nobre S·en.ador que todos têm um 
so systema .d·e Gover.no; na 'F.ral!Ç(l. e na IIn- partido, eu digo ·O contrario; ·lHl um;L cousa 
glat~r.ra os ha, ulli cUe.s se batem na tri-1 qtie se chama .razão e justica ·universal, que 
·buna e nos jornaes, nito e isso cous:J. nova é o meu partido; não ten'ho outro, por isso 
entre ·nós. Concluo, pois, sen·horcs, que o Pa- tah·ez desagrado a muitos, porém, não curo 
recor da Commíssão ,não .dev.e jlassar, por- de tal; min·ha recomp.ens.a. cstft na convicção 
que cumpre ao Senado expen.der sua opiniiio de haver cumpritlo o me.u dever. 
contra a tentn·tiva da restauração •e a faYor Quanto ao que o nobr.c s.enador apontou 
da coa·dJuvaçito que deve prc·star ao ·Governo da uccusaçflo de um periodico pelo Promo
con.tru t:lla; adoptando-se :J. minha em•enda ter, ·por ha1·er pt:l'mittido expressões pouco 
e rejei·ta.ndo-se o ·Parecer da Commissão, que, d.ewn·tcs a respeito de um membro desta Ca. 
quanto a :mün, mer.ecia ser que:imldo. I sa, .tenho a dizc·r ·que julgo uma i~compc•tml-

0 .Sn. At:O.!E!DA E Ar.ncQt:F.ItQI:E: - .Se cu cia da parte desse Promotor, por ser um fa. 
sou·bcsse fazer sermões havia de incon1modar cto meramente particular e pertencer ~ eles
o .Sc-nad·o, mas •sou um simples e franco l!lOS aggravo só á parte offendida, donde se S{'. 

minhas opiniões. Para. que 'é lU ma discussiio gue que o Pronwtor fez muito mal e que não 
eterna? ·P.:1ra que é tanta ·bul'ha con·tra o Pa- sabe cump·rir o seu dever ... :lias o meu dis
l'ecer -da Commissão? Elle limita-se a. dar a curso já me vai ·parecendo sermão c por isso 
sua opinião, na n·ual não .d'á •pc~o. ,bem como o dou por acabado. 
cu aos acertos .do .)Iínistro; quer que se ü Sn. liLIRQUEZ llE C.\HAYELLAS: - Sr. 
coadjuve. ·O .Gol·erno quando as circ-umstan- Pr~sldente, esta questão tem levado, a. meu 
cia.s o exi~am; •por ora não são necessarias ver, mais tempo do que merece; eu não prc
medidas .extraord'innrias, que só de\•em ter tendia entrar nel!a, se não ouvisse •l10jc a 
lugar em casos tambem extraordlnarios. On- um nobre Senador proposições qu;c me não 
de está aqui a 'blasphemia? ·IWspeitamos a agradaram, muito mais ~ndo membro da 
mensagem por ser .dimanada do Governo, po- Cr,mmissiio. Queixa-se o nobre Senador de 
rem, -dahi não se segu,e que devemos acre- que o Go\"erno apenas participasse ao Sena
ditar tudo quanto .se nos expõe. O ::11inistro do o ter dirigido uma mensagem á Camara 
t>ntendeu o caso de um modo c· nós de outro; dos Deputados; niio ·é isso o que wjo nesse 
são actos de i·nte!ligencia, cada qual pensa papel, mas sim uma me.nsagem dirigida a es
de sua maneira. ta Camara. pelas mesmas Ilalavras com que 

Vejo ·tnn·tas ·decla·rações contra o Pare- foi <i outm, havendo apenas a cli.ffcrcnçn de 
cer! Até se quer qut: s~ja. CJII<'imado! Quei- não vir aqui pessoalmente o :l!inistro, pois 
mem-no em!Joru, 1~1çam clelle o que lhes não pôde estar cm duas pa.rt.cs ao mesmo 
npprouver; quanto a mim, é muito .bom. tempo; e nisto o Gorcrno se apartou da pra
Nós somos obriga.dos a coadjuvar o GoYerno xe geral (porque no3 casos meramen•te or
logo que lhe Jsso fõr mlstér, assim o decla· dina·rios quQndo quer .propõr alguma medida, 
ramos, uma vez por todas, no nosso voto de pela Constituição, ellc o ·faz na outra Camara 
graças, porém, não acr·editar o que julga· sem participar ao S·e.nado, poi.~ sabe que ellc 
mos imposs!VIel. Não se d'isse já aqui noutro não passará sem sua approvação) e,nviando
tempo que 'D. Migu{'l vinha tomar o Brnzil? nos n mensagem .no mesmo ·din <'m que a 
E s·egue que dcv:esscmos prestar assento a apresentara na Gamara .dos Deputados. E 
cousas clcs;pfdas de probabilirl.Hlc? De certo por.q.ue fez o Governo ,fsto? Porque espel'a 
r,lle niio. ~110 o .g,.n.~rln hnh tnmb~m tle auxiliai-o ncs-

• 
:/1 
\ 

li, 

ii. 
i 

... 

I I· 

..... 



_, 

--------------------------------
Se::;siio de 2i de Junho 53 

t<; caso cxtraordinario. E' precizo que se res
pond:t ao -Governo, e, em negocio de tu.n·ta 
monta, sou de opinião que se não use da 
f-oJ•rnula usada em outJ·os quaesqu.er: - !Fira 
o Senado i-nteirado; - porQue a respv!lder
sc-lhc no senti-do da Commissão é melhor 
calar. •Pa:sso a analyzar o Parecer da !llus-

Deputados •ma,ndou agora dmprimir todos os 
papeis c. quer repartil-os -por todos os muni
clplos do Imper!·o. Orn, o Sena-do, que Mll 

ini-migos, pelo seu veto, nfLO se!'á taxado de 
Caram-urú, c se ·approvar a respos!t.L que apre
senta a Commissão, -que <liz: - Quando C's
tiv~:rmos com perigo bem immin<'·ll'te CJl-tão 
daremos medidas? trc Com-missã-o. Pergunto: o -G-overno man-

dou esta mensagem 'JlUr:t o .Scn:~.do faz2r '''u 
juizo critico sobre os funda.mentos que h::. de 
recear a restauração? Creio -que não, pois o 
Senado não é r.ensor do ·Go;•er-no, bem t!Cilllo 
tL Commissiio o não f d-o Senado, -por~m. ap., 
zar disso ·ella •~eio no m~io de nós julgar 
se existe ~u não o facto, que o Gove-rno de-
nuncinJ clizendo.nos: - nqui não hn. senão 
indi-cias e por e!les se nfto de;·~ iulgn.r. -
'J'ambem não estou concorde em quant·J aqui 
se tem dito sobre ,;nga-jamento c colonias; 
todos nós sabfrmos ser isto um estrat~gema 

para nngariarem-se tropas para Portug-:ll; 
nem dahi se póde -tirar a conclusão de ser 
-tropa que se allicia para o Brazil. As rat.ões 
que o Go;·crno apreseJHou não ~ão boas, não 
oom·enoem, mas a Administra~ilo tcJ:J. r<'
cejos, c silo -e!l~ bem ou mal fundados? Ha 
ou não, esse parti-do restau.ra-dor? :Ninguem 
o 'l)ode·ra. negar porque el!es mc-smos o pu· 
·blicam nas &uns folhas. Diga.mos, pois, ao 
Go;erno que a Xaçilo o coadjuvarít p:1ra sus
tentar o d-eposito, que 1M conf!ou. 

•O caso é .muito grave, c o plano não ha 
de ser tramado em publico ·porque então se
rão loucos. Di.sse·se - quem sabe se esta 
prop·osta obriga a gran dcs poderes? - So 
forem contra a liberda-de 11ilo obtt•rilo nosso 
voto; O S.enado SÓ promettc i!lOS ·termos d:t 
·Cons·tituiç.iúo para. susttmtrur a l!independen
cin. :Nacional e os direitos dos cidadão-s. Se 
se me fizesse a 'Proposta: - •E' nccessario 
dar força ao Governo? - "Eu diria, é, .porque 
a não tem; ·c até para que assim seja só 
Ch.eJ:e da Xação ·C nã.o de um parti-do, pois o 
Go;erno que se vê •fraco e quer sustentar-se. 
inevitavelmente, consequencia 'forcosn., ha de 
li-gar-se a um pctrtido, que o sustente .e fa
;·oneça, c isto não con;-ém. 

O d~;·er do Governo é amalgamttr os par
ti-dos, e quando -um ou outro exorbitar, des
embainha-r a espad·a da ·Lei. Um nobre Se
uad-or q-uer q-ue todo o -homem tenha -um par
-ti-do; eu ·declaro-lhe .ter algu·m, porquanto 
aqwelle que c-utra .nelles subscreve tu·d.o quan-· 
to delle se exige -c não subscrevendo é lan
çado fóra; a recta razfto e a justiça univer
sal eis o .unico que sigo, vorquc desta cadl'i
ra sõ se de>'e ouv.ir a ·pura verdade. O le
gislador dev-e suppôr-se superior a partidos 
por só ·dever seguir os dictamcs -da pruden
oia, .6 esta ·a sobera-na do mundo, o mais sfto 
devaneios de· quem a si m.e.smo •folga de en
gana.r-se. 

:-mo se nos diz que han•ndo grande re
ceio da cxi-stencia de innumero parti·do, rh•·n
-tro c "fóra do Brazil, que promo·:c rt r•'Stau
rnçii.o, é nris.tér medidas e as ;·ai prapür á 
Co.mara dos Deputados; mas communicct 
simpl·csm.ente seus temores, que vêm tlt>po
sital" no seio dos escolhidos da :\'açiio -para 
dc!la afastar mah's tacs - (leu). ·Qu"ru silo 
estes escolhidos na Xação ou seus represen
tantes? Somos nós; e o G-overno \"em pedi-r 
nossa coadju;·açilo para. re.kter n rest.nlr:l
ção. Ou e-llc é legitimo ou não; se é, dere-sc 
te1· uelle -toda a con·fiança. -:lias diz-se : -
;·amos comprometter-nos. - -Quando se diz 
que o .Senado ·ha de auxiliar com n forç.n. Phr
sica -dtí.·se algum com·prometti·nmnto? ·Esta
mos j(L discutindo ·as suas propostas? ·:'>rã o 
-tem o .Snn-ado dito outro ta-nto em suas res
postas fts Falias -do ~rhrono, e ainda nesta 
ultima? Que .nccessi·dadc, diz-se, h a de dar 
esta resposta :w •GoYemo? Alguem dil·á, m-ui
ta, e necessidadB transcen-dente, llOl'QtiC este 
negocio já s·e tem divulgado, a Camara. dos 

Finalizo meu -discurso com .d.izer que o 
;Pn rece-r da Conrnli-ssão não de~·e ·servir de 
ba-se ti resposta do ~Iinistro porque ncl!c só
m-ente s~ rcset·>·a o auxilio para qun:ndo o 
mal für irmmetliavel, -para qua.u·do -nito ho-u
ver tempo, nem d·e nos reunirmos, l!Clll de 
àiscu·tl·r mcdid~s aLgumas; cllas d-evem ser 
tomadas de -prc1•cnção, pois até nos achamos 
sem armas ;e leva -muita demora. a chegada 
de n·ovns. Voto portanto pela ma teria da 
emenda, .snh·a a red-acção. 

D Sn. ·Ar.n:xcAJ: accresce-ntou á sua eme.u
dn. ns pabvr<~s - salva :1 rcdacçii.o. 

O -Sn. VEnGuEmo: - Chamou-se horrivel 
este <'llunci-ado da mensagem .em que se -diz 



Scssii.o c1(• 2i ele .Jnnho 
Oe1t). Eu entendo, no conlrnrio, que e:!lc 1 Jl:ll'~L que .cllcs contem que o S::11:1do o:; JICLo 
pro\'n os seatlmentos lllO!t~:rchicos const!tu· ! Jl!'oi.cg-c, 
c!oua•·S do ·)!ini!m·o fJ\h' as e.>crcv.: .. a; )latL·.r:l i Ooserron-sc qu•! os f.aotos de 17 de Abril 
clle julgnl'-St' e~ces,;íro ~u:t!Jrlo ;Jositíl·anwn· ! 0 <JUll'.Os jú cxistl:un no :lnno pnss::do -
te afrirma n perda da M.onnJ•chia ConsrJtu·) ,Jm, n~as cntt'w nüo ha.via ~ circumstancia 
C'lnnal; mns quem clul'i-~a. (t face d" cspiJ•ito, que 1wJe occorl'e, dl'St<·S cnf:llJamcntos, e :por 
anh;rica.no, dn. probnlJilitladc de um t:tl resu!·i isso m•;nos peso tinham; ho.k, porém, a rc· 
tado, dad<~ n rcstaura~ão? Eu o crl'io muito união de tod::s cst:ts circumstancias tliio no 
.prc.v<tl'el. / ne;;oclo uma. pmo:tb!Ji.dndc con'hecida. · 

:F·:lllou.sc.• t•rn partidos. Sim, eu pcrten· 1 Senhores; ~c nós n~o e:tirermns s0nl-1J~'{~ 

r.o a um Il~rtldo, -:•u pcrten~o ~i b:tnde!r~t na.-/ll:·omp-tos ,3. auxiliar o GO\pl'l'no, n. an!'ll't;lua 
cionnl, ·niio a nulr::; SilU elo partido !lns cou· j' :1ão .csturú longe clt: nós, c s,• este Govrruo 
sns c niio dos homens; s~ " ?-.·::~ão c:<i;~ir ns rnl1ir quem o h:t Llc substituir? 2\Initos. (]110 

·meus sen·i~os, elln. n1c ac'h:1rú .prompto, os a:in sfto rl·staurado!'-l'S, .anhc1:un trunhcm IJCl:l 
homens ~1fio. o n1cn Dn!'tido é 0 tb. ~I~mar.. sua []Uéllil pnrn us :;·cus rins e o nwio tk 0Yl
cilia Con.stitueionnl, porque a :\a~ãn :! QUer, tnr êstcs !unl,:s G dar !'orça M Go\'C~rno. Vo
·;)Qis que se- 0 D!·azil a :lfto nuizf·:-!~w. <~u me to jllntn1Ho CJU0 o S::n:!do fnt:::! ·umf1 cJcclar::.
suieit...'lr.in ao qw· c!Ie n.brucas~c ~orquc nfLO ~ão cxp!íC:.ta .Jo Gon•rnn Llc ~lll' o hrt de ~ontl· 
sou fili~1Uo a. n~·.nhuma f,jrm.:!. de Gnrerno ·i1rrnr con.tra a rcstatU'rH.~rLO. 

fiU\! pôde· ser boa ou !llú, scgnndo as c.:ircum- ·' Julp;ando.s~ s:urfickntetnt'lÜC digcutid:1 n 
· 1 · 11 .".S·-"Jn' t•,1:1tc•ia, o Sr. Pl·esidentt• prOtlô7. :'t vot:~c;:"to o stnnc:·3s 1 (} pai?. a ~uc SQ app. ca.; . 

:3C a :\Ionnrchia Constituc!nnnl .~:pplicassL~ {t P:~recrr P~l!"'n. pas::;ar ú U1·tima disc:ns~:tO C fi
'l'ur~t:ir. ,.]Jn. cn.usari:!. damnos Inc:Jiculn\·~is carnm cmp.1tmioo os votos c 1Jnr C(}liSNlUCII· 

pt\I.a nJe::;:t}a. :!tancira f]uc o Go·:c-rno ~hsoluto cin. :H~k:da est:t discussrLO pal':t a ses.s~tO se
cüusaria. nun1·.·rosns mnlcs no Drazi!, por isso g-ni:ltc. 
quo ·é !=iy.sten~n. üt:· prJ·vilcgios, que põe' os po-
yns ·.:m contribnir.iio p:tru sustentar o Ju~o 2" 1'.\P.TJ: JU onoE~t no llL\ 

de alguns individues: O 11ll'll p:11tido, pois, 
•1 o dn. :'l!oa:Lrehi:: Constitucica3l; t;ll'" o tt•!ll' .Cnn.t:nuou D 2" discussüo do P!'oiccto Ll~ 
sido de.sdc o ·principio dn. mi.nha carreira ]lo- lei sobr" 0 :Mio eirculanü• c .crcar.c,o de um 
Ji.tic!l; nns Cõrtt:s !lc .Lisbo:t, ~u~ado ::s gal· B::nco, com o Parecer da commissiío de F·!l· 
1Cirius in~ml·t.wa.m os D,·put::H!·os 1Jrar.i!c-íros 2 ,.1Jd1 C' 0 t'cto scpar::do de tllll tlc seus mcm
TJO!' defcnckrcm :t conscl'I':!Çt1o do onüio I brcs, ~nc 1w s,•ssCto de 25 elo corrente ficou 
Princ.ip.c Ht•;;cn:e I.l.o Bruzil, ~n .. a I'rostava. _cs· adindn no :trtigo 30 do projecto, com uma. 
ses riscos c dc1cnn:a esta opJ:IJao p!'rsuathdo rmcnda off,•recida 11elo Sr. J3o:·g.:·s. 
d·:l .n<•cccosicladc ~nc o ·Drnzil tinha drt :\!o- 1 O SH. Ar.)mTD.\ ~~ Ar.nt:QT:EHQL'P.: - Es. 
narchia. Constítucinn!ll, :tinrl:: hoj•· é c~ta a j l'l. cmcntla de suspcnsfLo [L Jll'imeim víst:t pa· 
ntinha opinifio a :aror elo Sr. D. Pedro II. [rccc que G razoal·ci. por~ue G fundada sabre 

Dis5C·SC' que o panillo da rostaUJ'!l(;iio a lib,·rdndc do commcrc!o, Ul·n.s d.c facto ~c 
v·n~ nn~cido do múo C.ov.cJ'!lO - mas. llr:o ~ j oppúe intt•:r:unrnte ao cstnoclccím~nto {]C nm 
:JSSI!ll; e ,.,,rtklde q110 o Grn·erno <lepo:s· !te • Da.nco, c basta ,-er-sc ~ue no M'tlf\"O :tntcce.. 
de Ao~il :::io ·tem pnclillo m~rchnr co:11o se cs-1 dent·c c ncst<• mesmo se tem restringido a Ii· 
pr·:·n,,•n, mas 'isso provém, jít LI:: ·fnltn. de ror~ a Í berd:,dc que um Brtnco tem de possuir n té 
em ~nc se nr.ha, pois QtW toda. s<: lhe tirou, 

1

, hc·ns de raiz; u I'a7.[LO por que se pi,z este ,o,r. 
c i•t do t•st::do cm ~ne nos dcixon o Governo ti~o G por~ue o interesse pnblico ussi111 o <'Xi· 
n,ntcrio:·, e:U'J'êg"~dos rlc ulll·a rli·;illa 0normr.. [~c. assim como G tnmoc:n do i·ntercssc .publi· 
cc:m uma l.icslllol'<llir.ar.~o cs;luntos::. <' inun. I co qiie o Banco n:io knha autorilJ,:1llr~ ele cs. 
!larlos (!e cohr~: fnlso. tnbcl0ccr 11111 premio no dinheiro, po:·qu,• nm 

Disf.:r~-sc~ qur. o Sl.'lltHlo sr cnn~promc-ltb ) I'::tnc11 Xnr:ioiwl 11fi.o t:m unicamente l~m 
promNtt:ndo cn:1tljuva:· o Gol·,:rno contrn :1 I l'loln f:!vcrccr.r s.cus nr.ctonlslns. Por con";· 
rcstaur.1ç:io. ~f:ts r:cm ~ucm é qne se o s,-, .. Qncnri:t ar.J:o muito bon. a tloutrin.a do Jli'O· 

nado se cotnpronwttc? Só púllc comprnnwt. I iccto .nesta parlt• e voto por clln. 
tcr·se com os restu.urnclorrs e csso compro· 1 O Sn. Bomms: - A rmcnda nfio tem só 
mt•·t.tím.:nt0 .J.on·gc riu Pro.inrllcnr, ,~ ·proclzo ; ::o1· fi·m StJst.entuJ' a lei qur cst:tbelccc n. li-

i 
I 
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!Jerdtulc do premio; tc:11 t:tm!Jem o de <·vital' 1 ço fJU" o Banco cl(L. O Dauco <1~ In~latcl'l':L 

o perig-o que p6de .Jlavot· segundo o qu,• se ,. nüo dcscout~L ha mais de G !l01' c<·nlo e JlOI'
I'io no Banco Que aca.!Jou, que os que cstavum flue? PorCJUC este ·6 o premio Jeg:11. Se o 
{L testa tlc sua. udm!nlstl·~~üo I'<'CL'bialll o ui-

1

. nosso Dn.ncn fosse csta!Jeleci.J!o r:nt<'S cl:t !<'i 
nhelro pelo .premio que o Banco descontava llo premio dos dinheiros, eu diria que ross~ 

e rinha:n dar á pr~Ga por maior premio, cs- a :i por cento, mas se a lei facultou a todos 
ta mah·crsacrtD nr1o so púdc el'il>lr com m~- estabelecerem o premio ou jnro d••s s.,us di
didas de exames que se fnç~m no Bnnco, llht·iros; porqu() se não ha de f~cultar wm
porque nüo 6 posslvcl, mas sim pelo qu.e diz bem isto ao Banco? O risco ou n.buso que> 
a emGnda; só se se l·SJl·CI"a que os hom.·ns apon•tou o nobre .se.nador, é !nCa!!iYcl; além 
qne estiYert•m ú tc·s~l de sua aelmlnistraç;in 
sejam .probos, lll.:JS O lcgislnf!O!' Sclllpre ton;a 
~tleuidas ele cautt·la, :normcntc CJU::tndo t<'lll 
exemplo dn abuso. 

0 S1:. ALliJ·:m.~ F. AJ,I11:quEHQl'l': - Esse 

disto o m~smo Banco h[l. de sahir fúra dG> 
seus limites, porque tem a facilid:Hle de fa
zer uin!J"iro, que G fnZC!Hio assignaturas. 
Port:J!Ito. acho CJUC :t C.llJ('!Jll:t di' SUjljlreSSÜO 
dcn passar. 

:1·ouso !J.a. ele se dar sem.pre que Jtajam llo. Julg:mtlo-se ·discutldn a Tnateria !l!'ropüz-
mens que queiram abusar; cu nr10 sei co:tlo se {t votacão: 
,el!e se nossn evitar. nem a is, r.u espero que 1." .. snppressiio do premio - nem Jlo
o ·Banco. seja. composto ele pe,scas que s:ri- th·r(L reco!Jcr ma!s ele seis pc-r cento, etc.:
bam d<'feJH!eJ· os seus c! irei tos fr cu não sou I Xf10 passou. 
tão dcsconf!aclo qtw presuma que 11ito h a na 2 ." O artigo 30 do projecto: Foi npp:·o-
sncicd~.tle senão homens múos. Ynclo . 

.Q .Sn. Dor.r.Es: - Isto ,J esperança que o Dadn a hora o .Sr. Prrsid,'ntc tlJ·cl;tron 
nobre Scno.dor ·tem. porque as outras rnzõcs :tclinãa a mnteria <: designou para 
que clcu não valem: o que cu quero é pôr o 
premio do dinheiro do Banco em concurrcn- on!l~)t no lHA 

eh com o premio ela praçn. Ora, agor:t àisse 
o nobre Senador qu.c espera que hajam ho
mens bons; o Banco passado escolheu mui
tns vcz~s para a sua aàmlnistração homens 
cl•• bem, mns n:con.tcccn isto ·que diss•~. e o 
nobre Senador não negu. En, porta.n.to, ain
da sustento a emenda. 

O .Sn. :VIAI:Qr:Ez nr C.IJ:.1mr.r .. 1~: - "\ 
razão pcrr que muitos se lembraram de t.3x:tr 
o prc:nio pPlo qual n Banco p6clc clt·scoiHnr, 
é porQue suppücm que hai'C)Jdo e;;ta taxa 
fixa ha. •de fazer com que na pra~a nCto haj.:J. 
u:na taxa. superior, ·mas cJigannm-sc. pnrque, 
primeiramcn-t.Q o Bnnco niío hn de faz,•r cs
ü•s. descontos e.m dctermínad:o tempo, por
que se o fizc·r mi mal; ha de o scmpr.c fazer 
por pouco tempo, se se quizer sustQntar, c 
em consequenci11. disto nunca. se púcle espe
rar que mio hain tnxn nos particulnrcs. De
pois, SI' os capl:tnlistns niio tiram proveito 
ele guardarem os sc.us capitnos, ·c SP a :\"a~:io 

tem muitos c~piiacs npr~scntnm-se cm pu
blico com e!Jcs pnr.a as alugarem (rstc 6 o 
nolllc P·rop~io) c r.ntrto ll<>stc msn se .Jm umn 
concorrcncb grnnde, e!lcs hllo ele alug-ar os 
seus cabrcln.es por menos nue o Ba.nco; mas 
se os cabcdncs forem escassos, infal!ivel-
mcnte ningnem ·ànrit o seu dinheiro 11elo pre-

1.' O Parecer .tJ.a. Commissiio àc Consti. 
tui~ão e Diplomacia sobre n mcns:1gem. 

2." Continunçiio do projecto de lei sobre 
o mrio clrculant<o ,. crenç:10 d~ um Hnnco. 

Ler[lntou-se a St'Ssão ás ·duas llor\1s da 
tarde. 

SES·Si\:0 OR1DIXARIA, E:\I 28 DE JUXHO 
DE 1833 

l'!li:~IJlEXCT.~ DO iiR, lJEX'J'O ll.ll!t:O.SO l'lmET!lA 

Discllssclo âo Parecer ela Uommisslio ri.,• Con
stit:ti~,cío c DiJli011111Cia. sobre 11 m~nsag.:m. 

riO Mfnistro elos B.c/ranrtciros. q:w tmltt 
da volta elo t•J:-1111/Jrmtl,d'. - Disrll.wio 
c/.o ]lrojr•cto de lei sob;'!.' o meio circulauW 

1: c:·co~rlo cll' u:n Banco. 

Fnllaram os Sr.·s. Scnac1ores: -
I3m·gcs c Vergue iro, G \'Ci':PS; Alt11ci .. 
da c Si11·n c C:t.rn.êi;·o 1le Campos, 1 
vez; Visconde tk Cnr rú. Ol i1·0iw, 
!\Iurqn~z ele :\Iarzc{t c Visconde d·~ 

Alcuntara, 2 vezes; :\Inrquez de Ca
rarellns, O vezes; Jfnrqncz ele Da.rbn
ccnn e S'ltnrnino, 3 vezes. 



fiG Sessão de 28 de .Junho 
A·bert~ a sessão com ~·1 Srs. S<•ll'lilores e 

lida a act~ da atltt•rior, .foi Q.p·provada. 
No ·decurso ·da sessão compareceram 

mais G ·Sir.s. .Senadores. 
O Sr. 1" .Secretario lc·u os tres orticios 

seguintes: 

réis diarios a Mano,•! Rodrigues ·di! Gomes 
de Souza, so!dn·ão da 2" linha <l;t ilha de 1-tn.· 
pa·r.ica, por aviso de ·l d~ !\'oye·mbro de 1831; 
d·e trinta mil réis mensaes a Manoel José de 
Abreu, Tenente reformad·o ·da 2" Iillha d:~ 

Provincia do Rio ·Grande de S. Pedro do Sul, 
por decreta -de 20 de •Mar~o de 1S3~; e de de
zoito mil réis mensaes ao pai e mrli d·C Fio. 
nntino José Lopes, soJ.d.J.dO~> das Guardas 
::1-Iunicipaes Permanentes, cnHJ:Uanto viYos fo· 
rem, por decreto dC> 25 ·de Abril de 18~2, 

,pa ~o ·dtt Cwmara dos Deputa dos, cm 27 
d·c .Tunho ·d.e 1·833. - 1lntonio Paulino Limpo 
llc :1b1"C1t, Presidente. - Cctssicmo Espcricl'icio 
de Jicllo Mattos, 1" Sccreta·rio. - Bernardo 
Bclisurio Soares rlc Souza, 2" Secretario. 

Foi a .imprimir, indo lla entret:mto 
ú Commissflo d·e Fazenda, para 
.fal'mar vcr,balmen.te ao .Senado 
occasião de sua discussão. 

in· 
na 

1." Do )Iinistro ·do ·I.mperio, remcttendo 
S'lnccionados ·um dos autographos de cada 
uma ·dn.s cinco seguintes Resoluções da As· 
setnblea ·G·eral •Legislativa: 1", approvan·do a 
pensfto de 300$000 annuacs concedida ú D. 
:\faria da Gloria dt• Oliveim .Bello; 2', ap
prov:tndo .a jubilaçilo concedida (!O Pad•rc Ma· 
nocl jgnacio de Carvalho, na cadeira de 
'11heologla •Dogmwtica do St•minario de Olin· 
da; 3", ·a;pprorando os "Ordenados taxados :pe. 
lo .PI1esidentc em Conselho da ·P.rovincia do 
:VIaran'hão aos .professores de t•nsi.no primaria 
das ;·il!as de Alcantura, Guimarftes c Vinhaes 
e do lugar de .S . .Tofto de Cortes; 4", appro· 
vando a gratificação do lente substituto, que 
sen•ir ·de SL·cret:Lrio da. Academia das Bc!las· 
"\.rtes; o ordenado do professor de Ostc.ol"O· 
gia, ll!iologia e Physiologia das ·Paixões; (IS 

llll'daHJas c a formula das di·plomu·s; c ti', 
isentando ·do pagamento de d'izimos e m;lis 
tributos por tempo .d.e Yinte mmos aos que 
se estabelecerem nos aldeiamcntos das mar. 

O :Sr. 1• Sccreta:rio a·prescntou um re· 
qucrimento ·dos emp·rezarios da ·redacção, im
pr<-ssflo ·C tachigrnphia elos Diarios deste S.e· 
nado, pedindo se lhes conced·essem o d·uplo 
dos dias a que se sujei taram para apresentar 
n .referido mario, contando-se-lhes assim até 

gens do Ri-o Arinos, entre as 'Prov.incins do a.gora .e de Agosto em diante. 
Pa.rii c :1-Ia.tto Grosso. 

Ficou o St•nado inteirado. 

2." Do .Secretario da Camara dos Srs. 
Deputl1.dos, participando que a·quel!a Camara 
adoptou e -di·rig'io ·[l sancçiio as t1·es seguintes 
Resoluções da Assembléa Geral, tomadas so· 
bre ·outms do Conselho Geral da Provincia 
de ·Goyaz: 1', crigi.ndo em freguezia de na.tu· 
reza .col!aüva no al'l"aial do Rio Claro a ca· 
pella de ·Nossa Senhora do Rosario, com a 
m.esmn Inyocaçi\o; 2", crcando no mcs·mo a:r. 
raial .uma ·escola de primeiras lettras, pelo 
mcthodo J.ndividunl; e 3", ·erigindo cm villa 
o arrnial do Jaraguá. 

'FI·eou o Senado j,nteimdo. 

.'l. n Do llllcsmo Secretario, rcmettendo a 
segu.inte 

.A Assemblélt Geral Legislativa ;resolve: 
.Artigo 'l!llico. Ficam approvmlns as pcn· 

sões concedidas, a saber: de .tresentos c vhlte 

O Sr. ;Presidente dccla·rou qtw o 
requerimento ficaYa sobre a :Ilesa 
·Para ·ser tomado <•m consideração cm 
occasião cipportuna. 

O mesmo .Sr. 1" Secretario declarou 
que o Sr. :VIarqu,ez da ·Palma nflo podi.a com. 
parecer por se achar i.nconnnodado. 

Ficou o S·enado inteirado. 

1' PAHTE J>.\ mumlr no DIA 

•Entrou .novamente cm discussiLo o Pa· 
recer da. Commissão de Constituiçflo e !Di· 
plomacia, sobre n mensagem feita pelo l\Ii· 
ni'St.ro ·e Secretario de Estado dos ·Xcgocios 
Extrangei·ros ft Ca·mara dos .Srs. Deputados 
e envia.da em duplicata a este Senado, com 
uma emenda offcrecida pelo •Sr. Al<!ncar. 

ü ·Sn. BORGES: - Hontem 'Pcili a palavra 
para responder ao nobr.e .Senador, mas ·espa . 
çou-se tempo, ·C talvez me não 1·ecorde de tu· 
do qu(lnto lhe ouvi. Fez-me uma censura de 
oontradictorio c pot• Isso se citou o nosso Dia. 

"C'."" 

.,,~' ,, 

I ! 

-~ 
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rio; em primeiro lugar S·alba a ca.mara que / o que se _sabe_. Se .~~to, Pois, G as~lu~, como-~ 
cn dei racuJ.do.dc• ao redactor sobre os meus rest-auruc.ao .nuo é Instrnm·en.to caPaz d.c ~111 

' ' . / ·u . 'l'hrono ·do Sr D Ped•I"O li c a Con· discui'Hos para esc·rever r{J que rjnJzesse, por· quJ. a.1 o · . · .. · · . . , . . 
que niio tell'ho tempo ·pu·ra os re1•er, .c em stituiQÜO? ~Jr-s,•-ha, ?o1s, QUr. '.s~~ " ~·n~:uo_ 
segundo lug-ar nppello para 0 tcst.emun'ho da sidndc?! DJs~c:sc .ma1s que o p,~'lt!do I es,a~ 

. · · ·11 dir1 50 :rui radar cru Ol'lg!llado pelas cnlnrmdades publl. Cnmnra toda que me ouvJo, ' a " , . r· .
1 

. m· proposkfto 
contmdictorio, -c ·nwsmo até é cousa cm ·Q·uc cus. E •muito ·ICJ av.mr,ar.,u. :1 . ·, • 

sempre tenho muito cuidndo de ntio cnh!r em "m thc•sc, demonstrai-a ~ dJ.[JCJ!. .illas,_,.ll.l.o 
· • · t · se av·lllrou couso. alguma .c cu agora uJre1, contrad1cçao. En brare1 nn rma ena. · • • . . . • 

. · , ,.· . . . que não ha essas calamJdndt•s pub!Jcno c que 
DJS~e·s(' ouc - ·cu nega:.t· a c .Jstcncl3 cstn·mos muito mt>HJOr ·IJOj!.' elo que antes <lo 

elo partido restaurador; - nao _ha la.!, cu dia 7 de A:brl!: 
0 

commerc!o segut• o seu cur
<lisse que os restauradores quer1~m restntJ· s . 

0 
.. funccionarios ptrblieos estão cm dia; 

rar-se n si• e isso será o mesmo que negar ao,div~da publica ·está paJ'adn, ·Quando o anti· 
1
: existencirL do partido r~stat~rador? ~ sup· go Gcv.erno se nüo podia sustentar senão com 
pcnlwmos que eu tinha dito ISSo, _haYta cn~ ~mn. C!lllissã·o forçada ·ele notas do Dance, 
tfw essa mensagem e estes engaJalllcnto.> · como a emissão ele apoliccs da (]iVida inter. 
iXão. Portanto ainda mesmo, nesse caso, a~ na. QUe do anno de 2S nté chegaram a 13 
ciroumstu·ncias a·gora di.fl'erem. mil contos. o tempo de agara não é bom, 

·Disse mais o i!lustJ'e Senador que o )!J· mas é para os ·bordadores, parn os ourives 
uistro tinha tido meclo quando fez a sua par. csmaHadores, porqtw acabou esse luxo asia· 
ticipação; cu dou parabens á Camara. Por Ler tico, q11.6 ril'alizal'a com o da Côrte ·de Lon· 
um mc.rnbro tflo corajoso, ·mas o ::II.inistro ·dres, etc. Nilo é, pois, de recear uma t<·ntn· 
l•·lll sobre si uma I'cspons<tbilidade e nós niw, Liva de restaura~iio que nos ha de .tra~er a 
apenas n Nação te.m os ol·hos sobre a nc~;:~ guena civil uentro d1! casa.'? ~ão ~ prccizo 
conducta, se o .i\Iinistro não t!n'sse r.~ i te n que 0 homem chcgu.e aqui; eStll conhecida a 
pnrticipação, outro partido gr.itari-:t, o Gcwcr· tacti-ca, as sedições a)Jparccendo actui e acol<i., 
no tt:m estns noticias c não as communica ao n. industria padece, c (•ntflo com isto se justi. 
Corpo •Legislativo; as Ca'llla·ras <'&tfio abertas. fica a vi·ndn r.lc ·um homem que ·ha ele Yir 
Louvc·rcs sejan1 dados ao Govcmo, por ter salvar o Brazil, porCIUc se diz QUe isto não 
•·spnlhado ·uma. noticia que dfL a conhecer o JJm•ia .no .tempo àelle; mas apczar disso a 
espírito publico e louvores seja.m ·dados a um restauração não é nem assim possirel! Os 
membro ·ela Camara elos !Deputados, que J>e• pernambucanos o mostrarn.m quando os !la!· 
quer<'u i·mpressüo de todos os documentos. ]{lll<l<.!zcs, cm numero <lc 1-l mil homcms, nfto 
Disse um nobre Senador que as drcumstan· puderam rendel·os; ·os bahianos tam·bem o 
cins em que ·estamos l10ie são IIS mesmas elo mostraram no tempo do •Madeira com a guer· 
:rnno passado, Jláo ~ assim, o anno passado ~ ra da. Inc!ependencia. C\Ias, por termos este 
n:i·o ha-via estas •noticias, um.a socf.ecladr: do colthecimento, nos deixaremos estar c·lll Jn. 
colonizaçüo procura colonos na classe mili·tar acç:io? :Deixaremos de cuid~r em evitar o 
e colonos por l.S mezes nunc,, se procu·raram grande fim a que attcncJem, isto é guerra ci· 
colonos .cJo semelhante .natureza. e por .t;io 1·il. porque n:io :J1n ouwo motii'O, nem outro 
pouco tempo. ~ão pótle i·sto inclicn•J' aJ.guma fim? Certrrm,•Jlte que não. O Parecl'r {]a Com· 
ckscr>n'fiança? De ·certo Que sim, o mais é mfss:io, portanto, ·não ·pôde passar de :modo 
d.esconhccer o tcn·,·no que se pis:1. :-.•a ·•·er. alg-um; nem j:l o seu relator o sustenta., nem 
clade, na opinião elo nobre Senador o ~Iinis- contraria os oradores clc opinii•o contraria; 
tro tere grande a-nimosidade, quando disse está batendo em ·retirada porque elle mesmo 
que a consequ,·ncia seria a gUCl'l'a civil, etc.; 
e·u agora tamb,,m quero que o no.b'l··e Senado!' 
m~ façtt n mesma censura. A guerra do con· 
quistador é nQ.da, .em colliPal'acüo da guel'ra 
cil'il. Olhemos pnra. os ·nossos vizin,JOS, ve· 
ia-se o seu <•stado ·11:1 America Hespa.n·hola; 
:rpcn:rs .tem conseguido fazer drsnppa·reccr a 
.rc íYind!caç<io dos dil'ei tos dr' ;Fernando 7", 
mas o sou estnàn ê• d<~Jllor:n·el c <•xcuso dizer 

rotn pdo ndinmento, mostra nisto oue não 
quer que o s.enado sustente a sua obra. 'Logo 
tal PnrcceJ• é insustentavel. A emanda é lon· 
ga mas seu autor iá disse estar pela rcdacç:io 
que se 1!J,, quer fazer, <le certo cu a far!n 
mais abreviada, e talvez se ella fosse conel'
bida cm termos mais bre.-cs, hontcm logo se 
decidisse; (]Uer·sr. uma respost:t ao Governo; 
rl's]londa·se 110 Go1·crno q·uc o Senado fica 
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intcirndo de sua mensag-em e o .assegura que sout'l! isto qu., se pronunciou a commissü.o 
tcrii a Htm coopern~üo cm l:ltdu ~uanto é pos- atteadendo ú~ actu;ws circumotaneias; nü.o 
~i\'{•1 rmra su~tentar a Constltnlç;io c a Co- é comtmlo a esta ultim:t propC>siç[w que se 
t·õn rio Sr. D. Pcd·ro J.l. quer; a Conrmisslio via :L futilltlo.dt· dCSR·:~8 

O .S1:. At..'n:w.\ 1: S1 1.\'.\: - Te.nho n pro
Ycit.-:~do toda :1 discussão, c, nem L'otou pelo 
Parecer .cht Conuni,;são, nem pela emenda .cm 
discussão; ntio you com o P:xrecc·r (ainda 
rtne nii o julgo prova rd o r,·gr."o~o "lo Duque 
rle Bragnnça) 110r isso que mna vez .dada a 
possibilidade Jia t·cst..TUI'n!;•tlo nito basta para 
qnc dCV:tlllOR n.cnutelnr-nos; ·mio rou com a 
r:metHla porrJtW, · segundo ellJt, parece ser a 
rt·Stluração (L unic:.L o.ggl'L'SSora dos -direitos 
do .sr. D. Pedro li, qu.ando a Rt>pu·bJica 
( ?illl-ilos apoiados) igualmente o é ( 111 ui tos 
rtpoiados) . 

Senhores, pr,~cnchnmo~ com plenitude o 
nosso de\·er; sustentemos o Sr. D. Pedro II 

nntici,1s rtUL' nüo slio mo ti vos fumlallvs JHU".l 

se crer na proximidade desta restauraçftO .c 
que darin. ao Govt'rno todos os recursos rJUC 
e.stivcss<'lll rlc nossa :rarte Quando motivos 
supervenicntes houv.essem; esta 6 a resposta 
que se clc-v0 !lar ft ·mensagem e não n. Cost:t 
emcmla, ~ue é ohsolutamente nada. 

:Sr. P.rcsirlente, QUe é QU" disse esle Se
nado <'111 princijlia rlo tlllJJ<l, em rcspost:t :í. 
Falia ·da a.bertur.a rl:t Assembléa? Que darin. 
todos os auxílios neccss:1rios ao Gonrno; r:s
L:l já .pois isto dito. Que ·temos .mais que re
petir o que j(t rliRSL'lliO$? .Poclerft entrar no 
espirita ele ning.uem QUe ::,eja c:sw a rcsposh 
que o Go1·erno exige? Quando cllc propõe 
uma cousa, havemos de r<'SpOIHicr outra dis
paratadn? X a ·m~nsagcm se faz requisitorio 
de m~~ios L1X-traordinarios; In~.s cstn. rcsnosta 
~~no lh'os dá. 

.Sr. Presidente, n.tt0nclamos {c no>sa si
tunçfto, [L nossa honra.; não :nos f:1 ç:11nos a 
fabula do paiz e do munclo i.ntciro; o que s.~ 

l>oder[t dizer á vista dcst:t r~:spostn.? Que nós 
temos duvida ~m ·sustentar nquillo que G dn. 
nossa obt·igaçfto, isto não tc-m p:trentcsco n,,. 
nhum com a ques-tfto; A qnest>to de que se 
trata ·é ·ela cr~dibi!idade da r<'SLaurar.iio. 

e a Constituição contra tudo o que !lli's fôr 
contrario ( apoiarlos gcmf's c repetidos); o 
panido republicano existe, f-actos b~m recen
tes é o acontecim·e:Jto ·da Daltia, onde se ar
rorou nora .bandeira ( a.J;oiaclos); esquecer
mo-nos disto é csquccPrmo-nos d" tnn fado 
incontesta;·el; sou. ·pois, .Ue oplu:rro que :>e 
diga simplcsme!Hc- no Gorcrno !JUe 'D Sena
do o co.:tdjumríc 11a sustcntar,lio d·O .Sr. D. 
Pedro J.I e Constituição ( rrpoiac~r.s) porque 
assi1n ('11 \'OlVL'!110S, nesta só icléa n. opposicão 
que o nosso ·de·.-cr exig·c de nús a todos os 
partidos que off<'ndum estes dons sagrados 
objec:tos. (A.Jwiados gr:ml?ncntc). E·u mando 
pois uma emenda ·neste S'.'llt!do: 

Opponho igualmente [t outra L'lllend:t 
.muito ext<!nsa e que por isso o nobt·c autor 
de!l.a pedia para a retirar; lE'mbro-mc bem 
do ·discurso do liberal Senador; elle desco
bria por elle a incognitn do calculo; não se 
tm•ta senão d~ dar for~-:t no Governo, porque 
não póde c.ntrar no espirita de ningucm r1uc 
o Sr. Duque ele Brag.anç:~ intente " r·cstnu
ra~lio c m~:smo que apoie s,.mclhantl• prnjc
cto, se ellc ·exl·ste. Sr. Presidente, Jlara que 
suppomos .isto? Lembremo-nos que isto é 
umn provocaçilo de guerra. Qul' impr<·sstio 
nlio hn. de fazer no animo daqucllc Principc 
estas noticins daqui? Nü.o deremos JlCsar 
bem isto? Xlio ·dirá elle: - este povo estú 
me prorocando com inrt•ctims, 1':tz-mr• uma 
horribHissima :iJJJurin, .d,•clara-mc a gucrrn 
em nome de meu Filho, quer-me fazer uma 
opposlçilo sem enusn.? .supponh:xmos, Sr. Prc
s!dcnte, ~uc clle ~niZ<'SS<' rir p:tra o JJrnzil, 
]ladiamns-J.hc .negar a ho;;pitalid:I(J,. c o di
reito de asylo, QUe é do dit•citn das :::r·n·tc~? 
X:io sabemos que grnnd<'s :lfonnrcltas têm 
abdicado <' Jlcauo no S<'U lll'oprlo Imporia? 

'.Re~ueiro ~uc se rcs)IOJlda ao Gnrcrno: 
- Que o Scnmlo fica sci<'nte dos nJo.tiv()s fJU<~ 

<lctcrminnT:un a .mcnsag•':n " os to:ua1·á na 
{]CI'itl:t consirlcrn~iio quando tratar da dis
cussüod.as lll'cfpost:1s, .pndcndo a~scgua·ar no 
Gm·crno C]Ue nfw deix.ará -ele o coadjuvar er
ficazlll<'tlte pa m sustL'll ta.r o 'J'h rono do Sr. 
D. Pedro li e n. Conslilui~ão PoliLiNt do Jm
p(•rio. Salva a rNlacr,i\o. - A.lmcidrt c Silva .• 

Foi apoiada. 

O •S1:. Vrscoxrm IJE CAYt:u': - Sr. rre
siclcntc, cu oppon!lo-me n esta cmencJ.::. Vejo 
qtle RC trata aqui de cousas diw:·sas da. que 
devemos tt·ntnr; dcixc~-s·· ri<' responder ilo 
que se te:n diln c saltn-sc do ponto capitnl. 
O ponto c~pit.~l. se existe fmula.m('nto de Cl'L'

dibilldndc no Jtrojecto, (' a rcstaurnciio. Foi 
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Sr. Presidente, o que tem •feito o Governo 
com as forças que tem a sua. disposição ? 
Nilo tom feito sufi'ocar esse partido que tem 
apparccido em favor do S.r. Duque de Bra· 
ganç.a? Que pessoas de capacidn:cle tem en· 
tra·do cm semelhante re;•oluçii.o? O Governo 
pôde ter forças para bater esse pequeno par· 
tido ·c se carecer de .mais que peça. Para que 
se ha de offerecer mais forças de meios ex
trnordinnrios? X ores armamentos, .recrutn,· 
montas para tropa e marinha <•xigmn srnn· 
des dispendios que se não podem fazer (Yis· 
to o deficit ·do 1'hcsouro que o .:IIinistro da 
F'azen.da d.ecla:rou cm seLt reln:tor!o) sem im. 
possibilidade o rc.gular andamento da di·l'i· 
da PU·blica e d•1 lista civil, etc. A eonscquen· 
cia que .isto ha r!e ter é aquella que está mar· 
cada pelo grande mestre da. politic.a - Tacito 
- que silo a pobrezn e a libertinagem do 
pai~; o resultado é a .guerra civil; - Egcs
talc rte liccntia corl'ltpli )JO)mli-, )Jrimu·m ml 
tlis,(·orrlias, dcmnm. arl bdla crvma aUichw
tlu. - -Não de\·cmos dar p~so rL essas no· 
tici:ts; se ellas fossem certas os gazeteiros 
extrangciros se não teriam esquecido de as 
tmnsmittir que são o seu ganha-pão; mas 
.nada dizem, e perdoc-.mc o Senado que di•ga 
isto é obra ·d·e quem não nos quer comer os 
nossos Jeijões dcscan~ados nas nossas casas. 

0 •Sn. :IIAnQt:EZ DE 

Deoc!eciano, Imperador cl;e .Rio ma, abdicou n 
Corôn. Jm·perial e ficou residindo nos dom!· 
nios do Inrperio; Carlos 5" depois de a.bdi· 
·Car em seu f!lho !Felippc 2", ficou no Ianpe· 
rio -Germanico -c o ex-Imperador considerou 
nccessnrio sa'hir do In1perio ·par.a executar o 
projecto 'de collocar sun, ·filha !Primogenitn. 
no throno ele Portugal, obten·hn ou nii.o e!Ie 
o fi.m daquelle projecto, que lei o exterminou 
do Brazil? Qunlquer que fossem as causas, 
c!Ie abdicou voluntariamente. .nunca. recla· 
mou, tem escripto a seu filho, como ha de 
fazer a restauração? •Xii.o se tem reprcsen ta· 
do como perdida. o causa., de que clle está 
á testa? Não se tem ·dito que não tem meios 
pnra sustentar? Se ha algum partido da r.es· 
tnuração, t'l cllc pequeno, não ·merece consi. 
deraçilD. .Em todos os paizcs tem-se visto 
il"epellir semelhantes tentrttivas, são tenta.ti
Yas de avent-ureiros, .não po·den1 .merecer con· 
sidcra~ão alguma cm .nen.hum11 parte ·do Bra. 
zil e mui·to menos na Capital, onde o espírito 
nacional .tão constantemente se· tem pronun· 
ciado rt favor do Sr. D. Pedro II. Partido 
nen•hum pódo pretender a resta.uraçiLO; isto é 
uma Yã .tactic.1, parece-me como a pautomi· 
lll(l. ãe machiaYc!ismo de ·Bonaparte quando 
quiz ameaçar a Inglaterra com invasões; o 
seu acto era pôr cm continuo susto ,, toda a 
Inglaterra com terrivcl alarmn.; for~ando o 
Go•·erno a armamentos ú grqnri<!S dispendios 
para a defesa. dos portos e ilnr;ossibi!itando 

E1~asmo l1avia feito o panegyrico da loucura; 
o nobre Senador acOJbn de fazer o da guerra 
ch•il; aman!JfL fnr'á alguem o da ·fome c o 
dn peste! E' verdade que alguns têm escri· 
pto que a guerra civil pódc remoça.r uma 
:->nçfLo qualquer obrando nclla como a san· 
gria applicnda com opportuniclade ao doeu· 
te; mns, .nfto obstante isto, eu ·não esperava 
ouvir ·neste recinto essas idéas. 

a mandar moeda e gente para os c lnf~dera
dos do continente. 

·)Ião se ·falia senão em guerr<~. civil. Qual 
é a Nação que não tenha passado por guer· 
m civil? Elia ás vezes é necessaria para mos· 
trar perfcitame-n!1) o .espirito nacional e dar· 
lhe energia contra ini·migos .internos c ex
ternos; porém, a guerra. <•xtrangeira c as vãs 
ameaças deila dfl.o·J.IJ.C paralrzia que ataca as 
fontes ela viela nacional. 

Um illustre Senador tratou aqui de cou· 
sas bem diversas da questão, nií.o se carecem 
de elogios superfinos, uem o Governo, nem 
ningu·em encommendou este sern1üo, e qu,,m 
o recommcndou que o pague; no que disse; 
cada ·um ofaz o seu ·dever; ·nós d·evemos faze:· 
o nosso e é nosso de>•er não de~>istir nossas 
forças, do contrario !la uma re;·olução certa; 
nem ningucm se illuda; o nosso quadro poli
tico não iJ ·bem; nem ficamos no stat1t quo; 
quaesquer que sejam nossas ldéas nflo deve. 
mos clividiJ· noss:l'S forcas, i:;to é pcrl·goso. 

Eu PL'cli a pal-avra admirado - como tal
VE'Z outros. ele meus col!cgas, de 1'<'1' illl'pu· 
gMr .esta emenda! Como! Pois ha nesta 
emenda cousa. que se reprove? ,Póclc ser-nos 
ccnsmado o diz<:rmos que csta.mos promptos 
para defender o .Sr. 1), Pedro LI c Consti· 
tuição? Senhores, o resultado ncccssario da 
fraqueza ele um GoYN'no -é o lançn.r.se nos 
braços do ·Partido .que o defenrlü para se de· 
fender c!aquelle que o aggride; e tl isto o que 
deW11JOS evitar; -demos forr.n ao GoYerno, 
que nenhum t<Olll, para que cl!c possa rcpcl· 
!ir todos os partidos, pnrn que não dependa 
de nenhum dellcs, para. que ·clofcndn, como 
Htc cumpre, o .Sr. :0. Pedro rr c n Constitui· 
r:ilo, ~e este· Gov,·rnn viesse cxl.gir de nós 
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meios contra a l!·berda(Je llo cidadão, então 
s~ria o nosso dever recusnr.lh'os (a.poia.dos) 
se elle nos pedisse medidas contra o Sr. D. 
Pedro LI c a Constiluiçfto, então um tal Oo
ver.no nem contin·uaria a existir; porGm, ne
gal'-lhC-hL'mos nós meios contra esse partido 
da. restauração e contra esse outro que se diz 
rcpubl!cnno? Diz-w que o Sr. Duque de Bra
g•tnç.a nfLo vem cá tirar o 'f.hrono a sou !i-
1110; porém, basta que algm•m om seu nonw 
crinspii·c contra o Sr. D. Pedro LI para de
vermos pôr o Governo en1 estado de poder 
dl'f<·nder a :Vlonarchia. 

Senhores, são imrnL·nsos os damnos que 
resultam dt•ste medo que ha de dnr forçn ao 
Governo pela idéa que logo se suscitn do 
abuso dessa forca! .:\ão digo que não hajn 
opposição no abuso que o Govt,rno fac.a ilo 
poder, ao contrario, essa opposição é neces
saria, mas ·é clla -bem ·diflercnte da rcc·usa 
á CO!JCessfLo daquella -força sem a qual Go
verno nenhum se póuc mankr. Eu voto, 
portanto, pela Glllt·nda e ·contr:L o Parecer. 

verno? Já aos o]lt•dlo o :Qoverllo alguma cou
sa? Não. ü Gove!'Do ha de levar as suas pro
postas ú Cama ra dos DeputadO"S, depois que 
Ut pnssan·.m 6 que •llüo de vir pwra aqui, e 
então veremos o que ped·e o Governo; por 
ora como se póde dizer que o Governo pede 
forçus pur.a destr.uir a Constitui-ção e suas 
garantias? E' Isto tão exagerndo qut> cu d!·rei, 
como o nobre .Senador, ni·nguem lhe cncom
mendou este sern1ão e quem lh'o encommen
clou que J.h'o pn·gue. Se quando vieren1 ns 
propostas nellas v lerem algumas c:ousas con
tra os .interesses da Nação, o .Senado as des
prezará, c quando se diz ao Governo: o .Se
na.do fica inteirado do que se contém na sua 
mensagem e está prompto a cooperar para 
destruir, ou o partido republicano, ou o res
taurador, não diz mais do que o que deve 
dizer, nem com Isto lhe dá cousa alguma. 
Diz o nobre Senador que isto é uma repeti
ção que não vale na·da, porque isto rnesmo 
se tem n•pc·ti-do nas respostas ás Fallas <lo 
Thrc>no. O nobre Senador tem sido relator 

O Sn. Donr.J~s: - Agora é q·ue vejo quan
to nos tem sido utll esta discussão. Dous 
gra.ndes segredos se .reYelaram nesta Cnma
ra, CJUe elln ·não sabia: a uma j(L se r~spon

deu; foi o elogio [L guer!'a civil. Eu respon
dere! a outro: - Supponhamos (disse o no
bre •Senador) ~ne o Sr. u:>. P~dro 1" vem 
procurar um ns~·lo no Brazil; ·hn de se lhe 
negnr? B' este o segredo que se- revela; cu 
direi que se o Sr. D. Pedro 1" vier no Braz!l 
ha ·de se lhe ·negar essr: asylo; pois que ê um 
mui·to máo hospC'de, é ·hospede muito peri
goso . .St• se tratasse de dar-J.!Je uma pensão 
ge.nerosa com que pudesse -d~centemente pas
sar em qualquer paiz, ~u votaria por ella; 
mns habitar no Brazil um hospede tiio peri
goso?! Certamente não nos convém! .S{) o no
bre Senador cruer sustentar isto· ha 'de ha
ver mu.!ta gente que se lhe op·ponl~a; não 
bastam todos os artificias que se fnr,nm, 
porque o espirita de partido é uma molestia, 
como diz Madame Stacl. O homem preveni
do por uma opinião .qualquer que ella st•ja, 
ser,•c com ta·nto afinco {l sua causa q·ue nada 
preve; a exper!enckt o mostra, o nobre S<·· 
nadar, com tantos con.!Jceimc·ntos da lli·sto
rl·a despreza tudo; terrorizando, a eamara, 
ü•rroriza ndo a quem nos Ol!Ye diz que se quer 
dar forca no Governo par.a 'lazer, ncontt•cer, 
tirar, romper as Ji.berdndes publ!cns. .1\Ias, 
senhores, ha aqui alguma proposta elo Go-

dessa. Cammissiio, que reclige as respostas ás 
Falias do Throno e, em muitas, tem que o 
Senado assegura QO Governo que achará em 
seu seio toiln a cooperação que precizar. 
Pois, se tem-se dito isto já, mais vezes, só 
agora € que não podemos dizer. E, sobre que 
dizemos isto? Sobre ·urna mensagem .que nos 
envia o Governo. E não se quer que isto se 
cJ;i.ga?... A 'questc1o te1m a~guma cousa de 
odiosa. 

0 Sn. VISCOXDE DE C.wnu': - Eu pres
cindo ·de personalidades; não rne importo com 
cllas, o que me importa é com a causa pu
blica, e a causa publica pede ·que nii.a vamos 
espalhar o alar.me. Um corpo tão respcita1•el 
como o Senado e ante-mural do Throno, não 
de1·e dar este passo. O que se ha de dizer? 
Que jsto é uma provocação de guerra, que é 
um passo para hostilidades desesperadas. .Sr. 
Presi-dente, não se disse que o' .Sr. Duque de 
Bragança está proximo n cahir? Como, pois, 
ha de vir no .Brazil com os restos da s·un for
tuna, movi-do de mãos conselhos? Isto que se 
diz não é senão uma provocação de gu~rra. 
Suspeita-se que tuclo Isto ·que se tem di-to 
não ·é para o fim que se aprescn·ta., mns que 
6 para destruir o chamado partido da oppo· 
srção no Mlnisterio que se alcunhou por par· 
tido da resoouraçiio. 

Ainda antes d·e hontem aqui se expôz a 
verdade mais cxtensi~·amentc e excuso repe-
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W·o; mas lem·hro que nm dos nobres Sena· um Banco cnm o Parecer da Cnmm!ssflo de 
dores, que mais ,fallou Intimando a existen· Fazenda .c o voto sepam.Uo de um de seus 
cin do partido da rcstilnração, disse que era membros, teve lugar a discussão do artigo 
peceado que bra.dava ao céo negar n verdade 31 do projecto. 
notaria de que ·ha u.m partido que presume O •Sn. ~f,IJ:QUEZ DE C.IRAYET.LAS; - Eu 
influir no Governo e que tem tanto i-nfluído quereria qne este artigo fosse mais explicito: 
nas proximas eleições? Não me demor-a mais primeir.amente julgo que ain·da qne os deposi
nisto. :Mas basta dizer: - Deus non ·LNi- tos por dl~eito sejam contratos gratuitos, é 
aet1tr. um contrato funda·do nn conflnnço. de quc-

·E' un1n incpcia dizer-se agora no Govcr· aquclle, cm cuja •mão se depnsita tem abri
no que o oSenado está prompto a fazer o. sua gaçiLO de entregar o objecto tal qual sc• lhe 
ol>ri.gação. :E' i~to excusa •qne se diga, Sr. cntr()gou. Todavia não sei a razão por que 
PrC'siden-te? ·Para que é 1evanta•r·se agora es- o novo Banco hn cl·e fazer esses depositas 
ta lebre? Eu já o outro dia disse que, o que gratuitos. Quando ha1·ia d·epos:ito pu·blico 
se pretende ·6 tirar no Senado a liberdade da sempre pela lei havia uns tantos por c~nto, e 
votação qua·ndo vierem as propostas do Go- creio .que ·este B:mco que acabou tin·hn uns 
vecrno. Jú 'disse qJ1e votaria pelos propostas tantos por cento elos depositas que gual'dava 
que se apresentassem c que ·fossem compati- c isto é rnzilo, porqu~ a responsabilidad-e 
1·cis com o. boa e>rd·am, mas o GoYerno pedia que hn de ter o Bn·nco na guarda •de um de· 
meios bem extraordi-narios, e é precizo que posi-to que oito anda .por ·Quaesquer contos 
nos faça propostas com alguma cousa posi- (ainda por 400 ou 500 contos) ·deve ter a!. 
tira; ainda nã·o nos vieram as suas propos· gu-ma cousa que co,mpcnse o Ba.nco para en· 
tas, por ora. Port::mto, aind.t não podemos cnrr·egnr-se disto c nflo oneral·o e não lhe 
dar o nosso voto positiYo. dar ao mesmo tempo proveito algum. De-

O illustre Senador que nos revelou a in· mais, o Banco para ter o deposito cm seguro. 
cognita ·da calculo qner vagamente que o Se· para. saber o que .foi depositado e afinal en
nado já se comprometta a dar forças iode. tregar t..tl qual se Hw deu, ha de ter uma cs· 
fini-das <lO Governo, quando, aliás, cl!e tem cripturn~.ão c ter ·llomens empregados nesta 
as nccessarias, pois, •6 1Jen1 notorio que tem repartição de deposito c tudo isto ha de fa
lcmdo a ferro e a fogo todas as partes do zer o Ba.nco á sua custa .e gratui.tam•ente? 
Brazil em que tem appnrecido perturbações Pnr.:cc.m() que não é bom, c entendo que o 
publicas de ncclamaÇõcs do ex-Imperador, Banco dê antes uns tantos por -cento; o mos
sem usar de .meios conciliatorios. Portanto, mo ti·nha o outro Banco. Ora, agora acha 
a não sobreYir mo.ti1'0 ·de ex·pediçiio a bem que o artigo não está tão claro como eu de· 
do Sr. Duque de Bragança contra o iBrazil, sejava 'e pela expcri<mcia que tenho de ver 
o que se ·nilo póde effectuar s·em longos prc· dar interpretações ás leis, não quero que vú 
pnrntorios, que dêm tempo ús pro1•idencia.s como está, porque d.iZ; - o Banco grntuita
d·e resistir ·á invasão, é prematuro, é pro1•o· mente se encarregará .dos deposites publicas 
cador todo o a;pparato militar e na\•al, cl)m de ouro c :p·rata, papeis d·c credito de qual
que se está aterrando no JlOVO elo Brazil. quer natureza, etc. (Lett o m·tigo). Eu acho 

.Ju·J.gan·do.sc n:fina.! su.frl.cieoiitemente di·S- QUC' poderá alguem dizer que o deposito pu-
cutida ·n materia, propôz·se 6. Yotnçii.õ: blleo de que o Banco für encarrega.do 11:1 de 

1." O Parecer -da Commissão .para passar s·er de ouro, PI"ata, papeis de crcdi.to de 
{L ultima discussão: !\ão foi n}lprovado. qualquer natureza súmentc; hão ·ele •haver 

Pnssanodo·sc n propôr as emendas, o Sr. desses interpretadores qu() temos visto e que 
Alencar pedio retirar a sua, e sendo conce· dir:io, que tudo quanto não 6 ouro c prata 
di do, propõz.se á votação a da Sr. Almeida o pap·eis 'de credito não pertence ao deposito 
c Silva para passar á ultima di·scussiio, c foi do Banco, se .fõr v. g. uma joia nílo entm 
npprovada.. no ·Banco, ainda que e-ntra no deposito pu· 

bJi.co, por isso que nclle entra ouro, pra:ro, 
2• PATITE nA onnE)I no nu cUnhciros, brllhnntcs, trastes ·de ouro e prata, 

finalmente tudo ·que são PI'eciosidadcs c nüo 
continu<1ndo a 2• discussão do proJecto vai para. o deposito chamado da cidade, que 

de lei sobre o meio circula-nte e crençüo de ~ outro, onde entrnm cadeiras, y~stidos, pre· 
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tos, <'tC. Portanto ·eu quereria que fosse e.stil cento. (?Mo pa[Jit), :Se não pr,ga ll porque 
artigo mais explicit<> c que se dissesse: - o Juiz de Orphãos tem as v:mta,gen·s do or
O Banco se encarregará .com tantos .por cento dcnado que compensam deste tra•bttlho. :VIas 
(que não pon-ho aqui) do deposito .publi·co de o Banco ·niLO ·está neste caso. Estou pela 
ouro, prata, papeis de credito, preciosidades, emendn .do nobre ·Senador; ·pelo deposito de 
etc. - porque não quero ·qUI: entre em .duvi- din·heiro não lwc cousa alguma, ruas pelo 
da que o Banco se possa encarregar de bri· deposito .de joln·s dê-se-lhe algu-ma !cousa, 
lhantes, etc. Quereria par:1 melhor ordem aqui!lo mesmo que a lei tem dndo aos <Jepo
que o cofre ·dos orphftos, como é de deposito si•tos publicas .. Portanto ad·mittindo a. opiniiio 
publico, sendo de particulares, deve ter uns do nobre rSenador quanto ·ao -din•heiro porque 
tantos por cento e nüo gratuitamente porque é um .favor que se lhe faz niio posso ndmit
este - gratuitamente - exceptíta a Jci ge- tir o mesmo quanto ao deposito de joias tle 
ral que manda. dar ·u·ns tantos por cento aos prata, ouro ou pedras ·CJ:Ue !la de {!l!tregnr 
depositarias. da mesmo fór.ma que recebeu. 

0 :Sn. ::11.\nQUJlZ DE B.\HD.W,X.\; - Estou 0 :Sl!. 'V!SCOXDI, IJE ALCA:-ó1'.\J!A: - )/fto 
jl{!]o que diz o nobre Senador quanto [t me
lhor redacçito do artigo, JJWS não posso ap
provar a sua omcnda .quando pretende que 
s•e dê tantos por cento pelos objectos deposi
tados; fazendo-se ao Banco o 'favor ·de ficar 
com o deposito de ouro c prat.'l, cxcusado é 
dar-J.he aincln premio por ·haver recebido <li
nheiro, porQue em toda a parte -do mundo 
civilizado os depositarios pagam algum.:~. ceu
sa pela d·emora d·o tempo cm que cstfto com 
os objectos .depositados em seu poder. Ora, 
a lei o que preten·de é que o Bnnco nito pa
gue -cousa alguma aos donos dos objectos de
posi-tados pelo tempo que Iii. •estiverem demo
rados, .contenta-se ·que niio recebam nada por 
:fazer este •benc.ficio. Não vejo razão nen·hu
ma que possa advogar o interesse dos tantos 
por cen-to para -o ·Banco porQue já niio é pe
queno ·beneficio mandar lá depositar e·sses ob
jectos. ·Qua.nto á outra :falta (k explicação 
a-dmitto, porque póde-se duYidar s·e o Banco 
p6de receber ou não diamantes, brilllantcs e 
outras pre.ciosida·des. 

posso conformar-me com o ·que se tem dito ; 
deve-nos .me·recer -mais al.guma consideração 
o qu·e diz respeito aos orp•hãos. I-Ia uma lei 
que regulou este negocio: o di·n·hciro dos 
orphãos vencia 5 por ce-nto de juro, e como 
ia parn cefres particulares, n l•e.i mandou 
que estivesse no BJ;nco a .beneficio dos mes
mos orphãos, e acho esta legislação a mel·hor 
possin•l, porq·uc, tanto os orphãos como o 
Banco IucraYam igualmente, c como se cstCt 
dando uma legislador nova a este respeito eu 
·exijo que se tin·ha alguma contemplação a 
respeito dos d.inheiros dos or.phão.s, porque 
se esse dinheiro pôde ser dado a particulares 
com o juro dt> G por 100, ou ·niais, que se 
plidO estabelecer, po1·que ·ha de entrar para a 
caixa do Banco e não vencer nada? O Banco 
não póde receber joias de pedras porque des
te .deposito não lhe póde .resultar ·beneficio 
algum; fique isto para um co'Íl'e particular, 
·mas quando se queira dar isto ao Banco en
tão os particul~res paguem esse premio que 
pagam ao depositaria geral; ·d·ctermi.ne-se nn 
lei que .dos depositas de ouro e prata c joias 
que se fizer~m no J3anco, perceba elle .um 
premio; de outra ,fór.ma ·tudo seria em uti· 
!idade dos particulares. 

O Sn. BoRGEs: - Não posso conformar
me ·cm tudo com n opini·ão do nobre Senndor 
que se acaba de sentar. -Elle diz que se faz 
um favor ao Banco de receber o depos·ito 
porque .p6de lucrar com elle. r)rias, uma joio. 
hn •de entregar in'fallivelmc:ntc no estado em 
que a receber; póde acontecer que haja ris
co, el!e tem qu·e r.espondcr ·Par elle; é nt'ces· 
sario uma ·escriptu•raçiio ode ·SUa en troda e 
.de sua snllida. Que duvida ha que o dono 
-della pa.gue alguma .cousa? Pois ·é pequeno 
favor a uma pe-rtc ter a sua. joia segura num 
cofre •e escripturnd.a? Quanto nos dinheiros 
sim, ainda que nos -deposi'tos publ!cos pagam 
tantos pai' cento rtlo deposito de que cl!es tém 
e o mesmo cofre dos orpllilos paga cc1~tos po·r 

O .Sn. VERGt'Emo: - ·Parece-me que se
ria :bOm que se fizesse ·d.!fferença de din·hci
ro e de outras especies; todas aquclla·s c:spe· 
oies que o ~anca receber e qu1e é obriga.do 
a entregar da mesma ·fórma, no que Jaz um 
beneficio aos donos del!as, dc\·em pagar a.l
gum.a compensação d·este onus, porque o Ban
co deve ter uma ·caixa onde guarde essas 
cspeci<'s, ·ha de fazer cscr,i;pturaçüo quando 
receber, qunndo entregar, etc., tudo isto é 
tmrballlo que pesa sobre seus e-mpregados c 
para Isso deve hn>·er a m<'snla compensação 
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CJU·c nossas leis dii.o pelos depositas publicas, se e•mnncipavam, e aquelle que se dava aos 
que parece-me que são 2 por 100; neste caso particulares· uns pngaYam promptamcntc e 
1 por 100 me parece ·muito suWcicnte, e seu- outros talvez nunca. 
do causa ·de grande valor, meio ·por cen.to Eu creio, .portu.nto, ·que, atten·de·ndo aos 
cht•garia. Emquanto ao din•hei·ro, o Banco interesses dos orphãos, seria •melhor est.tbc
U.:vc o rect-bei' gra:tu.itamentc, porque se uti- lecer aqui esta obrigação que a adminlstra
liza dellc; porém, nota-se ·uma cousa a res- ção dos orp'bãos entregue no Banco o dinhei
peito .dos orP·hflos: a. lei d·o Banco extincto ro e o Banco seja ·Obrigado a receber c pa
obrigava·o a receber o di·nheiro ·dos orp.hiios gar um premio ·por elk, •porque o di•nheiro do 
c a pagar 5 por 100; agorn é necessario con- orphilo não G ·dinheiro que entre num .dia c 
si.dera.r se ha a mesma obrigação .. Parece-me saia no outro; sahe .quando o orphão se eman· 
que não existe aqui a obrigação de lavar o cipa; logo, .haYendo .um pcriodo tiio grande é 
dJnheiro d·os orphftos ítquelle cofre. neccssa.rio que .este di•nhciro receba algum 

D Sn. BoRGEs: - Ha. .premio, o que não acon-tece com os outros de-
O S11. VlmGur.rno; - Eu nfto vejo aqu.i. positos que sii.o voluntn.rios, então h1 SL' ave

O arti-go diz (lCJt). E' do deposito; quando nhn·m os donos, porque se elles qut•rem ter 
por al·gum i•nciden.te seja. neccssario depos!- alli dinheiro depositado ·pu:ra guardar e ro
tar o d·inhciro nos cofres, entra. simplesmen· ceber quando quizcrem ter a.lli dinheiro de
te como deposito, entra na regra geral. :lfas positado para guardar c receber quando qui
os dinheiros dos ·orphãos não com·ém que es· zcrem, ·não tenho interesse nc·n·hum; o mes
tejam empatados, ·é nec~ssar.io que tcn·ha.m mo é dos d·epos·itos forçados .so!J.rc execuções; 
algum luoro, .e então é necessario conslde. ·é cousa incerta, podem entrar num dia e sa
rar a obrigação de ser 0 Banco obri.gado a ·hir noutro e por isso não se deve obriga1· ao 
tomar esse din·heiro pelo juro legal ou não. Balico a pagar pn:mio disto . .:lfas a respeito 
Isto é que é n·ecessario considerar, pois que .dos orphfios acho muito bom que o din·hciro 
o :Banco extincto ·tinha essa. ob~iga~.üo, c dos orphãos entre p:tm alli do q·uc corra por 
tambem a a,dmin·istração dos orp·hftos era mãos de Pal'ticulares onde nem sempre .:st(t 
obrigada a entregar alli o dinheiro, e que seguro. 
este din·h·ciro tivesse um premio. E' o que O 1Sn. OLirErnA: - Senhores, o d·inhei.ro 
julgava q•ue convinha cxp!.icar aqui melhor, dos orphãos, por toda .a .Jegislaçii.o, se rccom
se existe esta obrigaçfLO ·de receber da parte omenda que nunca esteja empatado. A legis· 
do iBanco e de entregar da parte da admi- 1-ação rccommenda que se 'PO•n:ham cm YCnda 
nistração, e então não dar-se este di·nheiro os ·bens moveis do sorp·hãos, que se ponha no 
a outras ·pessoas, porque é neeessario que o co·fre, que se compre com este ·tlinhciro bons 
B~nco pague juro. l\Ias, se é volun.tariamen· .de miz, terras, etc. Entr.: nós, todos sabCJ110s 
te este deposito ,feito pela ndministraçüo ge. que terras no Brazil demanda•m escraYos, e 
r.al dos orp·hãos deve entrar na rt-gra geral escravos morrem; conservar .terra.s pa.r:t os 
assim como qualquer particular quand·o vn:i orphãos -& não ter rendimentos; o que rende 
depositar seu .dinheiro ·nada recebe. llf~s é dinheii·o. Ora, c.ste ·di•nheiro trazendo-o o 
como o Banco p6dc tomar dinheiro a premio; Juiz de Or!Yhãos -a ·rende.r .com o juro legal é 
porque não ha de tomar o din.Jiciro dos or· IDJ.elhor, mas a expe.riencia mostrou que isto 
phiios com o premio legal? Por conscquencia mesmo 'falhava ·e que -os orphiLos foram prc· 
não se deve considerar isto como um dcpo· judicados. O Banco d:wa 5 por cento do. di-
si.to, mas eomo um negocio que se faz. Pa· 
rcce-'lll·e .mel·hor d<>ixar dcJi.berar a adminis
tt·a.ção dos orphlios como .bem lhe parecer, 
aiuda que não deixam de ·haYer duvidas, por· 
que n6s sa.bcmos como tem an·dndó essa ad· 
mi.nistraçiio. ~~udo quanto se cstn.bclcceu no 
Banco extincto, cc•n -a obrigação de receber 
o dinheiro dos orphãos e a ad·ministraçfto 
obrJ.gadn. a. lemr alli o din·heiro, foi multo 
proveitoso aos orphftos. O dinheiro dos o r· 
phüos que alll entraYa prompto, quando elles 

nhciro dos orphãos; cr:tm G ·por cento, mas 
pagando 5 por •cento aos orphüos, ficava·IItc 
1 por cento pela sua admi•nistraçiLo, pOl'q'Ue 
tambcm se dcYe a'ttentler que ha orphãos de 
22 o 23 annos c que aos 2-1 se emanci.pavrum 
e por ·Con·sequencia ·estava pouco tempo esso 
dinheiro no Banco; outros existiam muito 
tem·po; por 1sso meu parecer é que continue 
este novo Banco como o antigo a pagar aos 
orp·hãos 5 por cento, .tf.mndo 1 pela adm!nis· 
trnção e •pelo trnbnlho e que os deposites 
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for~ados tambe1m pagn<'m 1 por cento pelo de
posito c adminlstr.ao;;:ão. Quanto 5.'s jo'ins por 
cllv:s nüo se deve P.a•gnr 'll:'lda, porque os or
phítos não devem ter joins. 

O SR. Dom.m:s: ~ Eu a•cho muito razoo
vel o .que disse o nob-re .Senador, que se de
cl.u·re o que dt'VL• o Banco :vr.uttcar co-m o co
rre dos OT!l'hãos; ·é pr~cizo que este dinheiro 
lucre, .c po.r'tanto, creio que este artigo deve 
ser substituído pelo do extincto Banco. Quan
to '3.0 drDosito publico, cuido qu-? o l!lObre Se
nador se cncgnnn, porque <C900 C:l.ixa cstii !IlO 
l>anco; e lembro-me ·bem que quando ('na oo~ 
ltio, creio que mesmo no Ministerío do rnobre 
Sen::tdor, achav.a-se nella n.Nna somma. consl
der.n.vcl de oapitues; talv.ez 300 e tantos con
tos de réi's .. Agora, o que não -sei ê se o Ban~ 
c-o tt>Ye algum pre-mio tam.bem IJ!'lo deposito 
publico; cuido qu<' Tecebía pol' agencia; ·hoje 
que se manda pôr isto no mesmo estado -é 
pr.edzo que o aJ,tigo digo. se o Banco deve 
rl·c<'bcr desta guarda alguma cousn. Ha•v•ia 
tamb(•lll no Banco outro dt'pnsito e eu _ainda 
achei alli algll'mas sommas e vinha a S.o?l' dos 
f'lErigos que se queriam ordenar c não tinham 
Jl3trimonio dos qun.cs mettiam alli 20$000 ,c 

com a certidão vinha.:m fJf'-d.ir as S"Uas ordciJlS, 
e tcndo~se lJ-roourado por seus donos onindn. al
guns não têm apparccido; d-esse -deposioto lu~ 

cr,1x:::. o Bnnco muito. :Portanto -consideremoo 
t:_J_do isto e redijamos o artigo de maneira qu.e 
!ttnguem fique p.Tejud,icado. 

0 SR. CAU~EIRO DE CAMPOS: - Eu estou 
l1rEVPn·tdo pelo .que acaba de dizer o nobre Se~ 
nr.dor. Eu fui Juiz de Orphãos e sei que, npe
:r.o.r <lf' haver uma le-i que prohibia da.r dinhe1~ 
ro de orphãos se-m -certas condições, ihaYiam 
juizes e escrivãcs que negociavam com este 
(linheiro, 'POis as lei:s eram ':impotentes, e os 
orphtios sempre (oram logrados. Todos se 
h•mbram da calamidade qU'e aconteceu ao co
frê dos -orphãns da cidade d·:t. ~hia e desses 
c:vc-mplcrs tha. muit-os. E' Justo qur- se pague 
cm premio por ·sua guarda, e como tem pas
sado que o -Banco niio poderá. receber mais 
di.' 6 P9 rcnnto por seus •êf!lprc•stimos -ou -des~ 
-contes ê necessario •que .estes recebam 5, 'fi~ 

C':>.ndo um para. o Ba.nco; como o nobre S-e
n·~dor tem de fazer uma emenda neste sen•ti~ 

do eu a alJnhtrPt. 
O Sn. MARQrmz nE CATL\SEr,LAS: - Tenh-o 

visto, Sr. Presidente, qu.e foi muito util que 
eu comecasso a. discuse8.o sobre esü· art!.go, 
I{Jorque pelas idéas que se tem exp!'ndido, vai-

se !az.Cndo mais clara a sua. doutrrina que' e.<:J.tã. 
toda cmltusa, com ilJl'ltita desigualdade entr('; 
o deposito pu.blico e pnrttcular, e mesmo sem 
(Hsti-nc~!io das pecas que se ac'h-am deposita
das. Eu ve1o que -a Camara se d-ecide por -cs~ 
tu diffen•nça, extensiva tambem e.os orphãos. 
Eu não me atrevo a fazer a emend·a 'Sobre 
a p~rna, será. convf'nknte, portanto, que nós 
fixamos 'bom .as nossas idéas na vQite.ção, 'P·ara 
.depois a. Commissão •fazer mel1hor red"a.-cc::_ão. 
Assento que ê necessario distingu-ir bt'lll o 
d.cposito publico dos depo:sitos particulares, e. 
dtga~s-e que o deposito ·publico ha. de constar 
não só d-e dinheiro, como tambem de joias; 
que é deposito l}lllblico aquelle que 1ôr jud·i
cial ou extra.-judicial e .que diStin.ga~se o ouro 
e prata d-as joias, e como o Banco em tudo 
o que (i moeda póde lucrar, porque a porem 
cm circulação, deYe ser grat:uita esta guard-a; 
ê um favor que se faz ao Banco, mas das 
Joi'as o Banco niio pôde usar, não póde ven
.deHts, nem mPsmo ti.rai-as do lu.gar ·em que 
se acham sob pena de roubo; o respPito destes 
depósitos o Banco deve ser coffipensadn do 
trabalho e responsa.bilidade que- tem, <' quan
to aos particula,rcs, .que não possam depositar 
aenão o que aq·ui ~ lhPS concede (leu). Tam
Lem se distionga o ,cofre dos orphãos, c con
ceda~se ao Banco o pôr em circulação o di~ 

nheiro que lã. se achar, pa.g.and.o neste caso, 
-para não deixar de proteger ~ orpO!tos, uns 
t.a.ntos por cento, s~mpre meno;3 de 6; f!obre 
isto deve fic,:u em v-igor a lei que existia. 
Todas '€Sta~ id-êns devem ser tratadas sepn.r.a~ 
!lamente e depois irem á Commissão para ella 
se redigir, accrescentando-sc e. palavra 
joia. - porque se pas-sar o artigo eomo estã e 
levar-se ao !Banco uma joia para. o de·posHo 
publico, .elle não s-e encar.regarã disso, porrrne 
a lei não I·h'o determina. 

O SR. ÜLI\'ETRA: -·Eu creio .que (_,;:;te p.,.1-
ragrapho da Iei do ~xtincto Banco com nlgu
:me redacçAo satisfaz tudo. Eu o leio {Leu). 

O .SR. VEEGUE1RO: - Eu tenho que offcrc· 
ceu esta -emenda (ku). Gomo n adminístr.a
-çãc ----à-cs-- -orpb.ãos .de-v-e_ empr-e-star _ !hiJ._h('J_~_o a 
vremto eom a segurança da lei, por isso apre
sentei esta phrase que ê 'tirada oro esmo da 
lei. 

Artigo 31. Accr.escente-sc - joi.as - pe· 
!os obkctos {]UC' hão de ser rntregues em C'S~ 

pecie receba -o Banco 1 por cento; os dinhei~ 
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---- · á h m ou dous annos. Isto lUdo são pcrtrmcentes not5 orphã-os sejam emii:res- lá est! n u 

Irados~ ao ,=--co, <pagwndo este 6 :por cento. di<fficuldades. . 
v"' ~ A outra é que 0 Banco não deve flcur rcs-

Vergueiro. ponsavcl~por objecto algum que t>Sil<.'ja <_"m de
posito, havendo, por exemplo, iml~du_~;ocs, C'tc 
porque se. fus::~e ouro ou 'Drnla podw.-..ae guar
dar. Mas a. idéa de dcpmlito é sngrada, nfw r;e 
póde mecb.cr n-.·sks object.G3. Emfi~n~ se <: 

'Fo1 .apoiad,a.. 

0 SR. Ouvlmti: _ Eu ainda insisto QU~ 
é melhor >ir á CommissA.o <'StC ',Par~.~fi'PhO da 
lei do extincto oBanco ,para ser rcOlgido, por· 

u não estou pela idéa de QUC. se pague cousa 
:l:uma pelos deposi1tos de dinheiro; bastante 
lucro o Bam.co tira. d~les, tanto ro'ê.ÍS quanto 
se d·iz que se acharam 300 e tantos contos ~o 
extincto sanco: por isso d,isse e-m outro dla 
que se aíltendesse q·ue o !Banco não era s6~ 
mente Banco de effiprestimo, roas, tambem de 
·deposito: esse dimlhciro ('Stá. dando premio, 
porque se eUe o quizer con-servnr .ha de :n· 
tão ('mi·ttir mais papl!l. Agora, quanto e. )01as 
.e papeis, dev.e-se pagar 1 por cento, e a rcs
opc-irto d-os orphãos deve o ,Banco pagar-lhes o 

premio legal. 
o SR. ·MARQUEZ DE MAmc.l: - Eu con.~ 

fesso oque isto E>.stâ tão impJi.cito que não se 
entende: vemos que se falia uqui em depo~ 

sito; deposito é responder pela g.uarda do que 
se -erntrc-ga, -e para oisto é que convê-m haye-r 
Banco, porque ·ha mil drcumstancias, em que 
o homem pretende mette:r os seus fundos em 
uma caixa s.egum e que n·isto obtenh-a premio, 
pri•nctpal·mente com os ri-scos que ha no Bra
%.i1. Ora, qual será. o fundo que ha. de -po
der entrar no Ba:nco'! Trast-es d~ .. om·o c pra~ 
ta, ou joias, ou dinlhciro, ou apolices e nunca 
papel, pois, desse tem clle .a rabri·ca em casa. 
o cofr.e -dos on>'hãos, vorêm, ha de conter to~ 
das estas cousas oe ·mesmo papE+mMda; tudo 
isto ha de entrar no Ba·nco e pod('I'á. <>lle di· 
zer: - eu não quero receber este dolnbct.m. 
porque tenho muito? - Ora, <nós temos um 
meio de fazer produzir o fundo dos orphã.os 
muito melhor do .que com os 5 por cento. é 
rcduzil·o á apolice da divide. nacional, que 
estando a 5 tem os orplltãos 15 por cen•to de 
lucro. Portanto eu queri-a. que o artigo deter~ 
minasse Q'il<', tudo (l'Uanto 'fosse depositado, 
pagasse um premio que fosse de utp por cen
to. Mas ainda Vlem a õuvida se esse 1 por 
cento é oannual ou por 1todo o t1•mpo. 

O SR. !BoRGEs: - E' pnra todo o t('lt11:PO. 
O SR. MAW~UEZ JJE MArnc.\.: - Então >é 

fazer ·beneficio a uns e a antros não, porque 
V{'n\ a pngn.r o mesmo, o fundo .que ·entra, por 
exemplo, hoje e saill.e ama.nhã, e aquelle que 

Commissão tfm de reformar este arllgn, scra 
ncccssario que o Senado decida est~s llOn{os: 
se esse um por ('oL'nto é ao anno ou 11or 10tlo 

0 lt·mpo; quoe dinheiro é qnc se deposita.; e 
se o di·nh<:·iro dos orphãos deve ficar na cai
xa <lo Banco ou dos Juizes dos Orrrhãos, Par<l 
então .empregarem <-m apoUces d.a divida pu~ 
bHca, 'POis a CGmmissão deve saber qua.l é o 
esvt.rito da Cmuara. 

o SR. VEnGüElRO: - A minha emenda diz 
que, de todos os objectos que h:lo de ser on~ 
uegues cm cspccies, o Bunco tenha um !POT 

cen•to: eu me enunc-iei t!cste modo porqou0 
queria comprehc·nder a moed{l.. metallica., que 
qualquer quizesse alli {icpositar, p?yr.a ao de· 
pois tornur a receber n:1. mesma es:vecie, mas 
quando &e depositar uma quant\.:1 de di·nlwiro 
então não tenha -premio algum, porque o Ban· 
co ha de tt:r nisto um gra'lld·.' luc·l'O. Quando 
pnssou o deposito p·ublíco pal'<! a Caixa da 
Amortização existiam 300 .c tantos c001tos de 
réis. Dcterminou·.se q_ue ~10uvesse scmpr€' n.a 
caixa 12 contos de r6is pa.ra se fa.zen·m as 
tr.ansaccões; houve -difficuldad(• nisto, mas 
em poucos mczes, sem se tocar lW. outra som
ma guardad-a, linha já 50 e tnntos contos de 
rf.is; vê-se, pois, quC' a. caixa rlo deposito pu
blico tem sempre uma soruma consi<lcravcl 
de din·hl•iro, e <portanto fica bt:"m compcu!;a· 
do o Banco cm o depO.Sitflr; uma vez 1J.Ue não 
seja cm moeda e.Silf'cificad.:t de G$100, poJ•que 
csla elle deve cm.tregal-a na mesma. C'SPCcic e 
po:r isso receber alguma .f('compensu, 1 por 
cento é muito $Ufficiente c •·u até .me tncH
naya n meio por c0nto para a indcmnizaoão 
do trabalho qu·~. quer cstej.a nm dia ou mui
tos annos, o trabalho é Só de E!lllrnda. c d·~ 

sa'hida, ;pois, o Banco ha de ter uma guarda 
para vigiar o.s seus r.undos. 

Agor.a, sobre empregar-se o dinheiro dos 
orp·hãos em oapolices da div,ida publica, c._•u 
tnmb0m sou dessa opinião porque rende mais; 
comtudo nós não estamo.? t:i~Ora tratando de 
regular a administracâo do JUlZll dos or~ 

phãos; quando nos occupnrmos disso pode· 
mos então estabel-ecl'r o que disse o nobre Se-



66 Sessão de 28 de .Junho 
------------~----~~----~~~~~~ nndor; em-quanto n lei não mandar ~azcr ou· moeda, porque ou.ro é a mesma especie e nil.o 

·trn appl!cação, 6 obri.gad<> a entregai-o, nil.o ~ a mesma peça de G$400, a, b c c; portanto, 
como ·cmprcstlmo, •mns como ·deposito. O no· essa :palavra •ha de fazt•r confusüo, e s~ nós 
brc Senador disse que isto ê multo gravoso estamos vend<> em cousas muito face.IB dul'i
ao 1!3anc<>, porque pódc,se levar papel c elle das i:rnmensas, como o. nfLo J1averá nisto'! Eu, 
não 0 querer aceitar, ·porqtJe tem a fabrica pois, •mando á. 1\fesa a seguinte em'enlln. 
de fazei-o; nil.o ·importa isto, 11orquo elle nfw (Leu-a.). 
pôde emittir todo o papel qLte fabricar, mas 
sim uma ·certa somma, c todo o papel que se 
lhe lev:ur, pôde tornar a pôr em giro. Por· 
tanto tem a mesma utiJ.id(Lde; para o Banco 
é indiffercn-t<: receber tanto o dinheir<> em 
i!JUPel ·Como o em metal. 

o S!t. :IL\RQ'C'EZ DF. CMtA \'ELJ.As: - Con.v.e
nh<> na emenda á excepçfLO da pmte que diz: 
o que fôr .entregue em especie pagarú ao 
Banco 1 por cento. O .que mtendc o nobre 

REQ'GEllDIEXTO 

Requei.ro que o. matc.ria vencida pela vo
tação, \1á ·á .Commissão para a redigil' com 
clareza, substituindo outra palavra pela da 
- especie- pa·ra não hav.er d·uvidu. - lllar· 
IJ1W:: de Camv·c11as. 

Foi apoied<>. 

Senador por ·especie? Por espccie entende-se o Sn. OuvJ;:rRA: - ·Requeiro tam.bem que 
dinheiro. E', JJois, nccessario dizer-se joias, vá [L .commissão o parag.rap.ho da lei do ex
porque isto coJUpr~hendc •não só diamantes, 1 Hn·cto J3anco, para ti·rar ·dahi o que d:õr ne
-como trastes de ouro e .pruta, que ·6o que vai 'cessaria, porque elle contém uma parcin!ida
ao chanJado deposito publico, q•ue não ·é o de· de .sobr.e os orphãos, que ·(i, declarar hypothe
posito gNal. Entre nós ba essa divisã<> dP. ca muit<> positiYamente. E' precizo decln;rar 
depositas. Em Portugal .reformou-se isto e que todos os emprestimos ou contratos .feitos 
t•sta·beleceu-se uma junta de deposito. Estes com dinheiro de orphãos sejam destracta.dos 
te~mos no molde geral da expressão confun- para irem JomilllCd-ia;tamente para o Banco; 
dc·m-se, por iss<> convenho nas idéas, mas não senão fica ao a;rbitrio dos juizes, e os juizes 
na palavra - especie - que 6 equiYoca, por- actualmente são novos, não são Juizes de Dl
.que dinheiro tn.mbem é espccie. ~rambem reito, ·e se elles não .forem muito attén·tos, ai
convenho na emenda a resJ)ei•to ·dos orphãos, .guns ·escriYães poderão .dar ca.bo desses di
'JlOrque essas pessoas ·devem goza.r do bene- nh()iros; é por essa razã<> que nil.o .voto pela 
ficio da lei, c voto por ella, .isto ·é, vencida a id·éa de um nobre Senador para •que com este 
materi:t, que de1•e ir á Cvlllú!issão lle Reda- din.!Jeiro se comprem apo!ices; a id·éa é mui
cçiio para <'lia a redigir com a maior clareza to boa, .mas os o;rp·hãos nito podem fnl!nr c 
possi1•el. l1averá talvez muita .fraude •no preç<> de!lns, 

O •Sn. YEr.G'GEmo: - Talvez <> .nobre se· porque variam muito d.e um dia paro. outro 
nadar ,nfto tivesse ·duvida alguma, se se :UI· e poderão dizer que Joram compradas no dia 
tepuzcssc i\ palavra - .especie - a m~sma em que el!as estiveram mais caras; sendo 
cspedc, isto é, o deposito que l1a de ser en· portanto remettido este d.inhciro o.o Banco 
tregue na mesma especie, pague ·um por cen· fica tudo muito claro. Eu offcreço esta emen
to. Pa:rcce-m.e que assim está ttirada tod(L a da. (Leu). 
duvida. -Eu notei que se podia .ad.mittir uma. 
espccie ·de dinhei-ro para se recebe.r a mesma 
espccie, por exemplo, porque esta pcç.a não 
R(; deposita como ·d·i.nheiro, ·c então deve pa
gar um por cent<>. Creio, pois, que o.ssim •fica 
muito claro. ma sdizen·do-se joia, é cntfLO, o. 
meu ver, que não se ·eJ.:pHc:L bem, porque ex· 
clue essa cspecie de dinheiro. 

0 .SR, :MARQ'C'EZ m:: CARA YBr.LAS: - 0 no· 
'bre Senador ainda não ex·plica ·bem, pol'que 
dizendo-se, que en.tregue na mesma especie, 
Por exemcplo, uma pcç..'t de 6~400, póde o 
Banco entregar esse l'alor e·m om·o sem srr 

Artigo 31. Faça-se menção da doutrina 
do artigo - c attendcndo - da lei de 12 de 
Outubro de -1808, mui pri·ncipalmente no que 
respeita .10s orphãos. - Olivt'rira.. 

!Foi apoia.da. 

Julgando-se d.iscutida a mntcrin, propôz-
se íL votação: 

1." O artigo 31 elo projecto, salvas as 
l'JTI{'lHlas: Foi nppronuln. 

I .. 
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2." A prinJCira ]>arte dn emenda .do Sr. 1 do que aquella qu<.• a ,~nutencin exigir. Po:·-

Vcrguciro: 'l'ambcm roi upprovlld:t. t:cnto se sobre Isto o !Ilustre ·Senador ·l!zcr 
3." A sc·guHlla parte da mesma emenda: emend;t eu a ::tP!>l'OI':trei. Ow, qlHlllto ú~ !e-

Passou. tras, uC'lw justo os doze por cento c mesmo 
·!." A tcrr:eira parte da dita emenda: no caso de duvidas é de razüo ·que os pague, 

Tambem passou. porque póde a. duvj!lu du.rar annos e no :fi'lll 
5." A cmcuda do S.r. Oliveil·a: Appro- desfazer-se a favor de q·ucm apreseJJta, o qual 

vou-se. wm nisso grau de .prejuizo. SI} o Banco é o 
6." O requerimento do Sr. )Iurqucz !Ir: eaus:.dor da demora pague, porque uté nws-

Curuvellas: 'Foi ll)>provado. :no se dando )>ossi.bilid:Idc de duvidas, elle 
Entrou cm cliscussão o artigo ~2 elo pro- póde .;m·ental-as e lenr annos com isso. Lo

;it•cto c como c•menu.(L o !U'tigo õ3 do Parecer go qt:e o autor da demom pague esses 12 por 
tia Commlssão. cento, ·é de .razão; Quando, porénJ, jnstlfic::tr 

O Su .. M.\I:Qt:Ez m~ CAIIAI'llLr.As; - Voto a catJsa d!L demora não, pois •CJUt• é muitas 
'[JC!o .Parecc·r cht Commissfto e ·nfto 1>clo artigo 1

1 

vezes o exame elo. Jirma. do dono, etc. O que 
do projecto primordial. ·Senhores, as notas Jtle parece, 'Pois, é rJue deve ir o arti.go do 
do Banco são o mesulo .q•ue ns Jetra.s; quem 1 projecto da Commlssfto. ·. 
não ·plliga estas no ditt do seu venci·mento de- i o .Sn. Boum;s: - A determinacão na fôr. 
ve SL'r declarado fallido; no mesmo caso cstrt I ma em que está conct•bitlo o artigo da Com
o Banco. ·Logo, niio Sé Ilhe deve conceder quo i missão é Jus·ta; pois, fJUalqner negociante ou 
pn.g·ue os doze por cento; isso niio é pena, 1 o Banco ·IHI dé pngu;r ns letras Que se lhe 
porque attcndendo aos seus fundos talvez se apresentam sem examina.r a fil•nut e rcconhc
:mimc a dizer, eu posso pagar esse ~remia, ccr o apresentante, porque as vezes s•! duvida 
que por outro ludo obten•ho, no que a.rrisca da sua legitimidade? Quando uma letra 6 
muito os interesses dos accionistas, o qu·e a.prcsentanda a qualquer particular exige car
convém evi·tar-sc'; ·é necessario que soffra ou- ta de crença antes de lhe pôr o - aceito -
tra pena, e ·por isso .voto pelo Pal'ecer da Com- I'C111 depuis a letra, :Linda duvida, tira contra 
missão. ordem, etc. Ora, se isto se dá para com uma 

O Sn. llf.\nQt'J~Z JJE B.\T!DACEXA: - Quun-
1 

p:Irticu!ar, como se não h:t de dar para com 
to a mim ha neste artigo muita. confusão e o Banco? Quanto ao caso do Banco não re
a mesma emenda da commissiio não est{t bC<~ /unir as suas notas, as quaes nii.u süo outra 
)Joraue confunde as notas do Banco com as I cousa mais que um d!nhei.ro que gira <!~baixo 
letras e depositas, o que não p6de ser. Que, 

1 
.da sua .responsitbilidade, quando o fuça, deve 

quando o Banco não pague as suas letras, seja. I sof.fr.er a pena de fallimcnto. Xo que JJJ<• ~11l0 
considerado .fallldo, conven·ho; mns que, q.uan- conformo a ·nesta composiçilo (leli), pois o 
.Uo ponha duvidas Cts letras e por isso se de- Banco ha de ser obrigado n pngar as letras 
more o seu pagamento, tambem o seja, c o en1 prata ou ouro? Isto é cOIISit que não p6dc 
que não pódc ter Iugaa·. Que no cn.so <!e lhe ser, c, emq•uan-to não fllr convencido, Yoto 
ser apresentad,t uma letra, procedendo o c outra esta pa.rtc. Gm nobre membro da Com
Banco [t sua avcrj.guaçilo se dl'lllore por nl- miSlli'to pedio a palavra, OUI'irei a sua opi
s·uns rlins, está bem, uma vez que é o cu,usa- 11illo. 
dor da demora tenha o castigo de pagar 12 O Sn. )L\uQI:EZ m~ )Lunc,\: - Senhores, 
pnr cento .• l\Ia~ •quando deixe de :Pagar as no- Injustamente G concebida :t norma da Com-
tas estrt !nllido. Por coosequcncla 6 neccss:t- missito, talvez por >falta de reflexão; el!a só · , 
rio que isto seja ·melhor harmonizado, por- considerou tncs pagnmenios, Quanto rts notas, 
qne cst(t tudo confundido. pois, qua11to (ts letras tal disposição seria 

O Sn. :l'<L\l!QUEZ DE CARAVELT,AS: - A nbsmda porque quando ulll!L letra é apresou
minha duvida está em o artigo nüo dlstl!l- t.ld!L ao ·Banco elle pugn-a com as suns notas; 
gnir .bem ~sses cnsos, porque ellc niio diz que se depois o recebedor quer rcnllznr o seu im
sc declare fallido o Bnnco quundo nito pag1:" porte cm moedas de prata ou ouro nprescnt..1 
as s·uas contas, diz que pa,gue doze por cento; ns notas c realiza esse seu .desejo; ns notas 
isto niio póde pussar; é nccessurlo que o ar- slio o mesmo que p.rntn, ou ou.ro p~lu sua r()a
tigo se-jo. emendado, porque do contrario nnl- liznçiio. )Ins póde-sc impôr a obrigação de 
ma o Banco a emittir maior soruma de notus que o Banco pague as letras cm ouro ou pra-
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ta; a .Commissão, porém, não t~v.e em v·isttL 
senão a primeira parte, isto ·6, as notas. 
Quanto ao q.ue se lietermina de pagar o Ban
co pelas letras cloze por cento, isso é conve
niente, pelo prejuizo dos portador~s, nesta 
par•te nflo tem privilegio. O que acho, pois, 
é que se devem supprinlir todas as palavras 
,1ue se aclwm .depois de - 12 por cento - c 
mando a emenda. 

a pr.isão. E' necessa.rio marcar-se a impossi
J.Jilidade d"' eemittir, e multo ncccssarlo o re
gular-se este objecto. 

Uma vez que ·deixe o B'wco de pagar as 
letras não deve ter o prtvikgio de o poder 
fuzer pa·gando 12 por cento; por~m, sim deY~ 
se.r sujeito ás leis do eommercio, as quae~ 
determinam que o conunerciante que não pa
ga us ktras ·é declarado ·fallido; no caso, po
rém, que tenha razões a ailt•gar, então sus
pende-se essa declaração c os juizes esperam 
que ~ questão se decida, afim de julgar, se 
sim ou não, se ML o caso de fa!limento. Por
tau to, creio que nndn h a n leg;is!ar :t este res
peito. 

·Redija-se o artigo 32 do modo seguinte: 
O Banco do Brazil não deixará .de paga.r 

{L vista, cm ouro e prata, •qualquer de suas 
notas, quando lhe fôr requerido, pena de ser 
considerado fallido:.:.. - Marque::: tr.e Jiaricá. 

0 •Sn. Vrsco::>DI~ Jm Ar.C:.\liT.\11.\: - Faz 
muito peso a ol>jecção, q·uc apreS<!ntou um 
nobre Senador, sobre os depositas c princi
palmente tendo-se em .vista im·mensos a·bu· !Foi apoiada. 
sos, que muitas .yczes acontcc~.m em canse· 

O Su. l\IAIIQUEZ 1m C.\JIA\'l,T,L.\S: -E' ela· quencia da obscuridade da lei. Ora, não sen
ro qu.e o artigo nüo póde passar, porque o do ella clara e estando nós legislan.do, deve-
B:mco deve pagar as notas em ouro ou pra
ta, porém, não ás letms, que ·ha de :pn.gar 
com suas notas, c dt'pois ·quem quiZl\1" sua 
realização, a procura cm metal, .Pais - ouro 
é o que ouro vale. - Determinando o ~rtigo 
que todos os pagamentos sejam ·elll ouro e 
prata, acho que elle não pódc passar, ou pré· 
ciza ser limitado. Além disto, noto ainda 
•uma falta, e ·ê que o •Banco pela lei é deposi
tn.rio, •e quando -elle nüo entre.gue as cousas 
aepositndas quando o depositador o exige, 
que pena tem? Segundo .as ·leis existentes era 
·caso de prisfLo. A:ssim nccessario •é ·h a Yer al
.gume .determinação de pena, porque isto não 
é caso de amnistia. 

O ,sn. VERGUEmo: - XfLa vejo dlf·ficulda· 
de em que passe a obr.igação do Banco pagar 
letras em pra•ta ou ouro, porque paga em no
tas; não são ellns .roolizaveis nesses metaes? 
.São. Logo, é indiffcrcnte, porque, como se 
disse, ouro é o que ouro vale. Se as notas 
são recebidas em pagamento de uma letra, 
essas mesmas notas sendo apresentadas nessa 
occasião no !Banco, ella as r.caliza no 'm•esmo 
instante ·em ouro, ou pra•ta; ~ o mesmo que 
se pagasse nesses meta<'S, por isso é ind'iffe· 
rente a m~llleira do pagamento. A :respeito 
da obrigação que se fez sobre os depositas, 
nisso não ha inconveniente algum; o .Banco 
!l('sse caso nfto go?.a prlvi!cgios, do mesmo 
modo que nutro qualquer ·particular, c, como 
tal sujeito ils leis gerucs CJUC determinaram 

mos .rcmonr todas as ·duv-idas. Assim sou 
de opinião que se diga na ici: - não entr.e
g:mdo os administradore.s do Banco o que 
lhes foi depositado ·ficam sujeitos á lei, que 
impõe a captura, porque, quem recebe deve 
entregar o que se llle entregou, e quem o 
não faz ê ladrão, ~ ·de .mfL fé, e, como tal, sof
fra a prisão. 

'Requeiro que se accrescentc ao artigo -
que não entregando o deposito sejam os ad
ministradores do Banco sujeitas ás mcsmas 
penas esta bclccidas contra o depositaria ju· 
d'icial. Salva a redacção. - T'iscontle de .1.!· 
cantcwa. 

Foi apoi:1 da . 

O Sn. BonGJ~S: - iPartilhando 11. opinifLO 
do nobre Senador, comtudo não vou em que 
a administração soLfra a pena, porque quem 
1•a! depositar •não se entende com a adminis· 
tração, mas com o 1'hesourci.r.o, assim cllc é 
rcsponsa\'el, e rue parece 'POUco conforme que 
soffra um pelo crime de outro. Voto, pois, 
pela emenda neste sentido. 

O .Srt. Vrscoxrm DE Ar.c.\li'l'.\HA: - Sr. 
P.residente, o The.sourclm ·não é mais que 
um simples cn ixeirco, Quem 6 o dono duque!· 
lc cstalJclt·clnwnto ou nellc !'CJlrcscnta como 

·; 
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iiono? 8' a administração. Quando se fazem 
os precator!os dos depositas, 6 cm nome da 
ad.ministraçflo c não do Thesoureiro. Por 
consequcncia 6 n. uclnünistrar,iLO q.uem ll.a de 
mandar pagar pelo caixci.ro. Quem vai fa· 
Z(.'r um deposito é sempre na mflo do dono da 

só pura .i!gurnr. Logo o caso é dHfercnte, e 
Por isso quando se fizer execuçüo, o Prcs!
de'lltc 6 gu•cm deve ir para a cndela c não o 
homem que tem obrigação de obecloceer. :-Ião 
ma parece justo e acho diftlculdnde cm man
dar pa.ra a cadeia olt Directores elo Banco. 
:lias, como são responsavels in solicl1!1n púde 
ir •um, e aquel!e que não se quizer sujei-tar 
não S<l sujeite . 

casa e nfLo na do caixeiro. Os administrado-
res, pois, como donos, süo os responsa.veia 
aos depositarias e o ~l'hesoureiro é rcspo·nsn· 
\'C! 'á ml.ministraçiio c nüo no publico; é so
bre o clono quê deve reca'llir a pena. 

.Q Sn. :VIAJIQt:EZ JJE CAnAVEU •. \s: - São 
mui di-versos os juizos dos .homens e isto se 
dtl ·com as emendas, que se apresentam. Se 
a primeira emenda !lli!-0· tem agradado a a!
g•uns Srs .. a mim me sat-isfaz, .um:t vez que 
nós não queiramos obrigar a dar amnistias. 

.O •Sn. BoHGJ:s: - Senhores. Eu não me 
posso conformar com a opinião ·do nob.ri: Se· 
naàor de que o 'l'hcsoureiro do Banco ··eleito 
pelos accionistns seja ·um s·i mp!()S caixeiro. 
Eu chamo caixeiro aos escripturarlos ou pa· 
gndores .que se acha·m dc.baixo da inspecçiio 
do ~l'hesoureiro. :lias elle? Kii.o o considsro 
tal. Se os clonas das cas:ts, ou os superiores 
dc!la fossem sempre os que p:tgassem todas 
tts faltas, entfLO o :V'!inlstro da Fazenda, como 
chefe do T.lwsouro, era obrigado por todas as 
faltas; porém, não é QSsim, porque as letras 
que são sacadas sol>re o T.hcsouro siio em 
nome do Thesoureiro e não do r:\Hnistro da 
Fazenda, que, nJi.ás, é o chefe dessa reparti
ção. Eu apresento essa id·éa ao senso da Ca· 
mnra e farei sub-emendn afim <le \'<'!' se quer 
pronunciar por elln. 

i.'·~ ... :::..:-·. 

Em lugar <!c sujeitar os administradores 
suiaite·se unicamente o 'l'hesoureiro. - J. I. I 
Borges. 

Foi apoiada. 

O qu·e ·é um Thr.soureiro? Um hotMm á cuja 
• .;uarda se c.ntregam dinheiros ou e.ffeitos ; 
e isto nilo cstaril. debaixo de sua responsabi· 
lldn·dC? 1Mas, d·issc-se: é Juandado por strpe· 
ri ores e por isso 'ltúo dev.c se.r responsaYd. 
:VIas quem manda? ·Pais o ·homem que é mau· 
dado estã obrigado n obedecer áquil!o que a 
lei lhe prohi·bir? ·~ingucm certamente o ar
firmará. Logo não .!Ja inconveniente em quo 
o T.hcsoureiro, que é membro ·da .Tunta, rnan· 
da.ndo·Ihe a administrv.çfto .faze.r uma. cousa 
.~ontra a lei, diga que não obedece, porque 
lhe é vedado e comminadn pena c sendo isto 
um caso particular tem de estar sujeito {L lei 
como outro qualquer c ni1.o é desculpavel, pe· 
la Junta lh'o ter mandado fazer, uma vez que 
seja contra a lei; snb~ que soffreril. uma pe
na ccmo a·esp.onsavel, tenha, pois, toda a 
cautela p.reciza. 

O .Srt. ~f.\HQt:r,r. DE B.\llBAcr;:x.\: - Eu 

O •Sn. SATú'l1Xrxo: - Eu nfLO n1e posso 
conformnr com n. .sub·emrnda, nem com a. 
emendn. O ~~hesoureiro não recebe nem en
trega o objecto depos·itado sem ordem d·:t ad· 
minlstrn.çfLO. •Logo, como póde cahir cssn res· 
ponsa·bilidade sobre ~lle, se sú obedece a ad· 
mlnistrnciio? O exemplo a.prt'sentado do 'lJhc
soureiro do 1'l!Csouro niio procede, porqui> 
c!le sim, ::tceitn as letras, mas com esse -
nccitr - niio ,fica .responsavel por cousn nl· 

sem duvida nlguma sou <!c opini·ão que, quem 
retem o a!.heio dC\'C ir para a cadeia. Porém 
não acho necessario ernittir-se isso na lei, 
porque o Ban~o Jtão tem privilegio alg.um, 
isto é, os administradores ou d·irector.~s. pa.ra 
se isentarem uns penas estabelecidas por lei. 
Se os d·epositos pa.ssam ·para () Banco, as pe· 
nas que se acham estabelecidas para os de· 
posltarios gue retem os objectos deposita
dos contra a vontade dos cl<'positantes, são 
applicaye·is ao Banco, e por isso nfLO parece 
n·eccssaria esta declnrnçii.o aqui, nem acho 
que ella, passando, evite esses incon-venien
tes. 

gmun. Eu lembrarei um caso acontecido com a 
O Sn. •BonGER: - ·~fa.s a acção f contra adm.!nistraciio do. Caixa .Fllial da Ba,h·ia.: O 

clle. 
O ·Sn. S,\Tunxrxo: - Mas, proceda-se 

C·ontra ellc, e contr.n os seus bens? ·:-lil.O. E' 

n1e.nor cstaudo emancipado foi ao Banco re· 
ceber a !cg!tlmn com sun. cat·ta pr.ecatorln, o 
Banco, por~m. disse·l·he que, em cumprlmen-

.· ..... ....... 
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to d:t lt'i, nflo pocli(L bollr cm .mocd.:t parn , nunca póde ser admissi·vel a desculpa de: -
cous:1 alguma, .recorreu-se :tos termos judi- I ·6 ordem que me deram, obcllccl; - tal dcs
ciacs c ·corr" um processo actualmente entre culpa nunca póde ser admissivel, porque nii.o 
o Bunco c os herdeiros. Estes dlwm que a hu nada superior neste !IJ.U!Hlo ·á lcl, c multo 
lei nfio prohibc ao .Banco o pagar ns dil•illas; princl'pttlmcnte cm Goyernos Constitucionaes, 
o B.:tnco, porém, tHz que é prollib!do; tem onde a lei tem todo o imperio. Nesta cir
tomaclo umu. att!tudc séria este negocio e ha cumstanc!a faz-se com que a cl'irec~flo nüo 
de haver sc·nt.:n~a final; o Poder Judiclario possa a!Jusar, pois, achtt nesse obsttwulo do 
ha de declarar se a lei prohibe ou nüo os pa- lmpcdJmento da lei; c se o 'l'hesoureiro por 
gnmentos elas dividas . .Portanto para cYitar condescendencia ca:hlr cm tnl a.buso vá para 
isto, bom é que passe o artigo .bem cxpll- a cadeia pagai-a conforn1e é de justlç:•. c 
cHo. de lei. 

O .St:. SATGJ:xixo: - Eu nüo sei se o O Sn . .S,\TUHXIxo: - Que nin.gueru tem 
'L'hesoureiro 6 autor.izado .a cntrega.r os de- obrigaçl\.o de obedecer se não 6 lei é fóra de 
positos li)go que se apresente -o seu verda- duyida, e ·niio ha ordem nenhuma que possa 
dciro dono: o que creio é, que, como o de- cbrigar qualquer a desobedecer-lhe. l\Ias se 
positario é o Banco; aos directores deli~ é a lei não fôr clara, como já se apontott c 
que os ·proprietarios se devem d-irigir, a·fim possa111 haver dU\'ldas entre a Junta c o 
delles dare:n ordem para hav.erem os dcpo- Thesoure.!ro, po~que a J.unta Llo Banco póde 
sitos dos Th~soureiros; ma.s supponhamos Ll-izer: cu entendo a lei deste .modo e Jlor
que o 'l'hesourdro os nega; cm caso seme- tanto não deve entregar o ·deposito; c o 1'hc
lhwnte ao citado de ordem dos directores ha soureiro diz: eu sou o respons:wl'!; mas a 
de -o Thesourciro ir para a cadeia? Creio que Junta torna-lhe: não lhe compete pôr essas 
não, porque dle dispúe só com autorizacão, duvidas, porque você não ·é mais que um de
entretanto que, o caso do 1~hcsoureiro do legado particular, não pague porque nós jul
Thesouro Publi:o é mui diverso. gamos que está no caso da lei. Como cnten-

0 St:. l\Ll.nQuEz m: C.\J:A\'ELLAS: - Como der-se? O caso não 6 assim, porque respon
é que se pôde sustentar que o Thesoureiro savel é a dlrec~ão, pois é ella quem figu.ra 
deYa obedecer quem o nomeou! Pois elle de- em publico; o Thesourei.ro não é mais que 
ve obedecer a quem o pôz naquelle lugar, ou o guarda das chaves. Nos Tribunaes a rcs
[L lei? Xinguem dirá que elle deve obedecer ponsabilidade é di·\'ersa por S<'r para com. a 
a quem alli o r.ol!ocou, isso seria uma propo- :-<a~ão, o que não se entende com o 'l'hcsou
sição .errada. rei-ro, que, serri:nd~ [L di.recção, serve a um 

Creio que, quem passa os bilhetes do re- pa.rti·cular e só é responsavcl para com 
ccbimell'to ·é o Thesourciro, c ne!les diz: r.e- e !la. 
cebi e ·fica a meu ca,rgo, etc. -se é assim, c!le O Sr. Pr<:'Sidente declarou qut•, estando 
é que deve pagar. os doze por cento d.e juro qun.si a dar a hora, flcal•a adiada a ma teria, 
só tem lugar no cuso de demora na en-trega pa.ra se ler um officio. 
do deposito, além das pena.s da lei. E o que O Sr. 1 • Secretario !ou então um officio 
6 que determina a lei? Que todo.:; os rece- do l\IInistro e Secretario de Estado dos X e-

bedores de depositas, que os não entreguem 
QUando lhes sejam exigi dos, sejam presos, c 
entflo ·neste caso digo eu: dcvcrii.o ir todos 
os .directort•s da .r unta ·pnra a cadeilt? Isso 
seria u·ma cousa inexplic.wel. O legislador 
quando ·faz a ll'i, deve apartar da sua cxe
cuçfto todus as di.fficuldadcs que se possam 
encontrar na sun, exccuçflo pontual, e ha.v·en
do cmbara~o em ·uma tn.J cxecuçiio, o 'l'he
sourc•iro, {L cuja guarda está confiado o de
qJ>osito, por isso que o recebe c deve cntre
gnr logo que lhe seja exigido, não o fazendo 
seja pr,•so; c quando .a ndministraçiio lhe 
determine o contrario nfto obcdeçu., porque 

gocios Extrangciros, transmittindo, em addi
tamento ao seu av.!so de 8 do corrente, o ex
tracto do ofificio de um Agente Diplomatico 
do 13raz!J na Europa, recebido pelo paquete, 
que n cabava de chegar a. este porto, versando 
sobre -o im]JOrtan te assumpto da sua mensa
gt•Ill {L Assembléa Geral Legislativa do Im-
1lCrio. 

Ficou sobre a ~Iesa para tomar-Hé 
em con~ldemção, quando se trata r 
da disc:Issão respectiva. 

O Sr. Presidente designou para 

i. 
~:.. 
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ORDE1\[ DO DIA 

1. U A decisão do qu e pe-dem os emprc
zlIrios do Dia rio ·no requ erimento a p.l'esen 
tado na sessão de hoje . 

2 . o Con tinuação da materia adi ada . 
Lcvantou-se a sessão ás duas horas da 

tarde . .-> 

SESSÃO ORIDINARIA, EM 1° DE J ULHO 

DE 1833 


PHCSlOENOI..l. DO SR . ~LU'QUEZ lJE P AIUXAGU_\ 

DisCltssão sobre os D iar 'Íos elo Seitaelo . 
D iscussão elo proje,~ to so b1"c o m eio ci1"
culctn t c c ereação (].c; 1.m Banco . 

F alla ram os 81's . Senad or es : 
Borge.s , 23 v,ezes; Saturnino, 8 vezes ; 
Evange lista, 2 vezes ; lenca r, 4 ve
zes ; Almeida e Albuqu rque, 8 v
zes ; :'1arquez de Maricá, 7 vezes ; Oli 
veiera, 3 vezes . 

A's d ez ,hOl'as e meia não se achando n u
mero sufficiente de ,81'S . 8 enadores pa ra fa 
zer casa, o Sr. Presidente decla ro u que, na 
fó rm.a do Regimento, se ia proced,pr á cha
mada, e achara m-se presentes 24 8r s . S 'na 
clores, 'falta ndo com 'causa pn rti cipada os 81's . 
Visconde do Rio 'Vermelho, Conde (] e L ,vges, 
l'v1arquez '<ie Baependy, Vis cond e dl' Caethé, 
Manoel F er reira da Cam ara, Vi conde de ,São 
Leopoldo, Antonio Gonçalves Gomide, Jos6 
Caetano F erreira de Aguiar e l\l[arqucz de 
Palma; e se m a partici parem os Srs . '1\1ar 
qucz de iBa rbacena, lI) . Nuno lEugeni a de Los 
sio, Marquez de Caravellas , 'Vi sconde de Cay 
rú, Carn eiro de Ca mpos, José :yra rt iniano 'Cle 
Alpncar, Pedro José da Costa 'Barro~ , :'\1:ar 
C! Ul' Z de J aca repaguá, J oão E vangelista de 
F aria Loba to, Nicoláa Pereira de Campos 
Vergu·eiro, Visconde de Alcanta ra e Ben to 
Bar roso 'Pereira; comparl'cendo en tão oS 
Srs . Carn eiro de Campos e Evangeli s ta, o 
Sr. Presidente di sse que, <:stando já com pleta 
a casa, se abria a sessão, e li'da a acta da 
a n teriar, foi approvada . 

O Sr. Presidente convidou o Sr . Vi scon 
(l c de Congon ll as do Cam po pam tomar as

sen to Dtt ,Mesa em luga r do Sr . 1° Secreta
rio. 

No dec urso da sessão compareceram os 
Srs . Visconde de Cay I'ú ,e Alencar. 

I" r Al!TE DA ORDE~f DO DIA 

Leu-se o requer imento dos emprezar ios 
da r edacção, impressão e tachigra,ph ia dos 
Diarios do ,Se nado, em qu e pede se lhes con
ceda o duplo dos dias a que se sujeitaram 
para a presentar o refer ido Diario, contando
se-l hes assim a té agora, e de a'gora em dian
te ; e o Sr . P residente declarou que estava 
em discussão a pretenção dos supplicantl's . 

O Sn . BORGES: - Creio que o nobre Se
nador que é o Inspector na sessão passada 
só fa Ilou em def<,ito de imprensa . 

O S R. SATw [~" IXO: - FalIei só no defei 
to da im pr ensa porqu e tê a isso que se refere 
a supPJi.ca : e mesmo porque se vê que os 
Diarios se a.presentam a'Q. ui redigid os com 
a n tecipação suff iciente, ·pare., se houvesse 
uma imprensa expe-di ta, poderem sahir no 
tempo mar ca'do no co ntrato. Com effeito sem
pre me pareceu di fficultoso ou quasi impos 
s ivel qu e em um prazo tão curto pudessem 
sahir as D ia.rlos porqu e nunca se p6de contar 
com os officiaes, rp romptos u um certo dia , 
eu sei disso 'P ela exrper iencia que 't eonho de 
dirig ir uma imp rensa por mais de 16 annos ; 
s emprezarios aJlegam isto como motivo, c 

co m effei to o .prazo é curto . 
O S R. 'BORGES : - 'Ü que l'U admiro é qu 

se pf'sem s tas cousas agora, e não se pesns 
sem qu a ndo se fez o con trato, porquf' isto não 
são acontecimentos novos . O nobre Sena dor 

·acaba de dizer que dir ig ia UllJa imprensa por 
16 an nos e via estas difficul dades; então de 
via. logo oppôr-sc a is to ; mas a pratica. é qu 
qua ndo se ·pretendem as causas offerecem-se 
todas as va ntagens para SI' conseguirem, c 
depois vão apparecendo as faltas, pu tambcm 
prf'vi is to, mas agora aIlega-se que o def('ito 
é da imlprensa s6; no Rio l:Ie Janpiro ha 
ma is imprensas que se podpl1l encarregar des 
t e trabalho, e quando eu dirigi isto ('m um 
anno ti ve 4 imprensas a '(juPI1l distribuia os 
'Diarios ; querf'r (j Uf' lIma imprcn:1 só faç:!, 
isto, é quer er qUe passemos cJe 6 a 12 c de 
12 a 18, o con trato ain da não se cumpri0 ('m 
um só nu mero . 'Porta.nto,conceda-se ou não 
o que pedem, nós não ha vemos de t,'r Dia
ri os com. uma imp rensa s6, póde ser qUI' o 
tenhamos se a caso a nobre Sena'dor, que está 
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(L testa deste nt'gocio, se compromettc ~~ re· 
pnrtll·os por algunws imprensas. Eu não me 
lem-bro se ncaso J1a alguma pena pccuniaria 
pelas faltas que se commettem; no anno pas-

'l'orno a repetir que não ser!(L proprio d(L 
dignidade do Senado o preferir -todas estas 
clrcumstancins, " sem att(•nder fL regra geral 
de que os contra tos desta ordem são feitos 
contando raclonm·e!mente com o que se es· 
parou da cnoper.a~ão de um terceiro, sendo 
proprio da boa fé nflo .1-ttendt'r mais no rigo1· 
das pa!a1•ras para poder distri·buil-o do que 
a equidade parn elle ter o se-u effeito. Voto 
portanto a fayor do requerimento. 

. sado !JaYia-a. 

O Su . .SA1·unxrxo: - :-;rote-se mais que 
neste prazo estfL comprehendido um dia para 
os •Srs. Senadores ·corrigirem os se·us discur· 
sos, o que nem sempre se faz num só dia. 

O Sn. SA'runxrxo: - O nobre Senador 
disse que estas cousas se pesam agora, de
viam-se ter pesado então: eu não devia pesar 
as difficuldades que os emprezarios hayJn.m 
de achar; e!les disseram que sr compromet· 
tiam a dar os Diarios no prazo de 6 dias 
utcis, apresem til i esta ·proposta ao Senado, c 
at~ prdi que esta rcspons(tbl!idadc não reca· 
.J\i;se s6 sobre mim: cu achei dífficultos:t 
realmente esta condição, mas isto toca a el· 
les. Veja m·se as ·condições do contrato c ver
se· !la que se tratou com os rmprezarios. 

O Sn. lBoncEs: - Eu -tc>nllo a palavra. 
para contrariar a proposição que ouYi cmit· 
tir aqui pelo nobre Senador: e!le disse: -
exigir o cumprimento exacto de um contrato 
qualquer é ser chlcaneiro - isto espantou
me: então Yisto isto pa:ra que se fnz um con
trato? Não conheço nada de maior justi~a do 
que exigir o cumprimento de um contrato; 
se o co11trnto é este quem exige o cumpri· 
mcnto -delle, est{L fundndo ('111 razão e jus
tiça; agora se razõ(•s supervenientcs fazem 
com que se proroguem este cumprimento é 
outra ·cousa, mas não se diga .que é se~ chi
caneiro exigir o cumprimento de um contrato. 
Disse-se que quando ·hayiam quatro impren-

O .Su. J. EYAXGE!.IS'I'A: - Não é proprio 
de nós, nem da natureza do contraio em qu.es
tão, que exijamos sua pontualissima execução 
á ponta de espada, qunndo allfts se '"ê, das r:t· 
zões apresentadas, que o defeito n·ão 1•em dos 
cmprezarios, como referio o nobre Senador 
Inspector dos J)iarios, .mas de um terceiro, 
isto 6, da t;-pographia; provado isto é c: -~s
tiç:i, ·é ele r:t.Züo, é de equida:dc que defiramos 
a supp!ica que se nos faz, o contrario disto é 
chicana. Impropria da dignidade do Senado. 

O nobre Senador que ·primeiro fallou no
tou que em seu tempo occupava 4 imprensas, 
nem sei que de tantas houvesse mistér p:tra 
a impressrtO -de Diarios tão magros, como es· 
ses ·eram, que quasi sempre se raduziam a 
ttma folha -de papel; quando o 1Diario actual· 
mente 'é sempre volumoso, ·pois que repetidas 
yezes G de 2 e 3 folhas, sendo além disso mui 
fiel, e exacto, no 'qu.e .bem se prm•a. o des
ve!lo e extremoso zelo empregado na SU(L re· 
dacção. 

Disse tambem o nC~brc Senador que at·é 
a.gorn ainda se não tenl cumprido uma. só vez 
o ·contrato; isto não é exa-cto; antes da im
pressão ·do voto separado e do !Parecer da 
Commi"Ssíio de Fazenda sobre o meio circulan. .. 
te, sempre -o iDiario foi entregue em tempo; 

sas os Dlarios cr:tm magros: demorando-se 
os magros com 1 imprensas como se não de
morarão os gordos com uma? Nem cm G dias 
nem em -8, nem ·em 10; ainda .que o Senado 
conceda 12 dias, bota a 15 porque :tpparece 
mais esta ·descu!p(L do tempo que os Senado
res tomam para corrigir os seus discursos, 
quando se tornou a emprcza, contasse-se 
com todas essas eventualidades; disse-se com 
franqueza, que se não podia .dar isto senão 
em 15 dias, ou em 21; presentemente o no· 
bre Senador Inspector reconhece isto; elle 
dissr1 que. rerconheceu ,a, Impossibilidade ou 
diffieuldade; disse-se entfto - esta empreza 
·que se apresenta aqui, -com estas -condições, 
é difflcultosa, € imposslvc!: - rntão a Cn· 
mara regularia o seu voto pnm contar com 
o C<'rto, c em lugar de G <laria 1 ou 15 dias; 
mas não estejamos fazendo um contrato hoje 
e dn qui a ·um mez outro; o nobre Senador 
Inspector p6de estar certo que com uma só 
Imprensa não darfto conta nunca do Dlario, 

e se depois disso o nfto tem sido, 6 porque, 
s<"ndo longo esse :Parecer, c m·uito mais 
longo aind:t o yoto separado, o tempo que oc
cupnram os compositores a compOI-o, produ
zia a dc;mora que actualmente se sonfre: se 
porém ·os emprczarios ·á antiga tactica do -
não se ouvlo - não se poupariam dcspezns, 
como poderiam então .b!nsonar <la execução 
do contrato. 

c esta que é uma imprensa prquena; se elles 
se -compromettem a repartir o Dlnrlo :por ou
·tra·s imprensas -~ outra cousa; se apezar da 
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Sessão de 1 ele Jullw 
mo o ·Senado o podem fazer; a em preza foi 
omitticla, em g-Jobo, aos actu.aes ·emprezarios, 
a. quem fieott por consequc!lcia o tLrbitrio de 
fazerem a impressão do nosso Diario onde 
l·hcs approuvesse e não sei como sendo o no
bre Senador ·tão minucioso, c escrupuloso na 
execuçiio do contrato, se lembre ele lhes :pôr 
um onus a que aliás se nrw ·sujeitaram: se 
dC\'Cill l-ançar milo de uma ou inais impren
sas ê cousa que toca ao só arbitrio elos em-
prezarias. Voto a favor do requerimento. 

impr~ns:L a de·mora é do tempo que gasta.m 
alguns nobres ·Senadores cm redigir os seus 
discursos, esta é invencível; nilo sei que ha
jam forças !J'UC obriguem a um Sr. Seno,dor 
.a dar o seu discurso Jogo; então neste caso 
excusa-sc isto, deixemos de espaçar tempo, 
dilm o ·Diario quando quizcrcm dar, ficando 
o Senado na intelligencia de que se cspaGar 
muito o Diario eiic toma-se inutil, o Diario 
só é util quando apresento. ao publico dis
cursos das proximas sessões; quando os apre
senta .passado um mez ou do·us nin·guem os 
quer ler; o interesse -que o ·publico toma é 
ouvir dizer que está se tratando esta questão 
no Senado, ·ha de ·sahir no Diario, de.; qu-an
do, porém, este t!Yer grande demora o pu
blico não toma interesse nenhum nel!e; sem
pre que se truta desta rcdacçilo approxima-se 
o mais possivel a publicaçü.o do Diario a. dis
cussfto da Camara. Sobre <J não se omittii· no 
Dia rio a-gora cousa alguma; melhor era que 
o fizessem antes do que JlUzesscnt algurna.s 
!ncorrecçõ,•s; ha dias vi eu num Diario em 
I ugar de - atr!cto - nitro, e nitro, e nitro; 
ora, isto n'iio sei que seja vanta·gem. 

O Sn. ALgxc.11:: - Eu ·Creio que deve
mos aqui attenclcr primeiro que ·tudo á nossa 
convenicncia; ora, duas são as va11ta.gens que 
rcoult.am elo D!Qrio: a 1" li a transmissão m
pida das nossas sessões ao publico, afim de 
se VL'l' o como pen·sa cada um de nós acerca 
d<~ qualquer materia em discussão, c a 2" é o 
ter o termo que a uthentl-fi.que·s~ o que se 
aqui passou: quanto a 1" vantag-em nós a não 
obtemos, mesmo dados os G ·dias ·uteis já con
cedidus, porquanto o publico só tomaria in
teress~ em ler o D!ar!o se a sua :publicação 
fosse immediata {L sessão, ·depois, porém, de 
G dias, que com dias santos, -e feriados pódc 
ir a 8 e mais, j{L o não lê: nilo nos sendo, 
p·ois, permittido g-ozar d•;sta primdra van
tagem, cumpre-nos empregar ets meios passi
veis para que este documento .futuro seja o 
ma.is exacto, c correcto passive!; e para 
conseguir este fim nilo d u rido .:mn ui r a que 
se espnsscm os dias da publicação do Dia
rio; demais a rnzilo apresentada de que os 
Srs. Senadores querem yer os seus discur
sos é de alg-um peso, commig-o aconteceu no 
outro dia que não pude aqui corri-g-ir um 
longo discurso que se me deu para Yer, nes
tes casos é precizo JeyaJ-os para casa, e isto 
traz comsigo demora; portanto eu Yoto a fa
l'ar do requerimento. 

O Su .. r. :EI'AXGELIS'U: - O nobre .Sena. 
dor que acaba -ele fallar inverteu o que eu 
disse .para t<·r uma propos(ção a refutar; ~u 
nilo disse (e o Senado que o diga) - que 
exigir o cumprimento de um contrato é ser 
rhicaneiro - este absurdo é-me gratuita
mente attribuido .pelo nobre .s~nador, sem 
que eu houvesse jámais proferido; cu disse 
que sendo os Diarios volumosos, exactos, c 
correctos, c estando o dia de sua publicação 
d(•ntro da orbita do ajuste até a occasiiio da 
illliJressão do Parecer da Com-missilo de Fa
zenda, c voto separado, sobre o meio ch·
culantc; e que sendo a impressão dessas vo
lumosas peças, junta ao escrupulo dos em-. 
prezarias cm, nilo omittirem long-os discur
sos aqui pronunciados, como outr'·ora se fa· 
zla, quem houvera produzido o pequeno atra
zo em que actualmente estão os D!arios fôra 
ser ~hicnnciro o attender unicamente á letra 
do ujuste fixando os oJ.hos (ts circumstancias 
occorrentes, ao zelo da redacção, etc. - listo 
dito assim, que é como oge diss!!, é um prin
cipio de equidade, e de justica; dito como o 
nobre Senador m'o attribu!o, é a·bsurdo que 
neg-o ter dito. 

-Quanto ao recorrer o nobre .Senador eu
carregado da Inspecçilo da redacçilo do :Dia
rio e nutras imprensas, nem elle, nem mes-

Julgando-se sufficientenwntc discutida a 
materin, propõz-se ·(L vota~ão a prctenção dos 
emprezarios do •Dlario, c ·foi approvada dc
flnitiYamen te. 

2' P.\I:'m DA OJ:DE)! DO DIA 

Continuando a 2• discussão do projecto 
de lei sobre o melo circulante, e crcução de 
um •Banco, ·com o Parecer da Commissilo de 
Fazenda, c voto de um de seus ruem bros, te
ve lugar a discussão tJUO ficou ndi:Lda n'L 
se.ssão tlntcrior, do artigo 3~ do -proj<•cto, c 
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como emenda o artigo 53 do Parecer, c mais 
trcs cmendus offerecidns e apoiadas na dlt~l 

n•lro ou 11 direcção? Eu nüo tenho duvida om 
nfflrmar que deve ser a dlrecçflD, pois que 
é o ·bu.nco e não o 'l'·h.esomeiro quc:nt percebe 
o lucro dos depositas, é portanto sobre elle 
quP. deve recahlr a rc:sponsu.bllldadc: dos arbl
tr!os que tomar. Se se apresentar, por exem
plo, um r.ecebedor, IJ.Ue pareça nito ter todt~ 
tL prcciza legitimidade para levnntat· um de· 
posito, seja porq·ue apresente defeito em 
suas ·procurações, seJa que allegundo ser her
deiro do dcpositan te pri'Dli!otlvo, seJa em fim 

scssfw. 
O Su. BoucEs: - Nli.o posso concordar 

com a opiui'fto aqui cmittida na ultima ses
são, ·sobre o quer<"r-se que a pena recaia so
bre toda a administrucão; é lniquo que se 
pon·lta uma pena affllctiva a toda a corporrt· 
Dão quundo basta impôl-a ao 'l'hesoureiro; 
este clel'c sa.ber a rcopunsabllidade a que se 
s uj eitn. an tcs d c tomar conta do ·cargo. 

IJlegltlmidade do juiz que mandar levantar 
o deposito, Iludi! ·O 1'hesoureiro tomar sobre 
si a decistio do negocio, e sujeitar-se (ts pe· 
llllS que se lhe impuzcrcm pelos damnos que 
u parte soffrer, ou repOr ao verdacielro se· 
n'i10r -cb deposito o seu ralar, quando não foi 
e!le só o que percebeu os Incras do mesmo 
deposito? Nada muls Injusto me parece. Fi
nalmente não me parece terem aqui app!ica
çüo as regras dos empregados publicas, <Jue 
são rcsponsaveis pelo cumprimento de ordens 
II!l·gaes, O empregado publico serve ti Nação 
c só della recebe ordens, isto &, só tem cm 
1·istas ns Leis •que a Nação lhe ·dú; o 'l'he
soureiro do banco serve á A·ssocincfto, e é 
del11L que recebe as ordens, c se esta Asso
ciaçflo lh'as der ·contra a lei, é ella a res
Ponsavel, e não um individuo que niio é mais 
que um seu agente. 

Objectou-se isto com o receber ordens, 
o >J'hcsourcira da Ad ministra~ão; mas é 
lgualmc:nte certa que ellc: ú só ahrig·ado a 
cumprir as que estiverem na urbi1.a da lei; 
:ts que nüo estiverem neste caso nfto as cum
pra: os escrivães .ela Junta de Fazenda l'!'alll 

mesmo abrigados a representar contra os pa
gamentos sobre aue tin·lw.m duvida; portanto 
niio strbsiste a razão dada no caso cm ques
tão. 

O Su. SA'rTnxixo: - A difficuldade que 
se encontra v~m. :L lllL'U yer, de se ter or
ganizado um ·banco de clesconto, e a!mcxnr· 
se-lhc agora a qualidade de dePosito: as ope· 
rações de tun estfto em muitos casos em op
posiGão üs elo outro, e pOl' isto nüo admira 
que apparcçam estes embaraços; ma.s emfim 
j:í. passou que este J3anco de desconto :fosse 
tnmbem banco de dcposi to: conheço q·ue é rc
pug;nantc a nat<1rcza dos ·corpos collectivos a 
conuuina~•ão da pena dl! lJrisflO •3. todos os 
m<·mbros; mas é ainda mais repugnantc su
jeitar a .esta pena sómente a um clestes mem
bros quando el!e nfto é só o respons:tvel: se 
se dissesse quo o depositario publico era. o 
~l'hesoureiro do b.anco, cu votnrit1 pela impo
sição da pena. sómontc subrc elle; mas a lc:i 
quer •que o banco st']a ·depositaria, e livra a 
todos os seus membros da n·sponsa.bilidade 
menos o 'J.\!tesourclro! .Se porêm todos os 
membros da direcção do banco Wm responsa
bilidade, é sem duvida que 'ltfto dcYe (,ntrar 
nem sahir cousa alguma do deposito sem 
sua expressa detcrminaçiio, e c:ntüo como ha
de ·O 'J'.hesoureiro soffrer a pena só por si 
dos erros que; commetterem nesta mnteria os 
outros Administradores? Disse-se que o The· 
soureiro não deve cxc.cutnr as ordens da. di· 
rccçiio qu:l!Hlo forem oppostas (L lci: estou 
nisso, nws se •houver duvida, se essa ordem 
é ou não contraria [t lei, quem deve tomar a 
responsnbllídndc da int<'!ligencia o ~ehesou-

0 SI: • .'\.L)li:IDA E ALllUQl:l~UQcE: - 0 de
posl•tario publi-co não é o 'L'hesourciro do bnn
eo; o 'l'besoureiro do banco é depositaria du
Quillo que reeobc, por conscquencia deve ter 
a responsabilidade da lei, e deve-a ter elle 
só; o nobre Senador que trouxe a paridade 
das Juntas de Fazen·dn, trouxe-a multo bem, 
c muito a proposlto; essa lei que crcou o 
~l''hcsouro d·lz muito expressam<"nte, o 'L'hc
sourciro não pagará a ninguem sem attesta
do dos presidentes das re.pnrtiçõcs, ou das 
C amaras Munlctpnes, l•tc.. é muito cxpresstt 
na lei esta obrigação imposta ao ~~hesourci

ro; ainda quc o Ministro da Fazenda, depois 
pegou n11 pcnna e des!Jlanchou a lei, fez un1.:1 
lei sua, como se ti1'esse autoridadc pam o 
fazer, mas fez, derogou uma lei ex~l!·essa que 
tln:ha imposto obrlgn ção ao 'J'hesourelro, se 
t•ste não cumpria-o que diz o ::II!nistro, faz 
11 sua ollrlgaçito, e se o :Ministro o chnm:1r (L 

responsabilidade, defende-se multo ,lJem com 
tl h• I; por cons.equencia vú Isto na lei, se a 
Junta do ·banco der um.1. ordem lllcgnl no 
'J.'hcsourdro, c11e nüo a cumpre, c se a cum-
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prir vá para a cadela; quem tem uma abri· 
gação na lei n<lo faça <:aso de ordens supe· 
ri ores, ·qu~ não podem derc;gar leis. 

O Su .. BonGEs: - Eu pedi a palavra para 
responder ao nobre .senador que fallou antes 
do que se acaba de sentar; cllc disse que se 
era um •banco de descontos só porque se nwn· 
dava que os depositas entrassem no banco? 
A lei diz expressamente no artigo ·10 (leu) a 
lei cria já um .banco para uma e outra, cou· 
sa, elle não é banco só ·de descontos, é para 
depositas tambem; c se acha dHficuldade nis· 
to, votasse contra o artigo e di~sesse, não 
queremos senão bancos de circulação. Outro 
argumento é ·que se acaso tt responsabilidade 
é só para o 1'hesoureiro, nlnguem quererá 
ser Tltesourciro; mas então ,pela mesma m· 
zão recahindo sobre toda a direcção, nlnguen' 
quererá ser -director. 

aliás póde ter motiros multo fortes para de· 
menu· tt entrega do deposito. 

O Sn. BonG~;~: - Concordo com o que 
acaba de r.eferir o nobre Sena:dor: eu fiz a 
emenda com o fim de diminuir a dureza da 
outra, que impõe a pena sobre ·todtt a admi· 
nistração; mas melhor esclarecido lHL mate· 
ria peço permissão para retiral·a; voto con
tra a outra c a favor elo artigo. 

O Sn. AL~u:rvA 1:: AulUQUEnQt:ll: ..,... Eu 
r:~o convenho em que se retire a emenda; 
porque retirando-se esta emenda, )lóde na \'O· 

tação .passar a outra; ·se tivesst! certeza de 
que se votar!tt ·contra ambas as emendas, 
lJr,m; mas não havendo sem se decidir uma 
niio se p6de retirar outra. 

O Sn. Bonm;s: - Acho mui to razoa v e! 
o que diz o nobre Senador; por isso em lu· 
gar de retirar a minha emenda é melhor que 
a submctta ao senso da Ca:mara; no emtanto 
voto contra uma e outra . .Se o nobre .Sena· 
dor tivesse .present-e, c retirasse ·tambe-m a 
sua, bem; mas como não está, o voto da Ca· 
mara se póde pronunciar por e!la, bom é que 
fiquen1 ambas. l 

;Julgando-se di seu tida a ma teria, propúz· 
se (t votação: 

1. o A. supprcssiío da pena arbitrada no 
artigo, conforme :t emenda da Commissão: 
Passou. 

2. • O artigo 32, salvas as outras cmen· 
das: 1'am.bem passou. 

3. • Se ·se approvav:t a substituição da pc· 
na de ser .julgado fallido, na fórma da e·men· 
dtt da commissão: Venceu-se que sim. 

4. 0 A emenda do Sr. ::IIarquez de l\Iaricá: 
Foi approvada. 

·5." A emenda do Sr. Visconde de Alc.tn· 
tara: =-<<lo passou. 

O Sn. l\1.\JCQt.'EZ m: :\Luuc,t: - Sr. Pre· 
sidente, a outra Gamara, reconhecendo tt im· 
possibilidade de ·fazer prender toda tt co!lc· 
ctiva administração do .banco, não impõz se· 
mclhante pena quando por qualquer motivo 
não pa.gasse fL vista as :suas notas ou entre· 
gasse ·PJ'omptamentc os objectos depositados, 
porque isto .era desn creditar n'quella adminis· 
traçiio e julgar que era capaz de ·fraude; por 
isso foi buscar c:utra .pena quo é (!cu o ar· 
tigo). Eu acho esta legislação parcial c ca· 
suisticn porque depois de estabelecido pela 
lei que regulou o juro, que llO ·caso de não 
'haver com-missão se pagasse 6 por 100, para 
que ha-v{!mos .de estabelecer esses 12 por 100? 
Não temos de sahir de uma grande difficul· 
dadc c -de rejeitar a emenda, porque não se 
deve suppôr que o banco, um esta:bclecimen· 
to desta ordem com poder c autoridade de 
cmittil' .papel que ,é admittido como moeda 
corrente, não seja capuz de gn(lrdar um de· 
;posito; minha opinião seria que se não fi· 
zesse menção disto; mas no caso que se con· 
venha ·Que deve haver uma condemnaçiio, en · 
tão seia a de 12 ·Por 100, para que se não 
ponawm tantos cmbara~os de ter de pagar 
tantos por 100 no fim da demanda, mar· 
quem·so pois 12 por 100, ,e deixemo-nos desta 
Jlena ·de prisão; .porque, para .um homem 
·conspicuo, como ha de ser esse l'hesourciro, 
que sempre 'lut de ser um negocilmte mais 
a.bnlizado, 6 duro que se imponha peua. ele 
prisão por qualquer di"fflcu!dade .que tenha 
neste objecto: niio dev.emos deixar um ho· 
mem destes passar pnr tal vexame; quando 

G.• A su.b·cmenda do Sr. Borges: Tam· 
bem nfto passou. 

7. o Se se approm v a a pa.rte da pena re· 
Jatll'a aos possuidores cle letras. ou obri·ga
çõcs, ('te. at6 o .fim do artigo: Resol\•eu·sc 
que sim. 

Entrou em dlscusstlo o artigo 33 do pro· 
jecto: 

O Sn. Or.n·EmA: - Acho que este artis·o 
é excusndo, porque para que ha de ir esta 
obrlgaçiio de bom papel? E' do interesse do 
banco mais do que de ninguem que suas no· 
tas sejam em bom papel, .e de chaPa de dif· 
fiei! imitagiio; por isso .prcmonho 'QUe se sup· 
prima este artigo, que é de estatutos. 
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•Requeiro que se ·supprima o artigo 33 do 
Projecto. 0/:ivcira. 

::-.•ão ·foi apoiada. 

0 SR. BOJtGJ::S; - A dll'iSÜO de bilhetes 
é necessa.ria que passe; a outra parte sim ú 
!].c economia da casa, mas esta 6 objecto da 
lei; acho que n divisão rk.\'e ser mais ex· 
t<•nsa; assento que sendo esta uma ussocia· 
çi\o commercial é prccizo ele\'.O.r estll;S notas 
(L divisfLo maior, principiar talvez de dez mil 
r6is, c ·d.o.•qui para clmu.; nfto pretendo por 
ora mundar e·menda a este respeito, quero 
Jlrime~ro auYir !a \discussão ida ·C~mam, ·o 
:uti;o tem outro def.cito, marca o minimo, c 
niLo marca o maximo, cu quereria que o ma· 
ximo fosse igual iL acçfto. 

o b..1.nco está bem quando lhe appareccrem 1ts 

notas falsas diz: não .pago porque é falsa, o 
quem t.cm nisso prejuizo não é a direcção, ó 
a :-ração; portanto não se di·ga que é ma te
ria excusada; eu apresento ao senso da Ca· 
maru. uma nova sub·dlvlsfto, .e é c!la de 10 a 
100 mil réis. 

1" parte do artigo 33; a d!visfto dos bi· 
l·hetes r.edijo.-se assim: O min!mo bilhete de 
10.000 e o maximo de ·!00.000 réis, e entre 
estes deus tl!rmos, a Administração cst:tbe· 
l·eça os termos intermedios. - .Sa!l·a a reda· 
c~iio. - J. I. Borges. 

Foi apoiada. 

O Sa. MA!IQUEZ DE .:11anrd.: - Sonhares, 
eu conviria ·na ·emenda se não reflectisse que 
ficando o cobre pelo preço de ·G40 a libra., 
ainrla fica exposto [L falslflca~ão; e muito 
mais azo a falsificação cl'lí. o reduzirmos os 
bilhetes do banco a maiores ,quantias, porque 
mais cobre é necessarlo, e é por isso que se 

0 SH. AI.~IIl!DA E ALIIUQCJmQUE: - Ha 
muita ;ente que gosta de dinheiro Pm papel 
de mui pequena quant!n até cincaL'lltLL réis c 
oit~llt.U réis; !UJS l'IHqunnto a n1im i3 erro 
muito .grande o banco tei' notas ele tão 11e· 
queno valor; porque Isto faz desapparecer o 
metal precioso; ·mas todavio. concordo !'111 

que não de\'e deixar ·de ir na ki o minirno e 
o maximo, c nD.o ~e diga que isto é abje·cto 
de mera economia do ·banco; ê tambcm elo 
Governo porque ·Clle tam.bem •ha ele 'fazer os 
seus pag-amentos ·com estas notas; eu julgo 
que se deve fazer emenda, ma;s por om não 
me resolvo pal'(!Uc não tenho ninda ouvido 
a opinião do Senado a este respeito; mas no· 
te·se que emquauto as notas minimas ·do ban· 
co foram de doze •mil réis houve ouro e prata 
na circulação, nMs depois desapparcccram. 

estabeleceu o maxlmo de 100~000 e o minlmo 
d·e 1.~000, POI' ser neste caso necessnria me· 
nor quantidade .d() cobre; cu acho comtudo 
mais conveniente que os admini·stradores fn· 
çam essa divisão segundo as c!rcumstanc!as 
do tempo, e ail locnes ande as notas têm de 
circular: eu teria de ser mui escrupuloso se 
juJ.;asse este banco realizavel, mas eu creio 
que .a sua organização se não effectuartt, e 
Por Isso póde .determinar-se que a swb·dlvi· 
sfto das notas do banco seja 'feita :Pelos cli· 
rectores. 

O SJ,, OLn'EWA: - Pedi a pala,vra só 
para dizer que mais sabe o tolo no seu que 
o avisado no alheio: de quem é o maior in· 
tercsse? E' dos directores; logo, elles teriio 
esse cuidado. O nobre Senador já citou um 
<'xemplo, c .é doutrina corrente, 'que as notas 
pequenas fazem desapparecer do. circulação 
a moeda forte: portanto, tendo nós j{t .ex~m

plos de casa cnm.pre evitar os males; se se 
quer porém ensinar aos directores o que lli.io 
de fazer, marque-se o minimo. 

•O Sn. B01:m~s: - Estu d.eterminar;üo não 
tem por fim ensinar nos directores o QUe 

lhes convém; Isto é objecto que mais inte· 
ressn (L ·Nn ~üo rlo que nos directorês; porqu~ 

O Sn. BonGES: - O nobre Senador não 
COllsiderou que além dns j)DI!as do banco te· 
mos outro papel que são n·s cedulas, as quacs 
fazem parte do melo circulante c de tacs ce· 
dulas já passou a sua sub-divisão, a qual 
Preenche muito a falta do cobre porque são 
de quantias mui pequenas: ·logo o cobre n<io 
ha de affluir tanto como se suppõe até mcs .. 
mo peJo limite de sua clrculaç<io porque a 
lei s6 o adnJi.ttc nos .pagamentos na razão de 
ii pOI' cento, assi·m não convém ao falsifica· 
dor a sua emissão porque teria o prejuízo de 
l!~c ficar desmonetizudo, c perdido, portanto 
msso não ten:ha medo o nobre Se·nador. 

0 ·Sn. ü\IAUQlJEZ llE .:lfAmc,t: - Pois bem: 
en desisto da objecçi\o que fiz, porque nüo 
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. Julgando-se {llscutldn a mnterin, propOz· 
se á votação: Artigo 35. Supprimido. - J. I. Boraes. 

1. o O artigo 33, sa!Ya a cmen'da: Pns-
sou. 

2. o A emenda do Sr. Borges: Foi nppro
vada. 

Segulo-se a discussão do artigo 34 do 
projecto, e como emenda o artigo 29 do voto 
s~parado. 

Julgando-se discutida a materln, propOz· 
se {L votação. 

:1.' O artigo -3<1, salva a emenda: .Pas· 
sou. 

Foi apoiadn. 

0 Sn. AL)mW.I E ALIIL"QUEIIQUE: Eu 
pronuncio-me pela supprcssíi.o, 1lOrljue o Go
verno níi.o de1•e estar cunhando as moedas do 
banco de gra~.a; c tanto mais que o banco 
nilo faz nada de graça; c ningucm tambem á 
Nnçllo fuz nada de graça, tudo custa, e as 
vezes níi.o pouco; c -d~ mais Iw. de a NaçiLo 
estar pagando impostos para o custeamento 

2." O ndd!tamento proposto no artigo 29 da Cnsn da i:l'!ocda para e! la cunhar as moo· 
do voto separado: Não passou. das do banco d" graça? Isso tem lugar; e de 

gntrou .em àiscussfLo o artigo 35 do pro· mais é disposição que já passou. 
jccto, c como emendas o artigo 5G do Purcccr O •S11. SATUHJÍ.'rxo: - ·Eu decl:ll'o-me pela 
c o 30 do voto separado. suppressiio; mas tenho tambcm um:t outra 

O S11. IBonmcs: - Senhores, eu pron·un· dlfficuldade, c é e!la nesse cun•!10 das moedas 
cio-me contra este artigo: o voto da Com· que o banco manda cunhar; e é o como elle 
missão propõe a sua suppressüo? (parte de!· J hn de ~azcr o pugmnento das notas que se 
!e); eu acho qui" a sua disposlçfLO está com.· lhe aprcsentnm; diz·sc que pague em ouro, 
prdJcn·dida. no outro artigo, que j(, passou. ou prata, mas não se diz em que ·Pre~o; apre· 
O ·que é que qu<!r o artigo? Que o banco não senta-se-lhe uma nota cujo valor 6 de 12~000. 
pague nada á Casa da Moeda por lhe cunhar ljuanto deverá clle dar em prata? O IJUe qui· 
os seus metaes: cu seria untes de parecer zer, certamente; porque como a.s mocdns não 
que ell<! pagasse: o IJUI: diz o y()to? (lelt) cu têm Yalor nomi-nal ellc P6dc pagar em uma 
não posso me conformar em qu~: (t Na~iio re· peça e dizer aiJUi tem esta moeda que vnlc 
ceba pnga de priv!legios que concede, c mui- 1!?$000! 'Porque el!c póde estabelecer o valor 
to mais uma paga tal do Governo lhe ser que quizcr dar-Hw, c dar maior credito lí.s 
obrigado a cu·nha.r a sua moeda de graça, c notas. 'Eu nii.o se! como t.1es pagamentos ,!J[o 
ir fazer peso extrnordinario á Na~íi.o, porque ele ser. 
o banco como ó quem compra ()S metncs. é 
quem mais os emitte: os mesmos eccmomis· 
tas fortemente se pronunciam contra tal idóa 
porque é de prejuizo fL :'o<oção, que é quem 
sustenta n Casa da L\Iocda, c a .f(LVOr do pos· 
suidor do metal, porque peln circumstnncla 
de .receber o <:unho recebe um valor maior 
do que a·quellc que 11ntcs ·tinha; assim como 
o seu giro se torna mais commCldo, c fre· 
que-nte; portanto declaro-me contra esta pa'l'· 
te do antigo, até acho .que a sun. suppress"~o 

não Importa a supprcssão da sua disposição, 
porque Ji1. passou iJUe todo o metal que se 
reduzisse fL moeda pagasse a mito dt• obra, 
sendo na pratn. 1 por <:cnto, e no ouro 3, as· 
sim o hrmco nüo sendo mais que> um parti· 
cular deve Igualmente ·ficar suj.elto fL lei; c 
sendo a materia. do artigo, tanto na primclm 
como na segunc!n pnrt<' j(J. vencidn p6dc·se 
supprim.!r. 

O Su. Or.n·mUA: - Eu níi.o sei se este ur
tigo do voto 6 como artigo a·dditivo em se
guimento, ou para se col!ocar em outro lugar: 
o seu nobre autOr não se acha prcsontc, n:lo 
o pódc declarar. 

O Sn, Bonm;:s: - Entiio porljuc não €Stá 
presente o seu autor n1lo 1Ja de progredir a 
votaçiio ·da Camarn? Cada um dos nobres Se
nadores pesa a sua materia e decide-se; mas 
cu creio que a emenc!n tanto cabe aqui c()mo 
noutra qun.Jquer parte, porque não é mais do 
qu~ um(L exigencia que faz do ·banco cm be
neficio do Governo; até mesmo póde ser to· 
mn.cla cm consideração ·na terceira discussão; 
cu oppon1Jo-me i1. emenda. 

.Tulga,ndo·sc discutida n matcria, propôz· 
se á votação: 

1.' A suppressão do artigo 35, conforme 
a. emenda do Sr. Borges: Passou c ficou pro· 
jml!cmlo o artigo 56 elo Parecer. 
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2." O artigo 30 do voto separado: Não o nobre Senador not" que apezar ele não ha-

passou. 
Seguio·se a discussão do artigo 3G do 

ver Inconveniente nas remessas, ou JJos sa
ques, que JJem sempre lhe convêm; e por 
isso quando lhe com·ier certamente e !I e ~a

curá, mas quando H1e não convier por certo 
ha de nl!cgar desculpas ao Governo, c o Go· 
v.erno não terá outro remedia senão estar 
por ellas, porque não se lJ.a de .querer sujei
tar a receber aqui uma letra e mandal·a para 
a J3ahin, ou Pernambuco, e l{t dizer·sc·lhe: 
não temos agora capital clisponivel, etc., e 
que ·necessidade terá o Gal'erno de se su· 
jeitar a estas eventualidades se pócle canse· 
guir isso por via de particulares sem pagar 
commissão a.Jguma? Creio que ·ninguem dd· 
xará ·de confessar t:tl inutilidade, isto é qu~m
to a primeira parte da emenda; quanto a se· 
S'lllHla não foi contrariada; portanto ainda 
procede. 

projecto. 
.Q Sn. BoRGES: - A disposição deste ar-

tigo ha do trazer alguns embaraços ao Go
verno, quando precizar de .passar dinheiro 
para as Provincias ou h ou ver bancos fillaes, 
em consequencia de se determinar, que o 
;))anca não peça a diffcrença do ca·mbio; por
que certamente quando o G·overno exigir pas
sagem de alguma sonuna c!lc lhe apresen
tará mil embar:•ços, por exemplo, não posso 
sacar t1gora sobre essa Provincia, até mesmo 
aqu!lio que diz o negociante de pouco crc· 
dito, rugora. não tenho fundos: não ten1lo or-, 
dem para sacar d·O meu corresponden·t.e, .etc. ; 
portanto .querendo·se que isso se faça sem o 
cambio, o Governo IJU de se sujeitar a. esses 
inconvenientes; e nós por experiencia j(t te
mos visto ·os inconvenientes ·que nisso se tem 
encontrado, e o monopolio que nisso fez o 
extincto banco, que pag:n·a quando queria, 
demorando o di,nheiro por immenso tempo, e 
só pa.ra quando H1c .razia conta; muitas \'e· 
zes mandaYa comprar letras sobre Londres, 

0 .Su, ~IA!tQVEZ DE }LIJliC,t: - Eu con • 
venho no artigo, e não vejo que se possttll1 
dar taes receios .. 1\'ós sabemos que todos os 
bancos do mundo mais ou menos têm f<'ito 
seus sacrificios; não sé nn. sua creuçii.0

1 
como 

mesmo no termo ele seus contra tos: geral
mc:nte taes commissõcs têm lugar quando 0 

n1ovimento que se pretende de uma somnHt. 
é para aJ.guma distanci:1 grande, como por 
exemplo, entre nós para a Europa, mas ge
ralmente as necessidades do Goveruo hão de 
ser para algumas Províncias, c não para, to· 
das, porque taes saques só serão Jll'cessarios 
Para as Provincias que têm clcfiâts, porque 
as Provincins de primeira. ordem têm din·hei
ros suJficientcs: logo não 11a1•erít muito in· 
conveniente, nem differen~a .de ·canibio por· 
que as moedas se vão proporcionar gcralmen· 
te em todo o ImP<'rio iguacs; Jogo 'é um; di· 
minuto sacrifício que faz o 'banco para com 
G_uem lhe deu o direito de. cmittir papel na 
circulação ficando com os metaes ·em cofre· 
portanto não se ·considere objecto de summ~ 
importancia para que ellc deixe de o .fazer. 

c quando as realizava le1•ava · em conta os 
juros, quando taes passagen·s eram feitas por 
ellc, e não exigidas por tal modo pelo Go· 
ver.no; deste modo eu entendo que o artigo 
,1Jem longe de .fazer com que se consigam os 
fins a que se propõe, trar(t funClstos resulta
dos, e por isso proponho a sua suppressão. 

lD!E~DA 

"Artigo 26. .Supprimido. - J. I. Bor· 
(JCS." 

Ji'oi apoiada. 

0 Sn. Ar.:m:mA E Ar.nt:Qt:EBQt:J:: - Eu 
não posso votar pL'l:L emenda suppressiYa to· 
taJmente; e cnte·ndo que o brunco não deve 
tirar commlssão alguma, ,tão sómcnte pelo 
simples ,facto de rece~r aQUi o din'he!ro, c 
pagar onde tenha caixa filial; porque não 
se! que taes pagamentos tenham Inconveni
ente algum; quanto ao não Ic:var a. diffe· 
rença do cambio nisso concordo qU<' não pó· 
·de ser: e até seria de grande prejuízo; as· 
s!n1 voto pcln supprcssilo na ultima parte. 

O sn. Boncms: - i\Iua ~ nccessar!o ~uo 

.O ~n. Or.n·ErnA: - Eu muito desejo que 
se reahzc um tal ·banco, porque S<'guramcnte 
h?i de empenhar-me afim de ser accionista á 
VIsta de tantos priYilcgios; c se elles têm a 
utilidade· que se diz, façam-se ,bancos bastall· 
tes, !! a ::-l"ação lhes dará prlvilcgios: quinhen
tos ou seiscentos 'homens da ;J\.a~ão hão d<• 
estar desfructaJJdo, c o resto da :'\ação pa
gando, c: o banco fazendo tudo quanto qulzer 
embora sda cm projuizo ·da :\a oilo! ·Senha. 
res, cu estou cm que não se lla de Jl·assnr es• 
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te ·sacrifício como todos os mais que se qui-
zerem. 

O Sn. iBomms: - O que o ·nobre Senador 
n.vançou não tem lugar nesta occasião, e sim 
quando se trata r de cstabel<'cer um artigo 
pelo qual se exija .do banco a!•guma cous:1 
como em compensaç1l.o dos ·privllegios que. se 
lhe concedem; e não sei como o nobre Senador 
por um objecto tão insignHicantc diga que se 
ha de emp<•nhar 'para ser accionista; eu não 
convenho em que passe o artigo .porque, como 
disse, ha de i!ludir o Governo, c não verific.:Jr 
aquillo que dc,•e; este é um motivo bem plau-
sivel; mas se nós queremos que tantos pri
vilegias que concedemos ao ·banco sejam pa
gos com a disposiçfto deste nrtigo nf1o ha cou· 
sa mais barata! Voto ainda pela suppressfto. 

O Sn. AL)fEfDA E Ar.nuQUEIIQim:-E' prc. 
clzo não nos esquecermos de que o ·banco uão 
é autorizado por lei a rmittir notas, senão pe
la esperança do beneficio qu c a sua crcação 
traz iá Nação; se nós nos oppuzermos a alguns 
priYilegios que se lhe queiram conceder é o 
mesmo que dizermos não haja banco; logo é 
nccessario facilitar o mais que fôr possi,·e! 

n. .yai rcallzar, :ho. de ter em resposta: - ve
nho. C(t aman•hã; não estou pnm isso, não 
quero pagar etc.? E' precizo que seja obriga
do a cumprir os seus deyeres, e pa1·a isso é o 
artigo additil•o. Ora, ·Uill banco que tenho. di· 
versas caixas fillaes nas IPro,•incins, ser-lhe
ha pesado ·passar os dinheiros da Xuçiio, de 
uma ProYincia para outro.? Isto é o maior 
beneficio que o. :::\ação pódc receber delle; e 
equipara um tnl beneficio ·com os que o banco 
rect•.bc, quaC's são ter ás suas or(kns a Casa 
da 1\.focda, fazer as operações que quizer, emit
tir po.pel, c ter cm seu poder os deposites pu
blicas? Não, por certo; portanto o artigo de
ve passar; se toda Yin o banco se propuzera 
não cumprir os seus deycrcs, a não querer 
passar alguma somma o :VIinistro ela Fazenda 
póde determin:tr que se não recebam nas es
tações pu·b!icas os seus ·bilhetes e o banco 
terá de ceder. Para qu<', ·havendo banco ·ha à<' 
a Xação fazer sacriflcios, pagando commi~

são pelas remessas, ou saques que se vê for· 
çada a fazer por meio de particulares? Isso 
seria em conscqucncia. Voto a fa,•or dO ar
tigo. 

os meios de sua organização, c estabi!iclad~:; 
até mesmo se quer<'mos ser conforme.>; por· 
que por vezes se tem .dito nC'sta casa, que 
toda a riqueza que actualmente temos ~ de
vida ao banco, ainda que cm sua ori-gem 
custou muito a obter o numero nec~:ssario de 
accionistas, por multas pessoas repugnarem, 
porém depois afflulram vendo quanto lucra
vam nos juros; por isso estou ·certo qu<• se se 
verificar a sua ~::xistencia a Provincia do Rio 
de Janeiro e talvez multa gente de outras lw. 
de querer ser accionista; c será um meio de 
a 'Provincia do Rio de Janeiro contar mais 
proprictarlos c ricos capita.Jistas. c o meio 
de conseguir isto é dt>sYi:tr por todos os mo
dos a impossibiJi.dadc da sua realização. 

O Sn. BonaEs: - Xão me persuadia que 
a ·disposicão elo artigo do voto separado, que 
ainda demanda approYacão da Asscmbléa, fos· 
se pena correspondente a recusa fdta pelo 
banco de passnr um fundo qualquer, que o 
Governo lhe propuzesse para alguma JProYin· 
cia! pois o J\finlstro da Fazenda por isto ha· 
via ·de dizer, cesse o curso dos bilhetes do 
banco? isto é o mesmo que [Jizer, o bnnco lo· 
go que esta publicação tenha lugar d~clare 
a ·bancarrota! que calamidades da.hi não re· 
sultarlam! pois, sen·hores, l)óde dar·sc uma 
tal pena n uma n~:gação?! isto escapou ao 
nobre .Senador, por casualidade, no calor da 
discussão! Disse o nobre Senador, pnrn que 
havia o Governo -de fazer sacrificios tendo 
um banco que o -deve au:xilinr em nttencão 
aos ·privilegias que lhe são ·concedidos, mas 
é necessarlo que o nobre Senador note que 
se não fazem sacrificios; o Goyerno quando 
quizer passar fundos por via de particulares 
p6dc .fazei-o s~:m pagar commissão alguma, 
salvo sendo especle porque de necessidade 
·hão de levar-lhe a d!fferença do cn mbio, o 
que tambem acontece, quando as letras silo 
saca·dns sobre paiz extrangeiro porque ha dlf
ferença de valor para ya!or. Quanto as com
missões sobre as letras tenho dito que o ban
co tem, malas àc illuülr o Governo, quando 

O .Sr.. ·ALEXCAn: - Sou de opinião que o 
:t.rtigo não deYe ser suppr!mido, porque du
vido que isto se possa equipnmr Cts vantagens 
concedidas ao ·banco; bnsta·l.he s6 a de fazer 
o seu papel particular recolhendo a um cofre 
o metal! Uma das objecções que se :J.prescn
tou para se propor a suppressfto do artigo .foi 
que o .banco ha de llludir ao ·Governo: mas 
cu creio que é mistér attender·se prJmclro ao 
motivo que obrigou o auto r do voto separado 
a propOr aquellc artigo o.dilitlvo, que deve 
pnssar cm terceiro. d!scussito; dign-me o no· 
bre Senador, qunlquer quo ten1 uma nota e 
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isto lhe convenha, mas que o G-or~rno não 
tom nisso prejuízo, porque, quando quizer 
passar fundos o faz por lntL•rmedlo de nogo
ci:mtes sem pagar nndn; s6 qn.nndo 1i em cs
pecie ·6 que se paga um Por cento, Ott um c 
melo, que 16 a titulo de contagem; e assim 
não se diga flUe um 'favor tal dcYia ter por 
pena o "fa!limento do banco, que não importa 
nada menos que na apresl'ntação em um dia 
de teclas, ou da maior parte de suas notas a 
que o banco não p6de acudir com o ~agam"en
to; c a que ainda nenhum resistia. 

de summo beneficio para o G-overno: incli
no-me portanto a favor do artigo. 

o Sn. Bonm~s: - O nobre .senador funda 
a sua opinião em ·Um engano, j)orque conr.un
dc aquillo que é propri11mente commissão com 
o cambio: são cousas distincu1s; o artigo é 
verdade que tra·ta de ambas, e quer que o 
banco não leve commissfto ·nt:m cambio; o no
bre Senador, porém, não se explicou; quando 
eu prec!zar do :Passar fundos para qua.Jquer 
iProvincia acho quem m'os .passe sem commis
siio alguma; por exemplo, quero mandar pas· 
sar cem mil réls para a B:vhia, não se me leva 
por isso commissão, mas quando eu quizer 
entregar directamente lã uma somma, então 
pago o cambio, porque ha difft•rcnça de va
lores; e se se seguisse o principio que esta
belece o nobre Senador então o banco teria 
com iSSO um preju!zo extraordinnrio porque 
o Go'l'erno entregaria 110 banco 300 mil libras 
esterlinas e dir-lhe-hla: ponha-me em •Londres 
300 mil libras em moeda 'forte € n,•ssa ope
ração o banco teria ·Um prejuizo de lõO 
mil libras no ·Brnzil ainda é ]Jossivel que 
aconteça o não 'lliLYCr premio de Província 
para Provincia, posto que tenham de passar 
muitos annos ant<•s de tal se realizar, mas 
nunca para o extrnngeiro: opponho-mc ao 
artigo pelos inconvenientes que offerece. 

D Sn. AL)!J~IDA 1; AT.IIl:QUJ~HQUJ~: - Esta 
obri-gação imposta no •banco não é verdadei
ramente uma compensaçfto dos privilegias 
que sr lhe concedem, porque el!es são muito 
superiores; mas tambem não estou em que 
se diga, que el!e p6de n·busar querendo por
que o Governo, qna·ndo tiYer de passar fun
dos, e elle não queria, deve empregar m~io~ 
para isso, e conseguil-o. Demais. estou per
suarliclo que a disposiçiio do artigo tinha e:u 
vistas uma outra determin(lçiio que não pns
~ou, c era a de s•~ fazi'r o Governo accionlst!t 
de quatro mil acções; porque l'JJtüo elle po
riia fazer passar os ·seus fundos Sl'!U cambiO, 
e conunissüo; deste modo a.pprovo a opinião, 
que apparcceu, mas nunca admittirei que seja 
em compensação do que se lhe concede. 

ü .Sn. ALEl."cAn: - Não responderei ás 
objcc~õcs que apresentou o nobre Senador, e 
limitar-mc-·!Jei ao caso das letras; direi ~uc 

o que acaba de a.vançar é inteiramente novo 
pnra mim, porque querendo sacar dinheiros 
para u Bahia, ou pagarei coDlmissão de 5 ou 

O Sn. SATunxrxo: - Eu voto tanto pelo 
que respeita no cambio como a commissil.o: a 
commissiio que o nobre Senador disse que se 
p:~ga, propriamentt• nil.o é commissiio, ii con
tagem, que tanto se paga sacando-se daqui 
sobre a Bahia como de lá sobre esta praça; 

G por cento; o nobre Senador muito ·bem sa- no que concordo é em aue niio devemos for
be qtH• o dinheiro tem aqui mais valor que na çar o banco a ·fazer ·essas transacções :Por s~r 
Dahia; é neccssario pagm·-me essa diffé•ren- necessnr!o que elle tenha dinheiros disponi
r.n; porqu!l q1w.ndo o papel da Bahia vale veis afim do nunca dizer: - não tenho, nii.o 
mais que o darjui .o saqu!l não é a meu fa- posso agora fazei-o - em vão lhe apontaJ•fi. 
rnr, c quando clle mc.JJos, cntfto lucro €ln o Governo seu dever, c ·clle lhe oppor{t qUl> 
passar fundos: quero, pois, que quando o Go- não tem fundos; e uma ta1 determinação sc
vt•rno precizm· ele 'fundos da Bnhia, e alli o ria querer que o Governo em bre\'C ddssc en
valor fúr superior no daqui não tell'ha o sa- bo do banco, porque com as suas transacçõ~s 
crificio de pa.gar essa difft:rcnça; e é o IJUC lhe traria immensos prejuizos; o que nunca 
no meu entender qU:eroptrügo; .q•ul':rotnm.bem se .via cn1 parte alguma, ·C ·então seria ncct•s
que quando não cumpra seus deveres seja sario que o ·banco tivesse uma somma de ~·a
reputado fallido: e não se dig:1 qtw isto o for- !or<'s cxtraordinarla; portanto voto contra a 
ç.:;r;í a fazer banca.rrota, porque a disposiçüo primeira parte do artigo por ser dcsnecossa
vai ·na lei; !{L v~ quaes são suas obrigações, e ria; pois se o banco tiver dinheiros clle pas
niío Pôde .~ssim illudir o Governo, porque se sará os fundos elo Governo sem commissão c 
se Quizcr ré•cusar ha de ·Provar .as raZÕl'S c-m se os não tiver, infallil'clm<>nte, dir{L que nfw 
r1ne se funda, tambem não acho que Isso seja passa e que procure o G-overno quem !h'os 
um objecto de grande monta, entretanto que 11 r.assc. 

-

. •· 
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Julgando·s~ a materla discutida, Propõz

se {L votaciio a suppressão do artigo 3G: c ~1ão 
passou. 

•Requereu-se então que o artigo fosse 
proposto por partes, e sl·ndo .apalado este re
querimento, propõz·se (L votnçiLo: 

1. o A primeira parte 'do artigo até a pa· 
laYra - commissões - .foi appro\•ada. 

2. o O resto do artigo: !\'ão passou. 
Passou-se ll discussilo elo mtlgo 37 do pro· 

jecto: 
0 Slt. BORGES: - Pela dispo.sigilo deSte 

artigo vão ficar extinctas as Thesourarlus 
das Provinc!as onde •houyer caixas fl!iaes do 
banco; pois acabam·se ele criar Thcsourar!as 
para a arrecndação das collectas, e pouco de
pois um artigo manda que clla seja ,feita pe
las caixas flliLJ:es? Isto é vonta(]c de andar, c 
desandar! Se os legisladores entendem que 
o banco é repartição mais capaz para a rc· 
cepção das collectas .do que as ~l'hesournrias, 
cnt:iio determine-se, que onde houverem cai· 
xas filiaes do banco não hajam 1'hesourarias; 
isto ao menos entende-se; comtudo julgo que 
não 6 admissil'el tal artigo, e voto contrn 
ell~:. 

quencius, por(JUC certauwnto por·iu cm inccr· 
teza o pagamento dos empregados JlUlllico~, 
porl]tte pocleria acontecer que as suas tl'lllls· 
acções dessem -.Igumas vezes o incon1·cnicn· 
te de se JJilo realizarem; cu j,1 disse que não 
;;ei qual ~oi o JllOtivo de vir aqui eott.: artigo; 
um uobw membro da Commissfto !lede !L pa· 
lavra, vcrcn1os n. sua inform~lÇflO. 

0 .S11, 1\fAJIQl:J>Z llll ::1-Lu:Jc.l; - iE11 llfi<l 

acho base aiT;tlllla em que so t•stltbclcça este 
artJgo c convirei na sua oupprcssrlo; até mes· 
mo por me porsuadir rtue tal disposigiio 6 
injuriosa ás l'hesourarias, porQue deixam ele 
ser Julgttclas capazes para dcscmpcnllarcm o 
fim de sua instituição; e é certamente extm
Yag·ante rj\wrer constituir as caixas filiacs cm 
Thesourarias; a Commissão nfJO supprimio o 
artigo porque seguia o systc.rna. d~ nüo mexer 
uaquillo que não trouxesse inconveuientcs re
conhecidos de encontro [J lei que se fazia; 
ainda ha outra causa, c não menos forte, que 
me obrig:t a \'atar contra o artigo e é que, 
tiradas ti·cs ou quatro Proviucias, as mais 
silo mendicantes, mal lhe chega para as suas 
despezas; porta.nto voto pela supprcssfw. 

Julganclo·sc discutida a matL'I'i(l, :propôz· 
se á vota.~ão o ariigo 3i: c não passou. 

·Entrou em discussão o artigo 38 do pro· 
iccto, e como emendas o G9 do Parecer c o 
33 do voto sep<~rndo. 

O Sn. JI.LExc,\Ir: - Eu entendo que ain· 
da que passe o artigo as Thesourarins ficam 
sempre recebendo, c pagando conforme a sua 
organização; o fim do urtigo é fazer com que 
o dinheiro que SO·brar se .ha de estar parado 
em caixa, esteJa rendendo no banco: nflO vai 
Para alll tam.bem dinheiro dos orphãos? Por· 
tanto tambem não ha necessidade de se aca· 
bar com as Thesourarias; convenho em que 
mui poucas vezes se realizartl a dl'termina· 
çr1o do artigo, por isso que por ora niio lemos 
sobras; igualar a receita com a despeza, mas 
logo que as possam !haver, elle -tcrít effecti· 
Yidade; clecido·mc a faror do artigo, apeznr 
mesmo da cllfficuldade de sua cxecuç::io por 
em quanto. 

O Sn. BOJWI>s: - O nobre Senador· que 
sustenta o artigo e diz que nos faltam sobras 
cstli se contradizendo; porque ·se as nilo ha, 
como ·hão de depositar·sc? Ora, se se quer 
que o dinheiro seja depositado por dius no 
banco JJOI' ser casa. mais ·forte, nós então te· 
remos o banco cm corrcspondcncia continua. 
com ns T.!Jesourarins; se o b:1nco tem 0 de
posito dos orphãos pnga. o premio dl' 5 por 
cento; se se admittissc que o banco fosse um 
tal depositaria traria ns mais funestus consc· 

O Su. Bonm~s: - Eu não concebo bem cs· 
te artigo e desejaria ser illustrado; ncl!c noto 
estes inconvenientes; primeira tlisposição do 
artigo (IU1t). O banco se cnC<liTCg<ll'tl de sub· 
stituir por !lOtas suas todo o papl'l do Go· 
verno, etc. - ·Por esta operação o banco fica 
inhabilitado de .fazer outra operação a.lguma 
porque os seus fundos apenas lhe chegarão 
pam isso, c entüo se torna inexcqui n·l a dis· 
[lOSição do artigo 32, q1w Ht passou; tem, 
além do papel do GO\'Cl'llO, de r"sgtüar o pa·. 
pol do banco, ora. existente aQui c nns Pro· 
viucias; tem igualmente de remir as ccdul:ts 
da ,Bahia, e llOI' isso Nw d1t a l<'i 5 por C<>llto; 
mas do que lhe serve, se l'lle fica impossibili· 
tado de acudir liquillo a que é mais obrig:1· 
do? Eu tambem não concordo cm que o Go· 
vcrno lhe fique pagando 5 por cento do seu 
valor sobre ns cedulns qu" houver ele resga· 
tar gratuitnl!lentc, porque a nüo ser as>im 
terá de cmittir duas qualidades ele cctlulas, ou 
notas, e é nesta disposição Que eu atho nl
gum embara~o porQue lhe <i inclispcnsarcl fa· 
zer duas Qualidades do notas, umns para.. as 
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suas operações c outras para a sua substitui· 
çiio; nito me posso decidir por tu! artigo em· 
quanto não appareçam razões que a Isso me 
conduzam. 

O Sll. IIL1nQUEz DE :IIAmd: - A obje· 
cr,iw que se apresenta é filha do desejo de se 
querer ir adiante; a faz com que pareçn ab· 
surdo que um banco haja de retirar instan· 
taneamente da circulação 20 mil contos, que 
em tanto Importaram todos os objectos que 
são designados para o bnnco substituir: o 
banco com effe!to poderia realizar essa ope
ração pelo seu fundo cm metaes, mas isso 
seria o mesmo que deitar por terra o banco 
Jogo no seu começo; a operaçito IJ:t de sim 
ser .fei·ta, mas gradu:tlmente, á proporção que 
crescer o seu credito; p6dc ser que o faça 
em breve tempo; porque nós sabemos que um 
hanco, que tcn1 o fundo de 20 mil contos pó· 
de emittir ·10 mil, ou .mnis; o a11tigo banco 
tiu·ha um fundo de certos contos; c cn1ittio 

Sogunclo o que ha. ·pouco ouvi a um dos 
nobres membros ela Commlssão, o artigo apre· 
sentou·s~. nflO se tendo em vista mais do 
que o desejo de passar a lei, mais uma vez 
concebido, que passe o artigo clle nftO é de 
pouca monta, porque vai pagar por intcrme· 
d!o dO banco a dh~ida <lo Governo, o que é 
nndn menos que decretar a perda do banco; 
disse-se todavia que o banco pôde 1Jr!ncipi:ll' 
com essa opernçito -llt•po!s de acreditado; mns 
advirta o nobre Senador que não depende só 
elo prazo do tempo de seu credito; quem o 
acredita é a pontualidade dos seus pa.gumen
tos; e para isso 6 neccssario que a emissão 
nunca seja superior ao seu ·fundo. Trouxe-se 
o exemplo do antigo banco: mas qual rol o 
seu resultado? Logo que chegou a mais de 
doze mil contos a sua emissão, suspendeu os 

uma sommn muito superior, porque s6 o Go· 
vcrno de 'D. João VI o emittio uma somma 
considcravcl, o que em verdade lhe fez um 
:;rnndc mal; mas· nesta occasião se se elc1'0U 
a tanto foi pelo credito de que gozava; por· 
t~nto ndquirindo o banco credito não ]louvem. 
difficuldn.de em consegui'r cm breYe tempo 
a rt:alização dessa operação, c por isso ru 
acho que o artigo póde passar. 

seus pagamentos. -A disposição do artigo, 
quando promette os 5 por cento, ccrtam.:nte 
que é mu!to con1•eniente aos accionistas, por· 
que tendo um .fundo de 20.000 c ou tos rmpro· 
gaudo-os nessa emissão teriam dentro de UTJl 

anno um lucro dG mil contos! :lias pó.J,J·gc 
dar <·ssa inlclligencia quando é uma dividn 
esta que não tem juro? Isso seria o maior 
absurdo; porque era impossibilitnr·se o Go· 
verno de fazer esse resgate, e estar pagando 
annualmcntc ao banco 1. 000 contos ele juros, 
con_1 os qunes elle mesmo o podht !r fazendo; 
seria Isso querer o Governo um prejuízo ma
nifesto; é verdade que se podia fazer com 
Que o banco fosse amortizando, e não pcrce
t:sse os 5 por cento do total; mas o artigo 
nao está concebido nestes termos: porque cn· 
tão devia dizer - para. o pagamento da emis· 
são que o 'banco deve fazer, o Go\•erno an· 

O Sn. S.\nmxrxo: - Creio ser newssa· 
rio saber se conY·ém ao •banco garantir :t di· 
vida do ·Governo, porque se elle é obrigado 
a substituir todo o papel do Gcn·erno, tem de 
trocar uma nota sua, por um(l. do ·Governo, e 
assim é obrigado a pagai-a. Jogo que lhe não 
seja apresentada, em metal, entre tantos que 
recebe papel; e então necessario é destinar 
certos fundos para este pagamento, elo con· 
traria clle nunca. poderá fazer nem aind(t 
mesmo que se lhes dêm esses 5 ·por cento. 
porque certamente seria o maior clamno que 
poderia ter o banco, por não se poder duvi· 
dar ·que era isso o mesmo que el!e abonar, o 
pagar uma cousa sem ·esperança alguma de 
a poder realizar e por isso flll entendo que 
o artigo não põde passar de fórmn alguma. 

nua!mente entregará 5 por cento ela quantia 
que f<ir ficando cm debito - mas tambe:a 
seria certamente uma ociosidade ma.nifcsta, 
porque o Governo mesmo o p6dc 'fazer tendo 
{t. sua disposição a somma de mil contos por 
VIa c:os seus cofres, ou, não querendo estar 
sem Isso, _commettendo essa operação a Caixa 
ele ~\mortização, enviando-lhe a somma com· 
petente, evita;·a·se assim o ca.rregar o banco 
deste onus, que não far(t Pouco pre~;nehendo 
s~tisfactoriamcmtc as trnnsa.cçõrs commer· 
cmcs, que houver de ter a seu cargo. 

·O Sn. BonoEs: - Verdn.de!ramentc a dis· 
posição do artigo não é pnra gnrantir a divi
da do Go\•erno, 6 para pagar; porque recolhe 
o papel do 'Governo e emitte notas suas, que 
6 obrigado u resgatar quando se Ihc apre· 
St·ntcm; cu entendo que ·6 ·este o ·facto. 

. ·~ Sn. 1:\L\nQt:EZ IJE :11Amd.: - A Com· 
lliiSSao entendeu que isto ora passar a divida 
do Governo para o banco, e este convertei-a 
em cousa sua; que por essa operação lhe 
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desse 5 110r cento e que tt nmortlzaçiw fosse / havcr(t cm I]Uc ·do segredo dependa seu crc
feita conforme " Gorerno pudesse, destlnan- elite c ,·slabilldudc; IJOI' isso sou rlc voto que 
do-s!'~ para isso 11a lei do Orçamento alguma / G A::s,·mhléa Gt•rul nomoie commissõ;:s p:tra 
IJUanti:t; porque confiada essa opcrar;ilo :to I esse exame, qunndo l!te .pare_ce1' ~onvcn~en:c. 
banco o Goi'L'l"IIO luwl~t de st• <·ntendcr com Julgnnrlo-~e .a mat,•na dlsculllllL, pi'o)luz
ei!L'; mas que o b~nco tome o pa.pd da divida I ~e {, \"otar;fw !.l arligu 3!l, salva a emcnrla: c 
do GoYerno como seu sem premio algum, e não pas.,on; c iicou por conscr}ucnci;~ ]lrc•ju
obrigado a pagar quando se lhe apresente as tlicndo o (Jddita111ento proposto no voto sepa
nota3 qtw pnra Isso emittir, essr. r} u11HL op:•- racl ... 
rncf!o que nüo Jló<lc ter lugar, c fllW aincl·a <Passou-se no nrtigo ·!O do projecto, o qual 
sendo CSPIIGlHlfi' seria difficil, rü0m flc outras tland<J·so por discutido, foi proposto [L vota· 
muitns di!'ficuldad<·s, lla :r. princival, que é / ~><o: c niw pa,r;ou. 
" realizaGfin do banco. Eutrou r:m dlscuss:io o artigo ·H do pro· 

.Tulganrlo-se a ma teria discutida, pl'opüz· jccto, ,. como emenda o ~r. do voto separado. 
S<' ç, votaçiLO: O Su. BohGE.~: - O artigo 39 exigia que 

1." A suppr<.'Ssüo dos trcs paragraphos o •banco <lésse eontas na maneira ndlc prcs· 
do artigo 38, conforme o voto separado: J.>:1s· cripta; mas 11ilo passou; c agora quer-se que 
sou, c ficou pr,•judicacla a emenda <lo Pare-~ o Corpo Legis!at:il'D tome essas contas; o Yoto 
cer. separado faz um:: cxc,·pçiw ele contas parti· 

2." O resto do artigo 38: ~iLo p:rssou. I cularcs; !ll:ls como Jlotlcfll ter lug:1r ta<'S t•xn-
·Scguio-se a discussão do artigo 39 do / mcs s<'lll que se cx:.;.minem ao mesmo tempo 

projecto, c como emenda o 3-1 do voto st•pa- as contas particulares, estando L'Scriptas no~ 
rado. 11 mcsmos linos? Xfio púcle ha1·cr tal excepcfio; 

O Sn. Dor:GI~H: - O artigo devia dizer - portanto a disposir.ão elo •·oto separado não 
apre~ent:1rá. um ~al~nço do seu giro .actiYo c 

1 

tem lu~ar; quanto ao exame, cu julgo que 
pass1vo - 1sto e tao sómente o que convém ellc t<.·m lugar todas ns Yez,•s que se der al· 
sa.ber. ;;um receio; c nssim o Corpo Legislativo niio 

O .Sn. At.MEillA E Ar.uuQuEnQuE: - Se- J>recizo. ela lei que regule isso, póde fazei-o 
ri<L melhor dizer-se que o Governo entrará quando julgar conrenient.•; não me conformo 
nr.•ssc exame só quando o julgar convenknte; tamb<•m com :t disposição, que diz - o Go
que o Governo e!Itre assim nesses exames .,u 1·erno, ou qualquer das Cam:1ras, etc. -uma 
não acho justo; salYo se eue· foss" accionis- Camara por si só não tem poder algum, tu
ta; mas não o sendo, não tem cousa. nlgumn do que depende dn lei é precizo quc passe 
a osmcrllhar lCt: o banco estCt no caso dl.' uma em am1>.1s, e qoc tenha a .sancção do Chefe 
c:asa de commercio, tem a sua eseripturação do Poder Executivo; Yoto contra o artigo 
Particulnr, quando nlgumn circumstanci.l ex- porque Dl<' p:trccr illusorio. 
traordinarin. occorre então d[L contas. Julgando-se discutitJ.:J. a materin, propõz-

0 Sn. BOJ:G!:s: - Conformo-me com o se [L votação do artigo .J1 sa.Jyn a emenda: 
nobre Senador, porque a disposiçiLO é con- :"'ão passou; c fjcou prejudicada a cxcepçiJO 
forme n mente ela. lei, qual era n elo Governo proposta no voto separado. 
ser accionista, mns agora não está no mesmo Dada a hora, o Sr. Presidt•IItc declarou 
caso; fará balanço quando se jul·gar necessa- adiada esta ma.tcria; c dl'signou para 
rio entrar nesse exame de sua a.dministra
çüo; e a AssemblGa quando o julgar conve
niente o autorizarA para isso' nomeando com
missões do seu seio. 

O Sn. SNrunxrxo: - Nüo póde entrar 
em comparação o ·banco com uma casa de 
commcrcio, porque o l:mnco emitte notas, que 
s:1o introduzidas nas <'Staçõl's publicas; c as· 
sim cumpre ~o Govemo Yiginr sobre sua emis
são; mas por outra pnrte eu vejo algum ris· 
co em que se apresonte ao publico circnm· 
otancin.flamcnte o s<•u estado, porque occasiões 

OltnEJr uo nu 

1.° Continua~iio da materia adiada. 
2. • Terceira discussão da Resolução, so

bre o pro1·imcn tn dos prof<'ssores das cndei
ras de P.hilosophia, Geometria c Franccz para 
a Capital da Prorinria de Gornz. 

3. o Terceira discussiio da Rl~solnr,:i.o. so
bre o patrlmonio rln vilkt rle S. José de Gni-
1nnrãcs. 

·1. o Te1·ccirn rliscussiio dn R<'soln~ilo, de-

...• 
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clnrando no gozo de cldacliio brnzileiro a An· 
tonio Carlos Figueira de. Figueiredo. f 

Poi remcttlda ús Commlssões de 
Co1istitui~ão c Legislação. 

5. • .St•gunda discussão da ·Rcsol uçflo, que 
trata do augmento dos ordenados dos offi-1 :l." Da Camara 211unicipal da leal cidad·) 
ciacs da s·ecretaria do ·Conselho Supn•mo ) de l\Iarianna, para que nflo passe: a a.:•mistia 
l\Iilitar. 

1 
proposta para os revoltosos elo Ouro Preto; c 

G.• .Primeira discussilo da Resoluçfto que : dt•c!nrnndo que, se os seus \'Otos, qu•; são os 
trata de insta.nrar um:1 l:tl(Jcoira de Grnm- I de todos os }!ineiros, niio forem ~tteJHidos. 
matica Latina n:t ·villa de l\Ieia Ponte. I tomnr[L o expediente de ceder o posto, cm 

7." 'l'crceira discussfto da Resoluçflo so· CJUC se achn, e no silencio do retiro l;tmen· 
bre os exames pum o gTúo de doutor nos 
Cursos Juridicos de S. 'l'aulo e Olinda. 

tnr as dPsgraças da Patria, e iogualmr.ntc com 
a força repellir a força inimig-a que ousar 
eggreclil-n. 8." .Primeira e segunda discuss<io do pro

Jecto de lei sobre as forças de terra para o 
a.nno de 183·1 a 1835. O Sr. Presidente declarou que fl

cnva o S<·IHtdo inteimdo; e cm con· 
sequeneia de varias obsen•ações, so
•brc o dar·se outro destino a esta re
presenta~fto, propõz-se fL votuçfto se 
se J!)Provava que se tomasse cm 
consideraçflo este negocio; c decidia
se que nfto. 

Levantou-se a sessfto fts duas horas c 
meia da turde. 

SESSÃO ORDINARJA, E~I 2 DE JULHO 
DE 1833 

I'llESIJJEXC!A 1)0 Sll. IIEX'IO n.\lllt080 I'I~Rl>IH.\ 

Dlscussão elo )Jrojccto so/Jre o 11J.<Jio circulante 
c crcrrçrio de um Ba.nco. - Discussrio rla 
Rasolucão soln-c provimento r~os JJorojesso· 
res dtt Provinr:ia r/.c Goyaz. - Discussrío 
r/.a. Resolução sobre o ord('narlu rl.os ojf'i· 
ôrr.cs rla Sccrctarlu ri~ Conselho S1tp1·cmo 
il!llita.r. - Discussrio rio projecto sobre 
a jixaçrio das forças de te-rra JWJ"U o 
mono vindouro. 

Fa.llarnm úS .Srs. Senadores: -
Marquez de •Bnrbncena, 5 vezt•s; Prc· 
sidente, 2 ·vezes; Borges, ·1 vezes; 
Conde de Valença, 2 vezes; Rodri
gues de Carvalho, l vez; Visconde 
de Cayrú, 1 1·ez. 

Aberta a sessão com 2G Srs. Senadores 
e lida a neta da anterior, .foi approvncln, de
pois de uma pequena alteração. 

.No decurso da sessflo comp.nreceram 
mais 5 Srs. Senadores. 

O .Sr. 1' Secretario deu conta das seguin· 

O si·. 1" Secr•·t:lrio deu conta de um of· 
ficilo da Cnmara l\lunicipnl ela villn de Bar
bacana, rcmettenclo a cópia da reprcsentaç:lo 
dos habitantes daquelle muni-cipio, que foi 
diri.gida {L Camara dos Srs. Deputados, con
tra a amnistia para os revoltosos do Ouro 
Preto; c ujuntando as suas supplicas á dos 
representantes ::,fim do que tal lei da amnis· 
tia nilo passe. 

Fi<:ou o Srnado inteirado. 

O mesmo .Sr. .Secretario a.prescn tau u 111 

requerimento de Fr. C\Tanoel do 1Ionte Car
mel!o, Reitor do Scmlnario de S. Joaquim, 
sol'icitn·ndo :t providencia que fi>r convcnicn. 
te em ·beneficio daquellcs que pelo estado a 
que presentemente está reduzido o dito Se· 
minaria, ·nflo podem, .nem podt•rfto j[tmais, 
achar os soccorros que ahi se achavam, n<'m 
ter quem por elles ore. 

Foi rcmettido ús Commissõcs re
unidas de Instrucção Publica c Fa· 
zenda.. 

tes rcprescntaçiks: 1' P.lnm JJ.\ OllllE)I uo DIA 

·1. • Da Cnmara :IIunicipal du villa da 
Campnn·l!a, •para que na presente sessiin se f Continuando a 2' discussão do projecto de 
d<·crcte a rcmoç:io do 'l'ntor de Sua :l!ajcs· 

1
re.l scbr<' o meio c!!"culontt• ,. crenr,üo de um 

tadc o St·nhor D . .Pedro ~". : Banco, com '' Parecer da Commissão de lca· 

'i I 
' 

' -

f 
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zc·nda e o volu sep<tl'auu de um de seus mem· jccto que passaram na discussão: ResoJ.veu· 
bros, tere lugm a discussão do artigo ·12 elo se que s!m. 
projecto, o qual dnndo-s,· por discutitln, pro· 2." .Se deveria ser applicada para o m,•s· 
pôz-se i• votaçfto: c foi U!Jprontdo. mo fim a quantb que fôr para isso votnd:L 

Igun! sorte teve o artigo ·13. na lei do orçamento: Assim se v~ncetl. 
O Sr. Presidente declarou que estava. cm 3.' Finalmente se se approvava a lei as· 

discussão -a npp!lcur,.üo d"s impostos: e sus· sim emendada para passar á ultima discus· 
citou·sfr então a questão d" devfrr a lei ser são: Dcc!dio·se que sim. 
dividida em tr<·s projectos, ou envol-vida cm o su. coxu~: DI' v,um\"C)A: - O .Sr. Prr.· 
um só; " find;t frsta pequena que,;tiio de or- sidente: a lei do modo por que Sfr tem dis· 
dem : cutido está muito deslocada, parecia·mfr, pois, 

Propõz·se [L votuçfLo do Senado se appro- que para facilitar a 3" discussão que .fosse 
vava se a mn teria jí, vencida fosse dividida rem~ttida (L Commissão de. Redacção par::L 
em tres projectos: rcsoJyeu-se que nfto. que vendo as emendas e o projecto rormc um 

Continuou a discussão sobre a appliw~cto só ·Projecto que se Imprima para entrar em 
de Impostos. 3" cliscussfto, cunvidanclo·s~ a mesma Com-

O Sn. :!\L\I:QUEZ IJE B.\1\nACEX.\: - EstfL missr,o de Faz,,nda; " o nobre Senador que 
decidido que ha de ser uma só lei; então me j clcu o voto separado, partt coadjuvarem a 
pareci<L que depois de tratar-se elo resgat<· do m,esma Commissão dfr ·Redacção. Neste sen
cobre se incluisse todos estes impostos na lei; tido apresento o requerimento. 
ai·nda que clles não silo suffici<'utes, comtuclo 
sempre é alguma cousa; quauto a natureza 
dos tributos j(L discutimos; agora é só a o r· 
dem de os collocar .· 

O S~:. Pm::>rm~XTJ~: - A discussão é so· 
bre a ap;>!icaçiLO. Uma vez que 6 só uma lei 
não a-lteramos cousa nenhuma, c só a appli· 
caçi'to, e como" está assentado que nisto não 
offeud·emos as prerogativas da outra camara 
nos artigos depois do r<:>sgate do cobre faz·se 
a commamoraçiio de todos esses tributos, c 
depois continuará o resto da lei. 

{) Su. ·BonaEs: - :Eu acho que :t. questão 
G sómente ele :1 Cnmara votar se as quatro 
imposições dos parn.graphos ln, 211

, 3°, ·i'' e 5() 
do artigo G• deve ser inteiramente applicadas 
para o resgate do cobre, esta é que é a qucs· 
tão; eu j{L digo que sim, que voto por isto. 

O Sn. ·PnESIIJJ>XTE: - l\"o voto separado 
ha \llll nrtigo mtlis qujl applica para o resgate 
elo cobre a quantia que fojr designada pela 
lei do orçamento. 

nJ':QUERDrE::\'TO 

·Requeim que vfL á Commlssilo de Reda
ccão para que unindo as emendas ao projecto 
se forme um, s6 projecto, e se imprima para 
assim entrar <'llt 3" 'discussão; convidnndo os 
membros da Commissão e o nobre Senador 
nutor do voto separ.ado para coadjuvarem a 
mesma Com missão, salva a redacção. - Oon
rlc rlc T'a.lcnça. 

Foi apoiada, e entrou em discus· 
são. 

0 ·SII. :llAHQt!EZ DE BAIInACEXA: - 0 r e· 
qu<'rimcnto ·é desnecessario, isto estfL feito.>; 
um dos membros da Commissão de Redacção 
com outro da .commissão de Fazenda tem já 

a rednccão de uma só lei com os artigos ap· 
provndos elos tres projectos; isto estfL feito, 
assim neste sentido parn se Imprimir, s6 fnl
tamm estes artigos do banco. 

O Sn. CoxnE DE V.u.I;:x-çA: - Como nes
ta parte aprecia-me qu,• se offendia o que 
estú. dPterminaclo pelo R<•glmcnto por isso fiz 

o S!l. liiARQT.:1lZ DI~ B,\IIUACJ~XA: - E' POI"' 

que est(t isto no projecto que veio da outra. 
Cnmara; estCt no artigo 3S (Teu). Eu como 
1•i que esses tributos nfto chegnv~m. aprovei· 
t<'i este artigo parn <;U<' a lei do orcnmento 
designasse ns quantias necl'ssarins para este 
flm: ella é que ha de dcsignnr, c não n6s. 

o requerimento. 

.Julgando-se discutida a mnterla propõz

se á votação: 
1. • Se se appromva qu~ se applicnsscm 

para o resgate do cobre dos impostos meneio-

0 Sn. ?lfAUQTJEZ DE BARDACEXA: - il?or 
esta razão estou pelo requerimento por ha
ver infracção do r~gimento: requeiro mais a 
V. Ex. que haja. dr espaçar mais entre a 2• 
e 3" discussão, por Isso p6de·se imprimir em 
dons dias, mas 6 pr<'cizo deixarmos mais ai-

nados nos pnrngraphos do artigo G" do pro· gum espaço ·para vern1os a opinlilo publica 
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comn s.c· manifesta a cst•} respeito; e1u S<'· 
gu~do lug:J!' ~uizcr-1 pedir aos nobrt•s Sena
dores Que ~uiz,•rem fazer alg-um:~s l'lllCJH!ns 
par;t a 3" tliscuss;io n fnzer,,m-nas antes parn 
da.rcm tempo tt ~ue >C lmprim:un, o qu,• _julgo 
melho!' do que u;J. mom1:1 occasião da dis
cussão. 

Julgando-se discutida. a materia propôz
se ri vota~fio o requerimento; e foi uppro
l'ado. 

:\ppJ'oi'OU·se em 3' discussão, para se re
Jaeti<·r a sobredit:1 cumara: a nesolu~ão que 
declara no gozo de cidadão br:Jzilciro a An· 
tonio Carlos Figuelr-1 de Figueiredo. (Vide 
se•súo de 15 de .Tun]JO) . 

2' !•.urre JJA OJWE)r JJO llU Entrou cm 2" discussão a. Resolução que 
trata do nugmento dos ordenados uns orri· 

·Entrou cm :l" discussão a Rcsolucão so- ! r-i:lJ•s d11. secretaria do Conselho Supremo :IIi
IJr,• n prol'iiiiCJJto dos pro[f•ssores das cadci-llitar·. (VicJ,• sessão tk 15 de .Junho) come
ras de Phi!osophia. Gcomctri:~ e FrancJ'Z 11nm I r;ando·sc pelo artigo 1". 
u capital ela Província de Goyaz. (Vide ses-i o s11 • ~LIJJQL'EZ ug BAHJJ.\CJ·:x.1: - Pnrc
süo d<· 22 rle :IIaio). I c~'·mc ~ue usslgnei-lllt' vencido nesta R<.-sn-

0 .S1:. S.\'J'üJ:xJxo: - A Resolução é i:l- I ]J:çiio. 
dispensa-..el; eu quiz<'ra que l'lla foss<• geral 

1

, o SJ:. PJm.smEX'I'E: - Sim, sonhor. 
p:u·:1 tarJas as Prol'incias onde houvesse esta. 0 s1:. l\L11!Qt:E7. n1~ RIJW.ICE:\'.1: - E :L 
nce<:essirl::tcl<.>. Porque o ~ue (•st:1 disposto é I razão por qu·c assignei 1•enciilo é a que vou 
Qlh' os professor<·s ele todas ~s cadeiras f.:t-1 rlnr. -Bem .pouco tempo ]H! quc se aqui fez 
~am os seus exames perante cs PrPsidentes lu:n au·gmento dr. 300 mil réis de gmtil'icaçfio 
c que ellc cm Conselho decida rlo mereeinwn· i •1. ~55 ,~5 orf!eiaes, sei que estes 300 mil réis 
tn ele cada um, "m algumns Pl'DI'incias niio I julgando 0 •Senado que é pcquen:t gTatifica
ha exmninadorcs mesmo· pm·a :1s escolas pri-~ r;rro, podia :mgmentar mais a!gu:na cousa; 
marins de ensino mutuo; não hanndo quem mas conn•rter o que se deu -como gratifica. 
<:x~minc n:lo se pôde nunc.a pôr em pratica,/ r;ão, hn poucos dias, em ord<•nado pum os em. 
6 pois nccPsS::tl'in q1w pela primeira vez se- pregados de um tribunal que se "spera ser 
iam estes l.'Xamcs feitos nn Côrte ou cm ou· :<balido, é um.a cousa muito extraordinarin.: 
tr.a qualQuer ProYincia; para as outras Yezes I se este c!lnheiro nilo ch<•ga a esses homens 
j(L podcr:io Iw1·er alguns lliscipulos adianta· para seu sustento, assim como se lhes d·eram 
dos ~ue possam se!'l'ir de examinadores; por- :lOO mil réis, dê-se-lhes mais, mas converter 
tnnto para podürem ter viga!' as c!iffcn•nte.s essa gratificação cm ordenado, não; ainda o 
leis, QU{' mandam que ·h·aiam certas cadeiras outro din para o tribuna'! da Junta do Com· 
nas Prorincins, esta Resolu~ão é indisp1·nsn- I :uCJ•cio augnwnlnu-se, mlo como ord·cnados, 
wl; cu o.uizera que dia se generalizasse; mruo mas como gratificação; pareceu-me isto con
emfim ns outras quando til·crcm n<'cessidadc forme a nossa marcha. 
pedirão o mesmo. .o Sn. SATr;Hxrxo: .- A Commissão jul· 

.Tulganc!n-sc a. mntcria discutida, propôz· gou que o ordenado destes empregados, cnn. 
se ii ''atação a Resolução: e foi approYada. siderado como tal, ·6 summamente pc·qucno, 
pnr:t se rcmett<·r :í Camma dos Srs. Dt•pu· e insufficienü'. r mesmo que não púde chc
tnJlos. ::ar ele moela algum para um homem se po-

Jlcr sustentar; c por isso nugmentou·o; esta 
~· r.11:'1'g !LI m:mm DO nu r, a. rnziio que a Commissfio teve: e se fez a 

J'<•speito da .Tnntn dn Commcrcio não est[L no 
w:ntrou cm 3' discussiio :J. R:•soluçilo so- nJ<"snJo cnso, porque os ordc·nndos da. Junta 

brc o pntrimonio da villa de S . .Tnsé de Gni- do Commcrcio eram maiores; n. commissiio 
lMriics (l'idc srs;;ão de 8 1!,· :ITaio). Com I fixou este ordenado compnrand·a com os ar. 
llllll <'lliCnila apprrwada nu ~" (l'irlP s;•;;s:io rlc rlcnados dos cmprJ•gndns 11,1s ont!'as reparti
·! rlc .Tnnlio): n rlando·s<' por discutida a mn.-j r,<ics, que é o melo que lla pura se poder cnl
te:·fa, Hpprnl•ou-sc n Rcsolur,i1o com a cmrn· I cnlar a justl~a destes vcncimcntoa, ~ compn· 
<l:J J'csn~rt!rn pnrn ~c c!Wlnl' A· rlitn Cll!nnrn. 'l'ntli'.:JntrJHr o .tJ'aha·HIO r!OilJ I;J•nhalho, ;::ra. 

. ; 
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duaciio com graduação: é a rcl,lGão cm que 
se acham o nllor dcsst•s trabalhos, " por meio 
dessa relação é que a Commissão t•stnbelcceu 
isto. Quanto a dizer-se que o trlbu·nal está 
para se abolir, esta razão para lllllll não .é 
procedente, Isto passará ou não de tenção, 
por ora 6 um tribunuJ que existe; os offlchws 
dt•sse tribunal representam que seu ordenado 

lustrado Senador nü.o Sl'l'vc; Lt,l1o o muni.io 
sabe que na Camura dos Deputados tliscntc-;;e 
u1u projecto para se abolir este tribu:Hli, fi
c:uril, :pois, a. .'ração OllL:rudu com t·~scs gra.n .. 
dcs ord<:!Uldos; disse-se que os empregados 
das repartlçõe,; que foram abolidas fica,ram 
multo bem; não •é tlsslm; o official·maior da 
Secretaria. elo Desembargo elo Paço J'icou com 

é muito pequeno, a Com missão assim tam- •100$000; a estes iii se augmcn teu, como gJ·a
bem o iulg:t; e portanto au.gmentou-Jhes o or- tiricação, agora reclamam, daqui lla um anno 
denado; supponhnmos mesmo que o tribunal r~clamarão outra vez, e até d<·pois de aboliua 
hn de ser ubolic.Jo; por isso mesmo <1e1•e ha- a l'l'·Jl(lrtiçiio o farão: um ·homem empregado 
ver esse augmento, porque então ficam com em uma repartição, que é auolida púde ficar 
~DO mil réis, e ficam com muito pouco em com isto, póde.se l'll!JlrGg~r cm out.m qu,11-
compnração com os eulpr,gados de outros tri- quer cousa, ·p6dc ser que o Gol'<·rno o chame 
bunncs que se a.boliriio. <.> se o ·Gowrno o chamar ha de lhe dar mn 

O S11. Boi:m:s: - Eu vejo aqui discuti- ) o:denaclo sufriciente. Voto contr:L a l1L'solu

rem-sc cousas ·e sustent.'l.rem-sc opiaiõl's sem I cao. 
attençfLO ás nossns circumst.1·ncins actuaes; o o Sn. S.\'L'Vn.nxo: - Conh<•r.o o estado 
Jfinistro da f<'azenlla diz que nos f.altam tan. 1 das nossas finangas, sei muito bc·!!l que o Jli
tos cont:os, acabamo~ d" votar para uma lt·i / nistro da Fazenda apresc•ntou um. rlt.'/icil. sei 
que obnga a N'açuo a ter no1·as despezas oue acabamos de 1·entilar uma !21 que tral:t 
para o rcsga.te do cobre; ora ·parecc.me que de llOI'as despezas; mas o modo d.· r~.·m•~!Hl:ir 
á l'ista das calamidades em Que estamos io- essas faltas é rcca·hir o peso só sobre ccrw. 
do o cuidado se d~ve fazer na economia das classe de iildil'iduns? De ccno <Jil•' niio; dêi"C 
despezas; mas estamos todos os dias .Jamen- recahir sobre todos, todos dc·Ycm soHrcr an 
tando o nosso estado financeiro, e a necessi-~mcsmo tempo; su.pponllamos r1ue cllcs mcrc
dadc rle sermos e.conomicos é reconhecicl:t por cem, que tên 1 justi~.a no que 11cd<'lll; m:1s q~c 
todos; entretanto vamos augmentar liS nos- u Xaçiio se ach:t em apuro, ,. portan.o nao 
sas des.pezas e a.ugmentamos nossas despezas lhes póde dar; por que razão S[; deu nos ou
pura melhorar as condições de uma classe de tros? Se a Nação nfro pôde J'J~·~.-:i'·' uma di
G a, 8 homens, que jú foi mel·horad;t com gru- minuiçfto geral cm todos cs ordenados; cn
tificnções que j[t se concederam; ciHiio daqui t11o ramos igun;t~r, mns se <•stcs o nwrcccm 
a 12 dias pedi!·iio mais, e assim iremos ao / ser{t ininstiçu ncgar..se-lht·s :Jquillo que_ s: 
infinito; a isto nii.o se oiha; de mais como <' l:onccdeu aos outros. Ora, agem .a qucstao e 
que se póde considerar isto como ordenadn? I sobre o merecimento; creio QU•-' o tr:tb!llho 
P<U'n que? '!'em sido esta a pratica da Ca- não S•' ppódc avaliar seniln com outro traha
mara? Tem se dado gratil'icar,ão a din•rsos lho; a gratif!C(lcil.o que s" d•·u iL .T11llta ilo 
empregados e isto afim dlt Knr,ão niio se ver Commcrcio foi por~ue tinham cessaria os 
oner:~da depois quando extin;;ulr eBsas l'Sta- emolumentos da ·Provedoria doil s•·guros, c 
~ões e fazer um desembolçc, maior; uma vez como esses emolumentos ruzi:1m ·J>m-tc rlo ar
que hal:t este nugmcnto tenh·:t elk o caracter · r!cn:trlo augmcnton-sc islo como g-r:1tificnr,iio, 
d·· gratificação; istú fcz-s'" com o St•cr"t.u- ,•st<·s ofl!ciaQs do Tribunal do Cnn3~ll!o Su
rio de Estado, e com o 'l'ribunal da .Junt.'L premo tem Ol'(!t'nados muito pequeno;; auso
do Commereio. Diz o nobre Senador qut' as- lutamcnte fnllando, emolumentos niio tem nc
sim se ler. com a Junta do Commorcio porque ~·J1uns porqu" os cnH>lumcntos que tin1wm e 
tlnham ordenados maiores, ninda que <'ii e ordenanças cess.1rnm; L' não d:~s patcn t:·s d:t 
queira. igualar o trabalho c grarlunçiio, posto 1" c 2" linha c orrlenanr.as; por cnnscquenci:t 
como r•u niio sei como cl!l' quer igualar con- cBtcs dcsJppnr<•rer;llll rlc todo; de pi·ln~<.'il":l li
s~s dcsiguncs; ~nti'Lo por esta regra o Tns·Jll'"" n.hn. ao menos r.cmporariumentP e"s;:;on; todas 
cior do Thcsouro qUi' trabnlha muito menos as leis rle fixação de forr:ns rem cortando ns 
que qualquer ofliclal ritl" csttí sempre cscre. promncões; portanto ni"to se póile i':Il!:il' j{J 

vendo, ucl'cr!a ter multo menos, não rlc\'Crll ~m cmolumentoil nuquell:t rcpartlçilo, •· t'll
tcr q11 ntJ·o conto;. ck l'(,!s; estn regra rlo ll- t.ilo rcnlmcnte o trn.balho uiio 6 Pngo com () 
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tllnlwiro Qll<' se lhe dri, nito <:111:ga para a sua 

subs!stenciu, e é injusto ]Jortuuto se lhl'S au
gnwntar o ordenado suboiste a outra razão 
ele ·que n\io deve .rcca·hir o prdu!zo só sobre 
uma ·classe, mas sobre todos os outros empre
gados; diz-se - v;Jmos augmentando os or
denados, ond~: vamos ·pantr? - ·!1-Ins por que 
rl!zão h:t de se procurar o remedia para o n~al 
em que t'stamos numa classe sú e niio nas 
outras? Tornou-se <L fnJiar 110 proiccto que 
se est{t discu lindo na Cama r a dos Depu tu tlos 
sobre a abo!içfto d<'Ste t:·ibunal, JJtto posso 
mettcr jsto em consirlernçii.o, porqtH· ·nãn sei 
se passar{t ou n:io; por ora é um tribunal 
que existe. 

seg-uros, que fazia parte dns seus ordenados; 
e isto passou como grat!ficnçfw; se estes of· 
ficines rcquerert·m augnl<'rlto !Ja de S(·!' como 
grntificncflo; con1o vc·m, porém, aqui :t·gora. 
dar.se como m·d;·rwdo? Onde está aqui o pa
ral!elo? l'h de ser esta classe mais privi!e
giad(l que as outras? Entfto tamb<•m tJS outras 
têm muita raziio d•· reque;·erem o n1esmo com 
toda a justiça c t·ntiio vem o exemplo: niio é 

g-rnç:n ir isto como grn t!firnção, grnç:a. é se 
fcir ordenado, n. questão não é do augmcnto 
do dinheiro, mas do titulo; h-:t de se equipa
rar a todos os outros; agora com o argumen
to que se acabou de produzir. os homens ti
nham certos w:Jcimcntos, estes diminuíram 
por ter seccado a fonte donde provinham, ·O S::. ·BonGicS: - .T {l sei que o Corpo L0 

Legishtivo lcvn-se pnr exemplos, porque rc
couhcce o apuro das nossas finan~as, mas 
como se ·fez isto a outros. contiJJuemos a fa. 
zer a estes; estú o Corpo .L,•gislntivo do mes
mo modo que os prctcndcrlt••s; JJorque ]Jojo 
ninguem reconhece que S<' !'<·quer com justiça 
mn s com exemplos, fez-se a Pedro, fa~a -se a 
Paulo! Pois o Corpo Legisla-tivo não l1a de 
pür um termo a isto (L medida que se 
for<'m apurando nossas finanças? 

deu-se-lhes uma gratificaç.fto em compensa-
çofto, onde cst(L ~Cllli a injustign? Quando vier 
a aposentadoria ficnrít com or.dc:nado a que 
tinha direito: as C:tmlras Lr·gisltltiyas prin
ci.piaram por uma medida que nunca hom•c 
na Naç:1o, de quem descend,•mos, fez -este 
principio, que eu acho muito bom, para nfto 
desamp.~rnr um homem que tem scrrid.o 10 ou 
20 annos; mcs dc\'t··sc• dar esse nugmento 
como gratificaçüo para nãn tt'l·em direito J:a 
a:poscntndoria senfto ao Sl'U ordenado porque 
quando se acabar com o SL·nado hav·emos de 
fic.::tr todos com os O mil cruzados? Se fosse 
possível quereria que todos os empregados 
Yiyessc ·na maior abuntlancia porque tambem 
me dJPgaria, e ainda que nfto chegasse ; llltts 
pelo principio de que ya.i.se fazer a estt•s o 
que se não fez a outros é que nfto votar pela 
Resolução. 

ai:' essa uma classe de lwmens que não 
attcncid.a pelo Corpo Legislati1'o? J:'\ão; fo
:·am attendidos; c o foram em occasifto cm 
que os ordenados vali:nn muito menos que 
hoje; porque nín.gucm desconl:ece que a. moe
da frnca então hoje ·é mais forte; as circum
stancias eram muito P<'Or2s que 1wje, nin
guem póde negar isto: diz-se que não t••lll 
mais emolumentos; mas de C)UC tinham <•lles 
esses emolumentos? ·D<• graça é que r<•cebiam? 
Xfto; era pelo trn•bnl·ho que tinham; agora, 
que nüo tem esse· trabalho, .Jn1o de ganhar 
muito menos; não reconhece o nobre Sena
dor qUt' se p.ague cm rela~iio no trabalho? 
Pois agora que tem menos ,, fazer, I1a de se 
lhes dar maior ordenado? Istn est{i. c•m con
trnclic~iio com o que diz o nobre Senador. 

o Sn. ·RormrarrEs nE CAJtl·o~r.uo: - Esta 
Resolução nfto se regula por todos os eXl'm
plos do Col'po Lcgislath·o; que não são gra· 
ças; isto que se quer ·G uma gr~ç.a, que s<' re
quer·; logo é um ex cm pio novo; o exemplo 
que se acaba d~ clar da .Tunta do Commcrcio 
ninguem querc-r{i. comparar os membros deste 
tribunal com estes orf!ciacs da .Secretaria do 
Tribunal Supremo ~Iilitar; !ta muita díffe
r(•nço.; nos do tribunal deram·sc GOO mil réis 
cm compPnsação do que se tinha tirado dos 

O Sr:. Vrsco:om IJE C.\ YI:U': - Sr. Presi· 
siuc-nte; estou cm parte pt•lo que acaba de di
zer o nobre Senador s6 nw Ievaniei 11ara im· 
lllJ.gnar o que disse o outro nobre Senador: 
nüo r.p.pro1·o o principio de augmento d<' or. 
dcnado, .mas pelo principio do a resto do QUC 

se tem feito .é qm• quero que se dê essa gra
tificar.iio; o nob~·e Sen:tdor que se oppüz a 
isto. faz-me lembrar do que se attribue a um 
certo :\Tinlstro de .Estado antes de nossa Con· 
stituiçün - quem •Pilhou pilhou qu<•m nfto 
pilhou .pilhasse - esta nüo é boa r1:gra,. os 
exemplos são .grandes arg-umentos nesta ord~m 
constitncionnl; a questão é sobre o nome e 
titulo do vencimento: não seja embora a 
quantia pedida como ordQnarlo; mas não se 
póde negar como .:;rntificaçõcs, nttcntns as 
rnzõrs ponderadas, nem vale o que disse o no
bre .S,'nnclor que ngora pede-se, tudo sem se 
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cunsilkrar a just.ir;a só porque se concedeu 
igual .beneficitJ a outros, porque já se mostr(l· 
l'[olll ;1;; razões tl~l justi~<t do prt•sente caso e a 
igu·aldadc pcrame a •lei reclama que a equ!da· 
du da. Legislatura. concedida a umas corpora
çoj,.s se faça exten:;ivu a outras. O mustrc Se· 
natlor n·correu ti ruzfw tla economia nas des· 
pczas do Estado pelo apuro das circumstnn· 
cias uo lmp ... rio; ·poré111, c!le mesmo 11n dis
tussfto ]Jruxima sobre n mensagem da Regen· 
ciu para meios .cxtraortlinar.ios rcprescmou o 
Jmpcrio como estando nós todos <'ln Jeito de 
rosas; com commercio, agricultura, c indus· 
trin. flort•scentc; portanto ·6 de esper.ar que a 
rr,ceita do 'l'hcsouro seja progressiva ·e Jlflo <'S· 

l:!cionaria e consequc•ntemcnte que G attendi
Yel a pretL'nGfw, ~obre o que se discute; c CJU" 

o ;Estado ·bem ·poderá pagar esse t.enuc au·gmen· 
to uc dcspcza como gratificacfto pura animar 
os cidadãos ao bom sereviço nas respcctil·as· 
mpart.icõt•s. 

O SH. BoJ:r.J~s: - Quando disse isto foi 
quando o nobre Senador disse que es· 
tavamos á ·bord;1 !lo nbysmo; agora quem 
suppõc qu<· o Jmperio está cm perigo 
sc·m haver sufficicntcs rendas para. as 
suas d<•spczas, nfw sei como possa con
rordar em augment:J.r as despezas, isto ó que 
ê contraproduccnt,•; o que fiz foi conlra.riar 
a~uellc terror panico ·que nos queria incutir : 

300 mil réls ·é muito pouco; nlngucm subsiste 
com isto; nfto se p6dc j[l fazer uma emenda 
sobre u Jlerna, porque 6 ncccss:trio ter em 
vista a tabella dos ordenados que elle;; actual. 
mente tê:11, c a tnbl'lla das gratlficacões que 
G differcntr. par.:J. o officiul·maior, pam os of· 
ficiacs, para o porteiro; todos cl!es cslfw 
aqui contemplados; portanto rcqut•iro que vol· 
te [l Commissüo; .para ella cntfto propõe o au. 
gm~nto que julgar CO!li'Clllcntc. 

Veio [L :Ilesa o St•guintc 

Rer1uciro que volte á Co111lllissão para rc. 
form:'lr o 11rojccto, mencionado q1wl a grati· 
ficacfto que julga merecerem os pretendentes. 
- J. I. Borges. 

F'oi a.poiado, c entrou em discussão 
ficando r.o enLrotnnto adiada a qucs· 
tfto prineipal; e julgando-se discuti· 
da a m.att)ria, ·propôzwsc {L votar:ão o 
r.cqucrimento c foi ap.pro1·ado. 

6·• r.IWJ'I~ JJA OJ:UE~t JJO VU 

Appro·vou·sc cm l' discussão, para pas· 
sar li 2", a Rcsolu~ão que instaura na vil!a. 
d<' ::l!eia 1Ponte uma cadeira de Grnmmntictt 

quem pôde n<'·gar que á medida que uma Na· Latina. 
~:io qualquc•r Ycr e111 a.puro os Sl'US ·meios lln. 
d•' procurar diminuir a sua despeza? Quem ·i' r.1r:·rE ll.l or:oE~r DO JJTA 

p<idc rcsistiJ· a este nrgum•·nto? O illustn• Se. 
nador não deu attenção ao meu discurso; eu Entrou t•m 3" ·discussão a ·Resoluçüo so. 
disse que acabaYamos de vencer uma h•i e:u 1 brt• os exanws para o grúo de doutor nos Cu:·· 
que íamos auguwnt.nr as despczas do ·Esta.do; sos Jurídicos de Olinda c de S. P:tulo. (Vide 
c quando .trntamos de augmcntm· d·espezas sessão de 15 de Junho) com duas emendas np· 
clcl·cmos S<'r mais cconomicos para outras dcs· prol'adns t•m 2" (vide s•·ssiio de 20 de Junho) 
pe:~as; não se deu attençfto :10 que ('U disse. c dando·s(' ·por discutida a materi:; prOJlôz.sc 

O SH. S.I'ITHXno: - Os ordenados dess<·s íl votação n Rcsoliiçiiu, sn!l·ns as emendas: c 
officiacs actualmente, como jú disse, sfto mui· foi npproyada; propuzcram·sc depois as duas 
to pcqul'nos, c muito insi·gnificantes; que n ''·1ll'1Hlas: tambcm foram a.pprovadas; pro· 
g-rrrtlflc:~ção d<' 10 mil réis mcns1·es pouco ou po',z·s'' afinal se se aPPl'O\'ai'<J. (lS emendas para 
qtmsi nada melhorou a sua condição é in· se rcmcttcrcm ít Camara dos .Srs. Deputados 
qucstionanl; cleram.l·h~: esses lO mil réis com a Resoluciio original; c assim se vcn· 
quando? Qunndo se .reconheceu que o papel ceu. 
<'Stlii'a muito depreciado; mas occorrem no· 
1·os motivos que são a cessação de emolumcn· 
tos; não S<' tr(l((l se é pequeno o trabalho ou 
r.üo, o elemento que ha qu:tndo se trata de 
estabelecer ordenados é a relação elo traba· 
lho c ela gradunr,üo; o clin·h<·ÍI'O que receb,,m 
u:ta cm reluçüo? certam,•nte que não; porqttt' 

8' r.\U'IE ll.\ OIIDE~I DO DIA 

l~n trou <'lll 1" discussão o pmkcto de lei 
~ne fixa as forr,as de t<'rra pam 0 anno de 
1-83·1 a 1835 (vide scos,io de 5 de .Junho) c .iul
ganclo·se discutida a. mal<'J•ia, propõz·se á vo· 
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t:1~11o o ·pro,iectn JHlra passar à 2" <liscnssüo: 
c foi .1.pprm·,1ua .. 

Conselho ·GL•ral rla Proviltcin rle S. Panlo, cp
vrovarl:t. .pela Cnmal'a rios S1·s. DeJlnt:ldos, 
para. q1w nas notas do Banco, filie 11c reco
lherem ;í Caixa Filial rl:1 mesma Província, 
se ponha marca de - lnutJ.lizad:IB - é in
util, on Jlrejudlclal aos interc;;~,·s cln Banco, 
e do Conunercio desta J'.rar:a. com n. rle Siio 
Paulo; c Jiedlnclo hnJ.'l de ~e l.omat· <.·m con
slrJera~fto este obJecto. 

l!:m consequenci:1 do rt·qn<'rimenl:o f<•ito 
nn rllscnssiio o S1·. Pl·rsiliCHtc consnll.on o 
Senado se nppJ·oval'a o qu,• se convidasse o 
.illlnistro <ln .Qucrrn. par<t assistir {t rHscnssii.o 
cksta ld; 1'cnc0ndo-se que sim; o mesmo Sr. 
Presidente d"claron que a 2" cllscnssiio tl'rla 
lug·.ar no rli.a ·1 ao correntf', pcl:1s onze lwrns; 
c que ~ssim se ia officiar ao dito ::IIinlstro. 

O Sr. Presidente declaron qnc t•stava cx
t.incl.:~ a matcria da ord,•m do clht de ~w;ie, c 
dc>i;;nou a elo dia seguinte: 

l." R.t•sohtç<lo par,. que nos Conselhos das 
Prcsidenc.ias não possam servil' conjuntamt•!l
te asccnu"ntcs, dcsc,•ndentes, irmiios c cnnh·l
dno durante o cunhadio. 

:Ficou so.br.e a M<·R<• parn ser toma-
da cm considerar;iio na occusin.o ela 
.rJf scussão cln. l1Jrncionacl~t Jlro•posta. 

1" 1'.\nl'E DA OHillm JJO DT A 

l~ntrou em 1" discussão a R<·solur,fto Jl:ll'a 

2." Rcsolucüo crcanclo uma escola ele pri- qne nos Consdh.1s das Prcsirlen cias não JlOH-
meirns h•ttras na ilha do Goyer!Hl.dor. S·:!lll serv.lr <!onjuntamentc asc,·ndcntes, dt·s-

3 ." Resolução approYando :l JlCIIsüo con-/ Cl·ndcnt.cs, ir~ã~s :, ·cunh.~dos durante o 
cedida a Francisco Rodrig-ues dn. Slll'a l\Iel!o. cunharlio. (\Ide ses,,LO de -0 rle .Tunho) .. , 

·1." A emenda que substituía o Parcc~r Í O .S;:. \'JRCOXDE !>E Ar.c.IX'f.\1!.\: - bn 
ria commissiio de Constitui~fw sobre a mL·n- não me achavn nn casa qunndo se offereceu 

sagr.-m. 
G." 'J.'rahal!ws ue Commissõcs. 
L<'van tou·sc a sessão :1 o meio dia c trcs 

quartos. 

esta :ruesolução, por eonsequencia nrto tL•nho 
presentes os motivos, que obrigaram os illus
tres Senadores a uma medida d<•sta nature
za; exiJo, pois, se é posslwl, que se: me dê 
a. entr!!ld('r a necessidade r!ella; quaes são os 
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l'J:l';SlllEXCl.\ 110 SI:, IIIC:\'TO H.\!!I:OSO l'lmElllol 

DiMusslin rln Ncsoluçao ,wlm; a incompntibi
lirlrule rios (,';~nsclllf'iro.~ rle Província. -
1'raua17tns rlc Colllmissrir•s. 

F:tllnram os .Srs. ·Scnador<•s : 
Visconde de Alcnntara, 2 vezes; Ro
.clrigul's de Can·alho, 2 vezPs; Almei
da e Albuquerque, 1 ycz; s.1turnlno, 
1 vez; V0rguciro, 1 vez; Oliveira, 1 
YCZ. 

Abcrt~ a scsgüo com 20 Srs. Senadores c 
lici:'t a ncin. dn anterior, foi npprovadn. 

:'\O deCI.ll'SO da SI'SSÜO COlll]Jarcc(•ra.lll 
mais 5 .Srs. Senadores. 

O SI'. 1' Scc!'Ctnrio dcn conta d<• nmn re
prcsrntw:l1o da Commissi1o Liquidadora do 
cxtincl:o ·Bnnco do ,J3ruzil, cm nome ele seus 
nccionistns, mostrando qnr a proposta do 

motivos obri·gatorios desta le;;islaçüo; pois 
ainda que não estou persuadido de sua utili
dade, comtudo poderei ta1vez mudar de opi. 
n!ão. 

O Sn. RoDillGUES m' C,llti'AI.IIo: - Os 
Consclhos cln. Prcsid<·ncia, desde que appare. 
ceu a Constitni~ão nüo dL'1'inm existir, em
born. se alleguc os exemplos dos ingl<.'Zes com 
as colonias, etc.; nós nüo estamos nas Cf!lo
nin.s inglc'Zas; estou persuadido que n:lo hn
Yia necessldadc de semelhn nt('s conselhos· de
pois de ·ex'istirem os consl'lhos proyinclacs, 
pois que ellcs não são mais QUi~ um cntr:n·c 
que perturba o andamento do Gonrno; o 
Prcsid·cnte nada p6de fazer por si porque 
acontece algumas vezes acharem-se no Con
selho dons irmãos e deus primos, que fazem 
então o q-ue querem; ha consr.1'110s onde csi{L 
toda a fa.mllin, c esta 6 que gorcm:t a Pro
vinda, a isto ·é quc se oppõe o ]Jrojecto, c jíL 
que niio se pócle pedir sua extinccãn porqu<> 
síio estab<'lccldos por lei. (lO mr•nos vamos 
com isto, que j{L pnsson nns leis das Munici
palidades, c muito mais nccessnrlo é que p.~s

SP par.a os conselhos elas prcsidcncias, porque 
flllJoa, irmüos, primos, etc. vistas as n.ttri-

... 
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buições de Que são investidos. ·Eis aqui ara. quanto a mim, isto é impraticavel; prim<'im· 
ziio por que ussignci este •Projecto. mente, a cxper.iencia. mostra QUe nós estamos 

O Su. V1scoxu~:: ull ALCAX'l',~H.~: - Pelo em um :Paiz rétalhado por lnnumeraveis par· 
que ouvi, ·esta lei ·é ·para obter ·QUe nos Con· tidos por tal modo que uous irmãos não se
sl'lhos das Presid<:nc!as 11ilo se eongrcgu()ru guem o mesmo partido, c chegam até a ba· 
parentes proximos; trouxe·se o exemplo de ter·s~ a peito descoberto, L'Xcuso apontar 
que existe ·na !egislaçfw de outros corpos coJ. exemplos, clles estão patentes. Quem nos as· 
lectivos como por exemplo as Cu.maras ~lu. segura que com isto não se consiga um fim 
nic1paes; nftoacllo procedente este exemplo; contrario íLquelle que s·e pretende, isto é, que 
se para as Cumaras J.Iunicipacs c nos outros se ache a des!lgn~iio, procurando-se a liga· 
corpos ·collectivos, Que t8m .direito de resolver ciio? De lllJ.is, e:n que •havcr[L mais difficul· 
por si, é justa um.a tal medida para acaute· dadcs para ligarem os J.migos aue ha\·ia para 
lar alguns máos effêitos, que do contrario os parentes? E' vercl:tdc que os parentes !i. 
possam sobrevir, não acont<!cc assim com os gam·se, mas a cxpcrh·ncia nos tem mostrado 
Conselhos da Pr<.'sid·cncia das Provincias, que muit..1.s v.ezes iguacs ligações entre mnigos; 
s[LO unicamentu consulti'los, existindo respon· logo o receia dCI'c ser igual, mas Isto silo ma· 
sab!lidade só no executor. (Est!í cnga1Uulo). terias {L palite; portanto julgo a lei inteira· 
Então estou num erro; neste caso passe a mente inutil por não ter efficacia nenl!unm 
Reso!-uçfLo cm 1' discussão e quando ''icr a sobre a Província que se tem cm vistas; como 
2" ·Proeurarei a lei a ver se clles tem o voto muito bem diz o nobre .Senador, no Corpo 
consultivo ou deliberativo. Legislativo h:L irmiios, c primos; porque ta.m· 

O Sn. •Ar.~mm.\ J:: ALIIL"QUEuQUE: - Seja ben1 não !la de lJaVel·os nos conselhos Presi. 
Qualquer que fõr o voto que ten·ha o Canse· denciaes? Os exemplos trazidos cm nada cor· 
lho ac:ho .isto sem fundamento algum ; cm roboram as opiniões dos senhores que l'ota. 
um corpo que é de eleição popular, porque mm e que votam pela necessidade da. lei con. 
razão nfw pôde ha;ver irmãos ou Primos? Por· tm a qual me declaro. 

que razilo não ha isto na Camara dos Depu· o Sn. RoDlliGUES JJE CM:I',\LHo: - Sr. 
tndos, no Senado c nos Conselhos Geraes? Presidente, cu não pretendo dizer nadn por· 
l'l"cstes corpos podem existir parentes, e nos qtw esta:nos no scculo das maru,vi!has; mas 
outros nilo? E' maneirn. Que vamos reduzindo é -bom lembrar que, pela nossa legislação an· 
o negocio a tal ponto que serfL precizo cha.· tiga, não podiam servir conjunta.mente pai 
mar os en.gcitados, por serem os unicos que com filho, irmão com irntão, etc. ; vejo o 
não têm irmáos, nem parentes. 'l'nmbcm sou exemplo -das Camarns l\lunicipaes, mas diz· 
de opinü1o que taes Conselhos não devem se que tnmbem não serve; pois o que serve? 
existir, porque não são na -conformidade da Xiío serve toda a nossa legislação antiga, nilo 
Constituiçt1o; mas uma vez que existe csttt serve •toda a nossa legislaçüo moderna, nilo 
anomalin. no nosso Governo, tenha o vnto que serve o uso de todas ns -Nações cultas, não 
th·er, ·hn.jam ou não irmãos, primos, etc.; os sei então o que s•~rve! Diz.se que essas rela· 
Prc~identcs das Provi·ncias fazem mtt~s do ções de pais para filiJos, de irmãos para ir· 
que devem fazer. ("lourlr:~) Aon!lc? -Nesta llliíos já não vogn.m; pód" suppõr·sc nunca 
nH•sma casa tenito ouvido censurar actos por /isto'! PódP suppôr·se que daus extranhos te. 
L'!lcs praticados, fórn do circulo de suas attrl· nham mais lig<;cão que o pai com o filho? 
buições, .mas esta não é n. questão; meu voto 1 Quiz·se buscar apoin nn crise actual, na !li· 
set·ia que não existissem t.1es Conselhos; não vcrsidade de pnrtidos, que retalham infeliz· 
mando l'lllenda (L ·:Mesa porque não gosto de mente o •Brnzl!; mas esta lei não é para os 
JlCrdcr o meu tra.bal'ho; quando vejo que mi. partidos; é lei pnra 0 BrazH; alguma obje· 
nhns idéas podem ser aproveitadas sou mui· cção, de alguma ponderação, que ouvi, foi, 
to franco cm cmitti!·ns; por ora l"á o projecto ·que o Conselho era consultivo; porém e!le é 
para a 2" discuss:1o. tambcm de!i.beratiro a alguns respeitos; 

O Sn . .SA'l't:ll:>:Jxo: - Não se trata a,gorn trouxe-se o exemplo do Corpo Legislativo, 
de saber se devem existir ou não conselheiros onde IJa irlll[LOS, par(;utes, etc.; porém que 
da prcsidencla, trnta·se de tomar uma pro. paridade se dá entre 100 homens e entre 6 ou 
ridencia para e1·it:tr que r!!l·ersns indi\"ldnos '7. !lo" ~uacs .J siio conjuntos lll'los laços do 
sa cnlligu~m p.aw go1·emar a Província; ,angue'? De quem ,; o voto? E' do Presiclen. 
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te? Xüo; ·ú do Conselho; eu nfLo quero sabd' 
de partido~; Jll(lS se hn dcslles partidos é 
mais !ac!l reunirem-se todos esses :homens em 

tribuic;ües d<·sscs Conselhos é u prol'imento 
dos empregos, eis aqui onde 6 perigosi:;s!mu 
estar uma faJUili:> nu Conscl·ho, que pódc clis
pór ele todos os .empregos a f;ti'Or de seus pa
rent~s pura o bom and:un•·nto, pois dos nc
go~ios particulares, é desnccessario que os 
U!Clllbros dos Conselhos não sejam tflo rda
cionados; pôde acontecer qu" no Conselho, 
sem IHtVt•r parent,•s hajam amigos; mas as 
leis niio podem prevenir todas as probabili
dades; !leio que pertence aos Cnnsclhos Gc
raes, c ao Camaras Legislit ti va~ h a uma ou
tra riiffcrcDGa, e é, que estes corpos occupa.m
se de íntercssr;s g,·racs, n:io se nccup(llll de 
interesses individuaes, IJOr isso nc:;scs eurpos 
t·m nuda é damnoso a cousa publica que lln.
jam JHtrcnks e 'l!llligos ·llluíto l'Q!acionados ; 
meu clcst·jo [ôrn quo se a,bolissc esses Consc
ll!nR, "· se appnrcccr uma substitui~flo n~sLC 
St·ntido votarei por clla. 

um só, e ·6 isto o que não d,•vcmos Querer; cm 
uma !laia l'!'a, b:Lsta esta mzi'Lo ele principias 
gcraes na IlOS~'l. Icgisla~;ão antiga e nwderua 
de nfw servirem ·p:Li com f!lho, e irmfLo com 
irmiio; e para t·u me decidir a favor d(•Sta 
lei. 

.Tulgando-se discnLid~t a matcrin, propóz
se ;í, votnç;iio a Resolur;ilo para pass:tr <L 2" 
discussi'Lo e foi appro\·ada. 

Ap.provou-sc, cm 1" discuss;lo, sem <le~.l

te, para a 2', u R.•so!uçüo crea ndo uma ts
col~t de !Jrimeiras Jettras na ilha do Gol'er
nador. dt•sta Provincin do Rio de- J:tneiro. 
(Vide sessüo de ·7 de Junho). 

3" P.\I'TE IJ.\ OllllE~l Jl(l DIA 

O Sn. VEiiGl!EJIIU: - 'De •bQ(l vontade vo
taria JlCla supprcssüo desses Conselhos, por
que• só serv•·m pnra cmbaraGar os Presiden
tes, mas colllo existem, •é muito conveniente 
este projecto, porque v:~-i rcme.dlur um defeito 
que se encontra nellc•,;; n suppusl~fto de que 
niio t<•m \'ato deliberativo nüo é exacta, elles 
t•1lll \'oto dcdsivo om muitas cousas, c ainda 
que ha outr:ts cm que o nfLo tem, deYe-se 
evitar essa presumpr,iio que lla entre os pw 
rentes; esta presumpQ5o existe, é muito an
tiga, é dc: todo o tempo da monarchin pas
sada; .cm todas as :'ol;~çücs se tem cm vista 
enlaces que vem da natureza entre irmi1os, 
Jlai como filho, etc.; S<' aJg.uma vez Sé en
contram initnigos ·é isso uma cxcep~iio :1 rl'
gra. Já um nobre .Senador victoriosmuente 
combateu os <U'gumentos qu,, se tiraram do 
Corpo Legisla til· o e dos ·Conselhos Gcracs, 
por isso não insisto ma.is; se nus Camarus 
:vrunicipacs, corpo co!lectí\'o, que só ·adminis
tra a :\1unlcipalidade, exige-se :~ impossibili
dade em cercos .grúos de po.reuteseo, porque 
se não ha de cxiS'ir o mesmo do corpo ~ollc
ctivo que administra uma .Provincia? l~ôra 
con-tradicção man.ifcsta não o exigir; haven
do razão para se excluircm os parentes .das 
Camaras :\Iunic!paes, G claro que maior r:t
z[Lo ha para os excluir do Conselho da Prc
sid·cncia. Diss•·-sc qul' muitas vez<·s se tetu 
\'isto dous irmãos scre:11 de diffcrcntl•s par
tidos: a isto um illustre Senador respondeu 
que aqui ·não se trata de .partidos; esses mes
mos dous iru!ltos que pcrt•~Ilccm .a dlffcrentes 
communhões quando se tratar dos interesses . 
de ofnlllilin ·hiLO ele pôr de Jln.rtc as ·desav<'n
ças de ·partido ]l•ara pro\"Crem num .emprego 
um irmiio, um sobrinho, ou outra pessoa; as 
rela~ões ele ran;iJi:l, e mesmo as de amizade 
nem sempre siio ·d•·strnidas pela politica; nós 
ye~nos todos os dins ·muitos amigos cordia·es 
l'ivercm !Hl mesma cnsa e S(·guindo aliás par
tidos differ0ntcs, reunidos cm Ludo o que são 
ínlcresscti particular<·s, c dcssidl·ntcs cm cre. 

Entrou cm 1" d·iseuss:io a 1l••so!uçüo ap
provando a p<'nEão concedida a Francisco Ro
drigues da SilvrL )J<ollo. (Vide sessão de 25 
de Junho)_ 

do Jln!itlco; .tornando {> .questão; uma cl:~s at-

O SJ:. OI.II'EII:.\; - Esta Hcsolu~ão trata 
do dar um.a p~:nsflo; prm~ci:t-mo que devia ir 
ÍL Commissão de Fazenda; por isso fnço csle 
req·ucrimento. (Leu.). 

JLI-:Qt'EICDfEXT<l 

Requeiro que vú [L Commissão de Fazen
da est:t Resoluc:iio para (·xaminar, c Informar 
á Camara na oeensião da discussrw. - Oli-
vuira. 

Foi :1poiado c entrou t•m dlscuss:io. 

.Julgando-se 'discutida a matcria, propôz
se f> votação o rcqucr.imcnto, c foi nppro-
vn do. 

...... 



Sossão de 4- ele .Tnlho 

·1' 1'.\ii'/'E lJ.\ OJ:Jm~r !lU llL\ 

ApprOYOU-SC Clll ultillHL dÍSCUSSÜO, S~JU 

debati,, a emenda (·l•ide s<'ssfto ele 28 de .Ju
nho) qu.e substituía o Parecer dn. Commissão 
de Constituição, ~~·lntil'a n nJCnsugt•m do ~li

nlstro dos :'1\•gocios Extrangciros. 

5• l'Ali'J'E llA OiillE~[ JJO lHA 

Tmbalhos de Commissõcs. 
O Sr. Prcsidc•ntc convidou os illustrcs 

membros para <•' occupnrcm de seus traba
!11Ds; c suspend••u-se a St'SSito pelas onze ho
ras e um quarto. 

A's du~s horas continuou a sessão; o Sr. 
1" Secretario deu cnnta de um orricio do Sr. 
canele de Lagcs, participando não pod••r com
parecer no Senado, por se achar incommo
<l~do ha quatro dias. 

Ficott o S<.•nndn inteirado. 

SESS},Q OllDl:'üULI.. E:\:! 4 Dl~ .TL"LHO 
·DE 1S33 

l'JmsrngXCTA DO ~H. JJEXTO JIAlliiOSO rEJlETJIA 

Discussão sobre os onle~wdos elos professores 
rlo Cca.rti c ,lraranhiío. - D'iscu.s.çcio rio 
Projecto sobre a fi:m('cio das forças de 
tcrm. - Traualhos ele Conunissiics. 

Fallaram os Srs . .S<•nndores c ~\Ii

nistro da Guci'J'a : - :\Iarquez de 
Barbaccna, 2 rezes; :VIinistro, 3 ve
zes; .Saturnino, G v"zes; Dor.g,•s, ~ 

v.czes; Vcrguciro, 2 vezes; Oliveirn, 
2 vezes. 

Abert:J. a sessiio caiU 20 Srs. Senadores 
.: lida a acta da anterior, foi approvada. 

No decurso da sessão compareceram 
mais 5 Srs. .Sena dores . 

.Q Sr. 1" Secretario dcclmou que os Srs. 
Visconde de Cayní c Almcickt e Sih·n partici-

O mesmo Sr. Secretario apresentou a fo- parn.m não podcri'ln com]larccer por se a eh:!. 
lha do subsidio dos Srs. Senadores, pertcn- rt•m iuconunodados. 
r.ente no mez de .Junho c as das dcspczas do 1/ . 
St•Jwdo c Sccr.elaria. F1eou o Senado inteirado. 

Ficarum sobre a ~Iesa ]lara serem O Sr. :VIarqucz de Barbacena leu os se-
rx:uninndas c submettidas a cmisidc-~ :;uintes ·· ;· 
rnciío do Senado na. seguinte ses- r•.mJ::cmms 
S[LO, 

1. o "A Commissilo de Fazenda, exami-
0 Sr. Presidente designou para ordem do na ado o decreto de 26 de CVIaio de 1832, pelo 

clin o sc-gui:1te, c- ·dc-c!nrou que, logo que che- qual se conferia ao estudante Francisco Ro
fi:!SSC o •:\Iinistro dn Guerra, teria lugar a drigues dn ·Silva. Uello :l pensão ele 400$000 
2·• discussão do projecto de lei sobre n fixa- ]JDr haver perdido um braço na def,·sa do 
ç:lo da forr,n ele tcn·:L pm-a o anno de 183·1 Recik, a que voluntari~tll!e11te se Jll'estou can
a J.835. tra a tropa insurgida na mesma cidade na 

l.." 3' discuss~o da emenda da Cnmnra noite dn H paro. 15 d.e .Setembro, é de opi
rlos Srs. Deputados tL R<,solur,flo do Senado, niilo que n. ·pt•nsilo clt:ve ser apprornda, pelas 
sobre os exanws dos professores de ]Jl'imci- relevantes c!rcumstancias que a dete:rmina-
r;~s lettras. ram. 

2. 0 1" c 2" -Resoluções ela dita C.JIUnrn, 
nppJ'OI'anelo ord<'n:tdos nos proressorcs de di
versas cadeiras ele primeiras lcttrns, cr<'adas 
nas Províncias do ~Inrn.nh:lo <: C<·m·(,, 

3." 1 o discussão elo projecto d c lei da so
breclita C~mnra, que f.ixa. a.S forças IIU\'f!.CS 

paJ'a o nnno d<• 183·1 (1 18~5. 

·!." 'l'rn!Jnlhos ele Commissõrs. 
L~r.1ntnn .. st· :1 sc3sfio fls clnrts horas cln 

Lardc. 

Paço do Senado, ~ ele .Tu lho d.c 1833. -
Marque:;: de Ba1'baccna. Marqncz ele Ma-
ricú." 

2.' ''A Com:missilo ele Fnzt'JHla exami
nando a Ilcsolur.iio do Conselho Geral da Pro
víncia ele .S. Paulo, sobr<• o num<'rn de offi
ciacs ela Secretaria elo Governo da dita. Pro
víncia, e seus ordenados, o.cha-n. cm t<•rmos 
cl~ entrar em diEcuRsito, reduzida a Resolução 
da Ass<•mblén G<'rnl. 
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. Paço do Senado, 3 de Jull1o de 1833. -

Marat~cz de Barbacenet. - JfarQ1tcz <la Ma" 
?'icei..'' 

3. o A' cou1missilo de Fazenda. foi re
enviada a Resolução do Conselho ·Geral do 
1\In.ranhão, sobre a organização drL Secretaria 
elo Gov,emo, para interpõr o seu Parecer so
bre a falta de assignatura do .Secretario, que 
se encontra na sobrcdita Resoluçilo, c a. Com
missão entende que não hm•endo lei expressa 
para regular as nssignaturas <le cada Reso
lução, ou proposta nen·hunm objecçilo devüt 
eiJa ter posto no seu primeiro :Parecer, tanto 
mais que na outr(l. Camara se tem prescin
dido da assignatura do Secretario. Em Lacs 
circumstancias '[larece íL Commissão que a· 
CamaJ'a deve ICJCCUI!lar·se ela SL!bstancia •tln. 
ResoJuçilo, visto que a assignatura do Prt•
sidente parece sufficiente para authcnticar a 
veracidade d(l. Resolução ou Proposta.. 

!Paço do .Senado, 3 de Julho de 1833. -
J1Iarquez elo BarbacenrtL - JlfrJrqucz rle Jfa. 

elos Santos Pinto. - ,l!arqucz ele Barbacc1W . 
,1Ja.rque::: ele ,Jraricrí.. •· 

Foi appromdo. 

O Sr. 2• .Scc.reta.rio leu o seguinte 

PARECEI! 

"A' Commissfto da. l\Iesa foram re.nlt·ttl
dos os tres requerimentos de Elesbiio de 
Souza Couti·nho, Jos~ Antoni.o de Andrade, e 
Pedro JosG ViL•ira de Andraelt•, pretendendo 
todos o lugar de ajudante do porteiro dest:L 
Augusta Cn•m·a,ra, ·C}ue •clles .rcputa;m. Yngo. 
Jú sobre o mesmo objecto por outras vezes 
tem sido desattc•ndidos semelhantes requeri
montas em vista. da deliberação do Senado 
em 12 de Setembro d<> 1831,' ~nc denega tal 
provimento, e por se acharem os menciona
dos pretendeu tes na mesma mzão, julga a 
Com.missiio, que não estiLo no .caso de se to-

?'iCá," marem em considlll'nçilo os seus requerimL•n
tos. 

Ficaram sobre a ?.lesa para serem ·Paço do Senado, 3 de Julho de 1833. -
tomados em consideração quando se B~:nto Barroso Pereira. - Lui::: Joaquim. 
discutirem a•s Resoluç;ões respccti. Duque Estratl<t Fnrta.ao eLe Ji cnllon.ça.. _ 
vas. Canele !lc Valcnçrr, 3• Secrctnrio. - Pctl?'O 

O Sr. Santos .Pinto leu o seguinte 

PARECER 

"As com missões reunidas dP. Instrucçilo 
Publica c eLe Fazenda examinaram o reque
rimento de Frei ~Ianoel do :VIontc Cnrmello, 
Rcitm· do .Seminario de S .. Joaquim, em que 
pede a conservação dos meninos orphilos 
no n!Jcsmo •Scmina:rio, juntando ao seu re
que'l'imento duas Portari.as do Mdnistro do 
Imperio, ·cm que manda ·Que saiam do dito 
Scmtnario o Reitor e os meninos orpliftos e 
seja entr~guc o ·ediricio '<"t Colll111~·ssiio no
meada pela. Gamara ·:lfunicipaJ desta Côrte. 
E não sabendo as Com.missões, quacs sejam 
os ·d·esi•gn•ios do G·oyerno, l'cqucrcm, que se 
peçam ao mesmo G·oYerno os esclarecimentos 
sobre este objecto para pud~rcm dar o seu 
Parecer. 

Paço do .senado, 3 de .Tu lho de 1833. -
11! a.rcos A.ntonio Jl!ontei?'O ele Ba?'l'os. - L01t-

1'enÇo Rorl?"i{l1tc.s llc A.11.cl.1'1HI.c. - Francisco 

José da Gosta Ba·rros. - Lui::: Josó eLe Oli-
vcira, 2' Secret.:uio." 

Ficou sobre a :Mesa paru. entrar 
na ordem dos trabalhos. 

Foram cntilo ap)l'rovndns a fo.Jhn do sub. 
sidio dos Srs . .Senadores, e as das d·espczas 
do .Senado c Secreta ria, q.ue estaYam sobre n. 
1\Iesa. 

1" PAliTE D.\ onm:lr no DlA 

Entrou cm 1" discussão a Resolução que 
approYa os ordenados dos profcssor,•s de ca
deiras de p.rimciras Jettras creadas na Pro
vinda do Ccn.rá (vide s~ss1io de 7 ele Junho) 
o dando-se por ·d·iscuticla a. sua IMteria, n:p
'[lrovou-se para a 2', a qual teve Jugnr im
mediatamente, c0meçando pelo artigo 1 • cuja. 
matcria julgando-se debatida., pro.pôz-sc á 
votação, c 'foi approvado. Igual sorte tiYc
ram os artigos 2' c 3•, sendo afinal nppro
vada a Resolução parn. passar (L 3' discus. 
srto, 

I .. 

~ 
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2" l'Alt'rE !lA OllllT;)! DO llU 

1Entrou em 1" discussão a Resolução que 
appro1•a os orucnn dos dos profcssor<·s de 
end eiras ele pri.lll<'irn s lettras, <:rerldns na 
P.rovincin do .:lfaranl!:lli (v·i!le sessão de í de 
Junho) e julgando-se discutida a sua mate-
ria, appro\'Ou-sc pa.ra passar (L 2", a qual te-
ve lugar .immediatamcnte, comcçando·sü pe-
lo artigo 1". 

fixadas em patwl sem organizaçflo'i :\'üo sei 
como o nobre .::\Iinistro quer cnnserntr a tra n
quillldadc elo Imp<:rio. 

O Sn. SATt:n.:o~o: - Creio q·uc o arLigo 
1" e para·grapho 1" manda elcv·:tr ti força a 
estado ·que j(t possn. consen·ar n tru.nquilli
dade publica, porque diz c!le (li.'u); suppüz
se qtw o h a de fazer .com n lei do l'ecrut_a
mon·to, cuj:~. lnieiatim não pet·tcncc n. est:~. 

c~mnm; eu supprimlri:~. todo o r"sto do pa
ragrapho que me parece que .não ve·m r:ucr 
nada, c que ficasse sómente o arligo com a 
designação dos batalhões, etc. até n pala
>"rn. .:\Iatto.'Grosso; strpprimindo-sc - esta 

Annunciando-se então a ·clwg~da do 2\Ii
n·istro da Guerra, o Sr. Presidente declarou 
que ficn.va no r•ntretanto adiada n. mn.t<>.rin. 
cm discussi'to; Jorn.m llesignndos peln. sorte 
pa.ra o ·recebimento do dito Ministro o ·Sr. 
Almeidn. e Albuquerque, :l!nrquez de Carn.
ve!las, J:tcintllO Furtado d" .:uc.n!lonG:t; e 
sendo introd·uzido n<L saia to.mou a.!'sento. 

força total ·q·uando seja conv<'nicntc, pod<-'r{t 
ser elcvad:t a c~tado completo, s<•gundo n. or
ga.niznção que por lois em v·i·gor lhe tiver 
sido dada - porquQ qun.ndo se diz que as 
forças lu1o de constar ele certo ·n·um~ro ele 
bntall!õcs desta ou daquelln. a.rma, suppon·ho 
que se qu~:r o estado comph'tn. nem se diz 
cm pa.rtc algu.mn ·que se conservem em esta
do cffecti·vo, c o actual como ac:tba de in
formar o no·bre :l!inistro é quasi na da; por 
isso p:1rccc-mc in uiil que se dig:l - o Oov~r
.no fica autorizado a el<•\·nr n. estado com
pleto - porque aqui' não se falia. cm ~stado 

dfectivo; fiClto pois cl~sneccssn.rio o l'CSto do 
pa,ragrnpho ·que vai até fazer confusão ao 
·ex~:cutor, porqu·e se quizcr recrutar parn. 
preencher esses corpos pod·er-sc·lhc-hn. dizer 
qu~ não era con veni•entc, sendo on tão só que 
se lhe permittc recrutar (leu o resto do arti
go: ficando para este fim autorizado o Po
der Executivo a .• recrutar sómentc o nume1·o 
de ·homens nccessarios· pa rn. prPenchcr os 

Entrou em 2" cliscttssão o projecto de lei 
que fixa as forças de tc•rra pn.ra o n.nno de 
183·1 u 1835 (1•ic!e sessiio de 5 de Junho) co
meçando-se .pelo n.rtigo 1" para-g.l':l:pllo 1''. 

0 ·S!l, lV!AJ:Q.t:EZ DI' B.1r.n.1CEXA: - 0 an
no .passado, querendo .ter algumas informa
ções sobre a. rorçn. existente nas diffe.rcntcs 
Provincias elo Impcrin, ci ·Exm. :'oli.uistro me 
respondeu que não estaya habilit:tdo c nem 
sa·bia qual C>ra a fo.rçn. cxistentü; supponho 
oue o Exm. ::l!i.nistro actual estrL mais habi
lltado, c perguntarei. {jual é a força. de linha 
que existe no Impcrio? 

O .Sa. :\frxr~mo: - O numero n"Clun.l
mente existente das praças ele prct é ii.051 
de ,todn.s as armas; e o numero das que de
vem dar ba:ixa por tNem completado ou PS
tarem a completar o sc.u ·tr-mpo ·é dC 3.55G; 
por consequencin. f.icam 1. 405. 

corpos existC'ntes, etc.). Outra. confusftO; 
quaes· são ~sses corpos existentes? São os 
actuacs, mas cr•'io que alguns ainda estilo 
por organizar; ao menos aqui na Curte h:l o 
casco ele um só batalhão, OI'Cio que é o 3", 
quaes são então os corpos cxist<'tltcs n.ctual
mente? Não se snbc.m se são corpos que exis
tem actualmente, ou se são corpos ninda po.r 
organizar; não é necessa.rio nq.ui autorizar 
o Go1•crno pnru ·preonchc·r os corpos ncru
tn.ndo, pc;rquc mandando-se que tenha. esta 
•torça., n'ticossn.r.ia.mcntc d<eve l'l'·cr.ut~r; ma.s 
isto nuo Ynlc nada, nós não temos n. dnicia
tiva das leis elo recrutamento; c é natural 
que n. Gn.nw.ra. elos Deputados, ~uc formalizou 
esta lei; na. qual mandou que hom·<>ssc esses 
batalhões, dê os meios pn.ra se podet· OI'gani
zn.r. •Portanto .parece-me inutil ü tnll·cz prc. 

o Sr.. '~fAT:QUE7. nr. .B.mn.1cEX.1: - "ão 
sei portanto como é possi1•el Pl'O\'Cl' a scgu
rnnça c trnnquillillade do Imperio com tão 
pouca trop.l; o resultado ·é que cm cada P.ro
Yin-cin, em qualquer lugar, brj.ga-ndo dtws 'fa
milias, temos a guerra ci1·i! espalhada. ::\a 
Provincia da. ,Ba.hia .conser:va-sc uma desor
dem na vllln. nova, o Presid~ntc depois de 
mu·i·tos esforcos ma.udou 30 ·homens, chPg..:t
ram Já, foram batidos, c não puderam ac
commoda.r ·nin·g.ucm: a.;orn cm Caravellas, e 
Alcobaça brign.m duns fnmilins, o .Tuiz de 
Paz 'foge, pPde forGa.s ao Presidente, que 
ma.ndou-lhC' G .!Jomeus·; ora, senhores, como 
se pódc manter a tranquillidadc com força.s 



~H i SeRsiio ele 4 de Julho 
judicial o resto do urtigo d;1s p;J.lavnts xado o JJumero de pra!)ns e a outra. o modo 
Jlatto-Grosso - pnra baixo; ·pelo modo ~qui- 1 de as ang-nrinr. J,;cvontei-me par:t contmria.r 
\'OCo co:n que rst(L rt•tJi.gido; por ar·n. n:io a opinifto .do a10br.e Senador qut• julga inut!J 
mando emPnda, desejo ouvir a discussflo. a 2" pa.rt~: do paragmpl1o quando eu a acho 

O Sn. :\IJXT~Tuo: - Os corpos existentes 
de que falia n projecto, são os mesmos já or-

nccessn.ria, parque ha:b!Jita. o Governo a ele
var esses batalhões a:té ao estudo completo. 

g:miz:1dos, d~ que existt·m só os crrscos por 
11ito .Jwxcr tropJ. para preenchPI-os; mesmo o 
projecto está em analogia com o que se de· 
crctou pn ra rstc anno financeiro; já t•stito 
mn1·cados os co:·pos que ·hiio d" sei'Vir neste 
in tcnnll o cujos co~pos s:io os mesmos, com 
a di1Tcrençl de nltcra~iio no nunwro de pra· 
r:,s; os corpos hoje existem; dcycm formar 
ncHle anno financeiro a força total de oito 
mil pmcas incluindo b:1yonetns, inferiores, .or. 
firincs. etc.; agol'.1 o que julgo ser a. mente 
deste prokcto 6 que o G D\'Cl'!lQ. l'icn 'lw.bil·Ha-

O Sn. SATt:nxr:~o: - Estt• estado com· 
pJeto actual é o mt•.smo estado completo de 
que se falla, porque é mes,u1o pela in!orma
cã.o do nobre ·~Ii~·istro, estes ·btttolhões acham
se orgn nizados c organizados segundo as leis 
t•Jn vig-or; consequentemente o l'Stado com
pleto a.ctua.J é o mesmo estado <:omplcto que 
a Jei quer; .ora, se su·bsiste a organizaçiio 
cksses corpos taes ·quaes ·rorom decretados o 
:umo passado, subsi.st~ ~lo seu estado com
pleto: nu então não sei o que sda estado 
completo; entendo por estado completo um 
n umcro ·de !orças que um corpo ·deve ter, se
gundo a lei de sua creação; esta lei ·que não 
ra.riou manda q-ue subsistam estes corpo·s na 
fór.mn das leis exis·ten.tes, como ·é que niio dc
I'Cnl cx.istir no seu estado completo? Agora 

elo a <::levar ou c!t'ixar ele elevar estes mesmos 
corpos, que estão creados, ao seu .. stado cnm
pldo; mamla q.uc, sendo con1·cnicnte, o Go-
nrno possa. eJ<'v.ar o numero ela forçn a 8. 512 
:10 llli'51ll0 t"lll'jJO que a ('orc.a de bayonctns 
JL:tra. este ólnno em ·que estamos 6 de 8. 000 
mctti>ndo officlaes; por ora n:lo h.a -força 

o seu estado effrcti.vo é quasi ·nada, c s<' se 
diz ·que o Governo augmc11te esta forçJ. é 
porqu~: quer-se que ellc faça completa.r o nu-1:cnhuma, scniio olhe-se para ess,·s qumtc•is, 
mt•ro de individuos que são ·necessa,r.ios pa.ra 
,·stes corpos propostos: torna-se·, pois. desne. 
c<•ssaria esta 2• parte do ·Paragrapho que pó
de ind.uzir duvidas; o Governo é autol'izado, 
qtjnndo as circumstancias exigirem, a eleva.r 
<'stes corpos o·o estn.do completo, ma.s poder
Sl'~hn. dizer que as circumstancins não exig·i· 
mm .isto? Se a mente da lei é que esses cor. 
pos estejam em estado complrto, basta dizer 
que o ·Governo é autorizado a tt•.r estes cor
pos cm estado completo. Quanto á lei d<• re· 
crutamcnto ·esta ·é de in·icintiva da outra Ca. 
mara; ·d.izcr-sc que o Gover.no tt>nha isto sem 
se dizer o modo por que hn. d~: ter, nfto me 
parece hom; o decr~:to de 32 é w.rdatlo que 
rliz que o 'Governo fica nut01:izado a dividir 
proporcionalmente s~:gundo a populaçito das 
diffcrentes ProYincias o recruta.men.to na fôr
ma dns leis existentes; que os Presidentes 
façam a. relação dos recrutados c remett(l.lll 
ao Corpo Legislativo o numero total dos r<>
erut~dos, mn.s a exPN·ienclia •tem mostl\,do 
~ue o resul-tado 6 nenhum; qual'S sfto as leis 
exisoentes sabrc r('crntamentos? De cc-1'to 

pam essas fortalezas, para todo o nosso es· 
t~dn nlilit::ll'; daqui a ncnbn.r não Yai quasi 
1wda. 

O .S1:. Bontms: - ·Segundo a informaç[\o 
que acaba de da.r o nobre :V!inistro vil-se 
q Ul' a 2" parte do ~tr·tigo é necessaria, c. nftO 
tcorrc perigo em passar, porque está decrc
tuclo pa.m este anno financeiro ·que 'haia1n 
,<;, 000 homc:ns de praças de pn·t ~ officiaes, 
mas agora ~. lei diz - esses 8. 000 hQnlens, 
que fnram dados o an·no passado, .para este 
anno, não süo o estado con;pl"to, isto é, qtlau· 
cln o Governo julgar COll\'L'nk.ntt~ l()rn.r no es
t:1do .co!llJJletn, cujo .estado, segundo ouvil11os, 
é· de S. 500 c tantas pr:,ças, :1 forr.n In.i!it;lr, o 
púcle fazer; póde tN mais 500 () t:mtns llr<L· 
c.·ns, i!l&m dnqut•llns que se acha.m dccrctndas 
n~ lei anterior; cnnsequ<•.ntementc não se po
clt·!l1 prescindir desta 2" pa..rtc elo artigo; de, 
m;ds, jít se ponderou, c muito bem, que em· 
bor::. hnjn. disposiçfto actual, ·que fni clncl:t· p~
lo Corpo r~cgislativo, não· havendo m.eins çle 
s, fazer e:n soldados que se frustnsse com, 
pl,·tamcnte; espera-se por umn lei ele recru
wmcnto, cuia lei nfto púde tt'l' i·nici·~tiYilo 
:::~ui; nem pó ele m•stn. lei dec!ar:H-sc o modo 
do proceder a recrutamento. porque c·stá fi-

~ue as que 11a níio podem ser npp!lcadns pnra 
t•ste fim; portanto ú indiSPL'nsay.cl .uma lei 
ele recrutnnwnto, .mas deve-se esperar pela 
que nzer n Oamnra dos Deputados, que quan· 

-
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dr• Iniciou esta lei d~ forças rlevorla i·nlcia:· 
a do recrutamento. 

P' cHz - as forç;~LS constariio dc::ite::i corpos, 
sem explicar co:no; n:t 2" diz - ([U'.: poder;\ 
elera!' ao estado cumplcto se~undo <L or;;a. 
njzar;iio da. lei - esta cx;1lica~;:lo ê nocl'sHa .. 
ria, tall·cz on melhor e mais ~ncciur.a r~rla· 

e~üo. A outra !li'OJluoi~ão rio nobre Scn:l(lor 
é qu<· tamhem a ouü·a p:n·te do artigo lhe 
])arl'C<' rodundaucia, 111ais ni\o o é (lon o res
to do arti·go) já se vê 11ue corpos existentes 
silo M!Ielles que cstüo organizado;;; elks 
existem de facto, ainda que sem gente, siio 
corpo~ existente~;; portanto nii·o acho duvida 
nas pala\'l'ns - corpos <•xi~tentes. - 'l'cm·se 
ventilado a questüo sobre n•crnt:lllll'nto c .nüo 
sei qual oí a o]Jiniito rtne t0m prevalecido no 
Cor}JO Leg;i~l~ti \'O, ~e a. a:uturizaçfw para l) 

Poder l!:x<·cntiro c!CI'Oll a fo:·~r, a um certo 
uumel'O de ·baronckJs o :illtGriza ·para rccru· 
tar ou não; isto tem si à o du1·idoso: l1a opi. 
niõ~s que apeza.r diHo, elle nito fkt nutori· 
z~~clo a recru·t~1r; flUl' é ncct'ssario UIIJJ. antc
riznçfto t·.special, e é ta!l·ez a opinião que o 
Cor110 L<'gisla:ti·;o teru emittido; por isso é 

O Su. Boum;s: - Nfw sei que confusão 
faz o nobre Senador (L 2" p:LI'·te do p:mugra
J.lhO; elle conhec~ multo bem que uma cousa 
é decretar o estudo <:olliJJleto e outra o rcali· 
zudo; ·ha o estu.do .completo d-ccr,•tallo na lei, 
que é : - cada corpo tem mntas ·praças -
mas agora ha o estado ,effectivo, que é : -
a d-iffcrença que vai no numero de praças, 
que existe, ao numero de praças que deve 
existir segundo a organização do corpo; -
póde o estado completo do cxercH.o ser de ·10 
mil homens, mas diz o Co1·po J,cgislativo: 
estc exercito em lu.gD;r de -estar no seu estado 
completo tenha 30 nill homens, qtwr dizer, 
ha.ja; um clef·lcit em todos os corpos do excr· 
cito; .o estado completo de 8.500 " ta-ntos ho
mens, segundo a •informaçüo do nobre :\li· 
nistro, mas a lei cm vigor ·este anno diz: -
estes corpos não tenham Jll.Jis que S. 000 h o· 
me.ns - quer r:ilzer, 11iio de conserva r-se ~·a· 

gas 500 e tantas praças; esta foi <L ld do an· 
no passado; vem agora a lei deste am1o e 
diz, não S"e aHeru o numero d·os corpos, fiqu-e 

necessnrio dizer: - é elevada :1 fere:~ a nu
mero tanto, c fiea :tUtoriz:tdo o Govcmo a 
recrutar; - julgo neccss.:tria :tlllbas as de· 
cJ.3rar)Õt•s. o mesmo; mas se o GoYerno julgar convc· 

niente, os eleve a .seu <·strtdo completo; que 
confusão ha n'lsto? .Por consequencla a 2' 
parto do paragrapho dere passar. 

O Sit. VEUGt'Emo: - ,parece .. mc que não 
ha duvida na áoutrina do artigo: a duvid:t 
cst{t na disposição. O lllustre Senador que 
quer que se rejeite a 2' Pal't<! do para.grapho 
suppõe que ella está incluída ·na 1"; mas j(L 
se lhe mostrou que não; ellt• suppüc que ntt 
1" parto do paragrn.p·ho está definido o esto.· 
do .completo dos corpos, e que assim se po
dl'l"á mtcndcr, mas nflo es·tit; a lei diz (lc·J•) 
não diz que sejfLlll da.s praças effectivas ou 
completas dos bD;talhries; não diz isto; e 
11ara assim se suppôr era necessario que o 
dissesse•; se u qui se dissesse esta força se 
compõe dos 8 bn talhões, etc. no seu estado 
com·pleto excusava.se rJ.izer pa.ra b;uixo mais 
nada; mas ·no caso em questão esta clareza 
é nt•cessari.a, pois podP·ria entrar em duvida 
se a lei falia: do estado actual, ou do os·tado 
cnm]Jlcto do nunwro de p.raças, que a. lei de· 
tornllnn; do que se dPduz que a int<'llÇ<1o da 
outra Camara foi nfto ordenar o GoY.erno a 
elen1r esses co1·pos ao s·ou estado completo, 
mns sim facultar-lhe o po1kr, c pn·ra isto 
wm esta 2' ])a.rte elo par:I.grapho, PO·rquc na 

o SJ:. Bon~Es: - Esta durida que o no· 
brc St•nador diz que tem entrado no CoTpo 
LcgislatiYo nii.o procede; porq.u" dizer-se quc 
o G·O\'CI'Ilo tenha 10. 000 hom<·ns, n;lo é dizer· 
se o modo ·por que os de\'<' teT; c como o 
Governo oJJiio póde pr,•scrcre1' regras, é pre
rizo lei para, segundo ella, prcencht•r ou de. 
var a força aos 10 mil homens; llJ(JS os no· 
bres Senadores confundem uma cous~t com 
outra; mu-i .diversa é realiza-r esta forç.a com 
a legislação, que existe, ou, avez:tr d~1. Icgis
l::çflo, o G·oYcnw altc·ral-a IJ.3ra fazer o re· 
crutamento por differente modo: isto é o que 
nfto pódt• o Goremo fazer; se a !t•:;islaç:lo 6 
fraca; st• não ·preenche os fins p:tm que foi 
feltn, então o Governo dir[t e.u nfto satisfiz 
a ordem que me deram porque a le:;isl:!r,fto 
não me ajudou, é mistér preyer-sc a isto. 
A lei, com t•stas pa.!avras (leu o artigo) quer 
acautela.r que o· Governo .niio recrute nl0 o 
numt'ro de 8 .500, que é n estado completo, 
que recrute ·100 ou 500; aind:t que julgo isto 
.um.:~ caut<•ht po:1co judiciosa Dorqu;• se :1. lei 
diz, que elle ten·lla 1-1 corpos, cujo c::l:tdo GOI!l· 

plcto é rlc 8.500 ,. tantos lJUiltcns, p;JJ'a que 
L'l!t~ !JaY!n de rccrutnr 110\'P 011 dl'z m!l !lo. 
noens? Isto 6 mostmr dcsconl'ianan de que o 
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Gov·erno o ·p6dc 'fazer; mus cmfim vá assim tas do anuo pussndo; eu P<'ÇO a V. •Ex. m:m •. 

de I'·! r .e.ssa !c! (mandou-se-lhe) ; L,u suPPonho 
que o Gorerno se acl1nrá muito cmbaraç;<do 11a 
execução deste artigo dtt ld; 6 o nrtl·go 7• 
(lr:n). Organizu.se este Estndo·::Vfaior em u1u 
só corpo, .composto de ·1 classes dos officiacs 
gene1·aes de todos os cm·oneis das tres armas 
do Exercito, etc., quando é que os coroneis 
das -tres arm(ls do Exel'Cito fizeram pttrte do 
Eslado-:\Iaior, se dlcs são commandan tcs de 
seus corpos? Diz mais: - Do l~stado-lliaior 

extincto; onde é que se mandou -t•xt!nguir o 

mesmo. 

O Su. So~·tuJ:xr:xo: - Só uma reflexão 
ton;ho a fazer; insiste·st: no. 1cléa de que, 
além dcstu; lei, ú mlstér uma ele recrutamen
to; o que não bast:t dizer - o GoYerno t<'
nlm certo n umcro de homens constlllltcs da 
força tal, é neccssnrio que se diga <> modo 
por que - de certo qu<' 6 precizo que se d·ig:n 
como o GO\'erno ·lw. de tc.r esses sold·ndos, 
pois, como é aue o Governo cUr(L aos solda
dos? A seu arbítrio? Como os. ha de chamar 
no serYi~o? Por que tempo? Tudo isto é n<'· 
cessaria que se diga, c é ele que consta a lei 
elo recrutamento, st•m s·e dizer ao Gov<•rno o 
modo por que .eJle ha d<~ fazer o recrut:mJen. 
to, nfto o pócle f.azer; aqui se dlz, clle pôde 
elevar estes ·Corpos at6 corta quantidade .de 
homens; como os l1a de levar? E' o que se 
deve dizer na lei do r c cru tamento. 

O S11. 'VJ,ncumuo: - E' .nccessario Q;ue a 
lei do recrutamento marque o methodo de o 
faZ<!!'; eu não affirmci que fosse necossaria 
um:t autorizagiio especial ·para o Govcr.no re· 
cmtar, mas o nffirmam aJ.guns; é facto que 
se tem emittido du1·idas no Corpo iLcgisJa,ti· 

Estndo.,1Itd.or? .Se se diz que o Esta;clo-::IIa.ior 
!la de ter uma certa organização, .como é que 
se diz o IEstado·M:üor cxtincto? Agora a ul· 
tinl:L parte - ])assando a avulsos os demais 
officiaes deste corpo. - Que quer dizer Es
tado-?.Iaíot· avulso? Quacs são aq.ucllcs que 
neam parti o Estado-,1\I.:lior exiskn·te? Sfto os 
officiacs gcncr:H~s das quatro classes; são os 
offieiaes do li:sta.do.).faior; ·C o re&to rica 
av·ulso? ::lias qual G este .resto que fica av.ulso? 
NTto entendo; parece-me que ngora seria oc· 
cus ião de se explicar isto, porqu·e está escu·ro; 
fi·carem avulsos oHiciacs do Estado.t\Ia•ior; 
refere-s~ a. nova lei a ~sta, que me par~ce tão 
escura, a meu ver nã<> ·6 :bom. Yo; d·iz uns, a autorização pa.ra e!evn,r a for. 

!)a. inclue aut.orizaçüo pnra recrutar; dizem 
out·ros, o r<'•crutam·ento fort;aclo um imposto 
:JlCSsoal, c assi.m como os impostos pecunia· 
rios não bastu. dizer ao Go1•erno - vós estaes 

.Q Sn. BonGES: - Xão estamos discutin
do a lei de fixa~rw de forças do anno passa. 
do •para vermos as difficuldades que o Go· 
vcr.no dcre encontrar na orgmlizuGão do Es· 
tado.:\Iaior; essas diffkuldades .todtts bom 
era vir aqui o anuo pn.ssado, q.uando se dis
cutia a lei, mas agom nüo; se o Gorel'Jlo en
contrar .difriculdad.es nisto, proponha-as na 
Cama:ra dos Dcp·utados, e apresente as alte· 
rações que lhe convenham; uma ~as dHficul· 
dades que o nobre ·Senador apresentu. é que 
·todos os coroueis ·das tres arn~.ns são com. 
mandn•Jtes de seus corpos; que .sommn de co· 
roneis .ha, que não sã<> commu.ndantes ele cor
pos ? Uma immensidadc delles; agora o que 
diz a lei do tLnno Passado? Que esses coroneis 
que não são comma.ndantcs de corpos sejam 
incorporados ao Estndo.:Yiuior; que difli.cul· 

a·utorizado para cJ.is·pcnder a quantia de tan· 
:to; lll<Js é nccessa·rio uma lei que d·ecre·te os 
impostos ·onrle lm de tirar esta quantia; tam. 
bem para o rccrut(Jmento ú neccssa·rio que a 
lei o decrete; nã<> entro agora ·nisto, não que· 
ro julga;r qual é a melhor opinião; mas que 
cstn, ultima opinião tem sido sustentada por 
multa gente; o Governo tem a.utorldade para, 
P]W(J·r a forGn. mas põd.e deixar de ser por 
melo do r<'crutam~;nto; póde ser por meio de 
engajamentos; porque o recJ'utame.nJto é um 
imDosto pessoal, que não P6dc ter 1 ugar sem 
ser especialmente clecrciaclo, pn.ra que não 
lw.ínm duvidas ou contestações, ~ 111·eJ.hor que 
\'1!. a autorização. 

JuJ.ganclo.sc discutida a materia, o Sr. 
Prcsíclente declarou que as votações teriam 
Jugnr no :fim de toda a discussão dn lei. 

;Seg.uio·se a. diseussito do 11aragraph0 2' do 
artigo 1'. 

O .Sn. SAl'URxrxo: - Estn. disposição é 
conforme o que se .fez na lei de fixação de for-

dade ha 11isto? ~Ias emfim hainm, ou não dif· 
ficuldades não r.omos pro~uradores do ::\Iinis· 
teria, assim uã·o podemos J'emover as di:ffi
cu!dttdes não somos procuradores do ::IIin!ste
rio, assim não podemos remove·r as difficul
culclades que podem haver, sem clle mesmo as 
apresentar; portanto soceguc o nobre Sena-

. dor, 
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O ·Sn. M.IXJS'I'HO; - Esta cxpllcaçito Jlito 

vem ·~O c.aRo do que est(t c•m discussão; com· 
tur!o satfsl:ard o nobre Senador: o Governo 
n:1o encontrou embarnr;o ·nenlnnu na kí q;ue 
cst(L em pratica. 

cão de 7 de Junho, que se acha sanccionacl:t 
cm H de Junho. - 0/il:eir(l.. 

.F'oi llJlOiatla. 

O .Sn. S.\TGHXIXO: - Pcrli a. palavra. 
pnra rcspondc·r ao nobre ·Senador; est.a lei 
que estamos .rl!scutinclo R~ refere (L outra que 
dc;·c ter principio agom, r!e .Tulllo de 18:13 cm 
diante, esta ·é que é :1 disposiçflo da lei; ora, 
como a esta lei se ·rdcre a que estmnos dis
cutindo, er.a nec~ssarfo olharmo.~ )HJ.I'a ella., 
afin1 de vermos se tem applicar.iio; vermos 
sr) ha. alguma correcçllo a fa?.er; quanto aos 
cmburaGos, j[L respondi que t•sta ll'i Im de tra· 
zer emba·raços ·hoje ou amanhã, porque .tem a. 
sua execução de 1" de Jul·ho de 33 a. ultimo 
de Julho dt.! 3·1: é verdade, com<> diz o nabre 
S"nador, que não somos procuradores do Go· 
verno p:tra aponta.rmos os embaraços que elle 
pôde ter, mas como estamos ven·do esses em
b:l.raços é prccizo prevenf.r que elles não appa.· 
rcç:un; isto é nossa obrigaçãa; diz-se: o Gover· 
no apresente a su:t proposta; não é assim; nós 
!leremos o !1m r par a todas as uHficulda.des quan
do f.azemos a le.J; porém como o nGbre J.VIinis· 
tro diz que não encontra emroraços, não insis. 
tire! mais. 

Jui·gundo·se discutida a mateJ•ia, passou-se 
ao -paragrapho 3" do mesmo artigo 1", que tam. 
bem se julgou discutido; c o mesmo acon·tcceu 
nos artigos 2°, 3'' e 4°, 

Finda .a discus.sii.o da lei, rl'tirou·se o :IIi· 
nistro com as .mesmas rormalidatles com qut> 
fôra recebido. 

Propuzc:ram-sc então fL votaçfto separada
meu te cad.~ um <los artigos c pamgraphos, os 
quacs foram approvados; sendo afinal a.pprova.· 
da a lei para passar í"-3" discussão. 

O .S1:. SATL:'JCI'I:>o: - Tinha pedido a pa. 
i<~vra p:tra r<'IJ!IP.rer a lcitnra, ·pois poderia ll:l.· 
ver nlg-uma confusão, porque talvez a Resoln· 
ção anterior tivesse ct·ea.rlo as cadeiras, e estn. 
fosse só para marcar os ordenados, e sendo 
assim mio ,•ra rechmdancla; mas se as pr.Jmci. 
ras as creon, c marcon o ordenado, então esta 
ê cxcus:tdn., e por isso \'oto pela emenda; mas 
Iembr:uH!O-me 1!" que pocltérá havc1• ainda ai· 
gum,~ dnvida, reque.Jro que \'ÍL íL Commissllo de 
Legislaçiio Jlam examinar a materia, e lnJorma.r 
o Senado :t cSti! respeito. 

R<'.queJro que o projecto v{!, {1 Commis
são d<: LL'gfs1uçiio para .examinur se :1 sua 
d'lsposiçüo jú so a.cba en.vol\,ida cm outm 
nesoluçiio j[L sancciol1a.da. - Satttrnino. 

Füi a.[Joiado e <entrou 
.são, ficando ·no emia.nto 
questão principal. 

cm discus· 
adiada 

O Sn. Or.n·ErT:A: - A quest:lo é facil de 
S•) decidir .(leu); pn5sou em 7 de Junho a 
Resolução, c recebeu a sanc~iio em H do 
mesmo c nelln silo marcados os ordenados 
ele quatro cnrlt•iras <'m villas do C\Iaran·hão; 
nest:1 Resoluçfio n•m n rrpcti~ão (leu); por 
isso é que fiz a. emenda de suppressão para 
ns ca1leiras de .S . .Joiio de Vi.nhnes, Guima
rücs o Alcnntarn, pnssando as outras para 
recrberem a sancçiio . . continuou-se a 2" discussão adiada do ar

tigo 1" da R<'Solução, que a.pp.rova os ordenados 
tios professores das cadeiras de primcims Jet· 
tras, crcadas na Província do ·:IIaranl1ão. 

O Sr. Saturni!Jn pcclio permis:>iio para 
retirar o seu J·cqncrinwnto, o que lhe foi 
concedido. 

·O Su. 01~11·rmu: - Aqui parece.me que ha. 
r••pctição de qun.tro cadeiras já crc[l;das .por uma 
Rl'soluçllo passada em Jun.ho deste anuo; as 
quncs agora se acham repetidas aqui: ·essas qua
tro cadeiras são em Alcank'1.ra, S. José de 
Gu.Jma.rii.es, Vinilnes e S .. João de C61tes; é 
precizo l'sta ollser\'a~üo. 

JmE:m.\ 

SU!lPrima.·sc u pa.rto relativa aos orde
nados das cadeiras, cstabclcclda.s no- Resolu· 

Continuando ]Jortn.nto a discussão o jul. 
gnu:do·sc ·tHsc•uti·d,~ a lll:l't,•ria. propôz·sc á 
votaçllo: 

1." A elllcnrla do Sr. Oliveira: Passou. 
2. • O resto elo artigo 1": 'P:.\lnbem pas. 

sou. 
Sc'gnio-sc n artig-o 2 , que foi a·PJJrovado 

sem de·bate. 
Igual sorte te1·.,, o artig-o 3", s(•ndo afinal 

nppro1•ndr~ a Resolu~iio para passar (L 3' clis· 
CUSSÍLO. 
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3• l'Altl'l~ D.\ ORDE~! DO DIA 

·Entrou em ·ultima discussão a emenda 
ela Camat•a dos Srs. Deputados fL Resolução 
d·o s~nado, sobre os exnmes dos professor,•s 
de primeiras kWras J)clo methodo Lencas
tr.iano (Y·idc sessão de 7 de Junho), <E julgan
do-se discutida a materia uppro\'ou-se para 
depois ser redigida com a 'RcsoluaiLO, anm <le 
ser esta enviada á sancção Imperial. 

!Entrou em discussão o •projecto de lei que 
fixa, as forças navaes ·pa·ra o anno de 1834 a 
18S.5, (Vide sessã·o ele 7 ·de Junho) . B jul
gando-se discutida a mataria, propôz-se a lei 
para passllr á 2' ·discussão ·C foi nprll'ovadtt.. 

'Propôz-se ·depois se o .Senado approvavn 
que se convidasse o ·:IIinistro rla :\Iarinha 
para assistir [L 2" discussão desta. lei, con
forme se ha1'ia rt•querido; e dcciclindo·se que 
sim o Sr. Presidente declarou que ella tin·ha 
lugar no dia 6 .do corn•n.tc, pelas onze horas 
c que assim se ia offidar ao .d:ito !Ministro. 

5• l'ARl'E lU OllDE~r DO DI.\ 

Tra:ba!hos de Com missões. 
O .Sr. 'Presidente convidou os seus illus

tres membros para 5€ occuparem de seus tra
baihos; e suspendeu-se a sessão llt'Ia meia ho
ra depois do meio dia. 

A's 2 hor:\s o .Sr. •Presidente declarou a 
sessão ad~ada 1lela hora, e designou para 

· ORDE~! DO DIA 

1 •, creando na v !lia ela Laguna uma escola de 
meninas; 2", .declara·ndo fazer ·parte d:L !eg!s
lncão peculiar da ·PJ"ovincia a Resolução .do 
Conselho Geral de ·S. Paulo, sobre cstrudas; 
3", ·elcvnndo a 260 mil réis o ordenado dos 
professores .de primeiras lettrns das freguc
~ias de S. José c S. Miguel; e uma do :!l!ara
nhfto, sobre a collocncão, e mrmutcnçüo de um 
systema de boias, ·desde a corô:t grnndc até a 
barra. 

3." ~rrabalhos de Commissões. 
·Levnn·tou-se a sessão ús duas ilwras da 

tarde. 

SESS.1i.O ORDI:\'A•RIA, E~l 5 DB JULHO 
J)B 1833 

l'HES!IlE:I"Cl.\ IJO S!l. lii!:I"TO 11AHllOSO I'I::I:l':lllA 

Discussão clrt flesoluçclo sobre cr. nom.caçc'io rl.c 
moços pam 1n·a.ticarcm. a na·vcgaçci1~ n.a 
Provincia rlo Ccaní. - Discu;ssiio da Rc
sol1tÇc'io sobre a. C1>!ação elo lugar cl.c Jlra. 
tko da. barra elo rio ,JaguaribrJ, cm. "!ra
caty. - Dise1rssrio rla Rcsoluçiio cl.o Con
.sclho ck Santa Catltarina qltC declara fa. 
zc1· JJctrtc da legislaçcio pccnllcn·, a Reso
lução do Consclllo Gera! de S. Paulo so
bre estradas. - 1'mbalhos ele Conwnis
sücs. 

iF'aUaram os Srs. Scnarlorcs : -
·Saturnino, 3 vezes; Alencar, 5 vezes; 
!Borges, G v~zes; Oliv.eira, 1 yez; Ro
drigues de Andrade, 2 vezes; Mar· 
quez de CarnYe!las, 3 \'ezes; Vergue:!. 
r o, 3 vezes; •Rodrigues de Carvalho, 
1 rcz; :Soledade, 1 'VCZ. 

1.• Continuação da ·ResoluçiLo que appro
Ya <1 pensão concedi·da a Francisco Rodrigues 
da ·Silva :1\Iello. 

Aberta a sessilo com 27 .S!'s. Senadores c 
lida n acta da ant"rior, foi nPDrovnda. 

2. • Un!cns d·lscussões de ·Oito Resoluções 
tomadas sobre outras de Conselhos Gernes de 
Pro'tincias: .tres do Cr·ará: 1", autorizan·do o 
Presidente em Consel·ho a nomear 12 moços 
para .p.raticnrem nn naYegação, c conhecimen. 
to da eosta.; 2", creando ·uma cadeira de pri
meiras lettras na 'JlOYoação de ~'mhiry. 

3." ·Crenndo na Yilla do krncaty o lugar 
dr; pratico da ·barra elo rio Jngunr.Ibe; c uma. 
d~s Alagüas, crcando vil!a a Jlovonçiio de Pal
nH•iras elos Inclios: tres de Snnta Catharina: 

·No decurso ria sessão {)Ompnreccram 
mais ·1 Srs, Senadores. 

O Sr. Sccreturio deu conta de deus offi
cios da Secretaria da Camnra dos Srs. DL•pu
tndos: um, pr.rtidpnndo não ier aquclla Ca
mar.a adoptado as emendas feitas pelo Sena
do fL Resolução que declarava não sujeitas no 
rHreito dt' um por cento a moeda cxtrangeira 
de ouro c prnta, e o ouro em b:rrm, c n prata 
f'lll ·pinh,,., e todos os gcneros importados de 
umas para outras ·Prorinci:1~; c outro conm1u-
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nicando ·haver sido sancclonada a .ResoluçfLO 
da Assemb!·~a Geral Legisint!va sobre outra 
do Conselho G·eral de ·Goyaz, erig!nllo em vil. 
Ia o arraial do Bomfim. 

Paço do .Sen<ldo, ·1 de J.ulho de 1833. -
Marqu.cz tlc Barba.cG•nrt.. - Mfwquez tlc Jfa
ricá. - Jlfm·q·ncz tle Bacpcnr~y. 

Foi a imprimir. 

Ficou o s.enado ln teiratlo. 

O mesmo Sr. 1" Secretari-o declarou QUe 
o Sr. •D. Nuno havia participado não ter com· 
parecido por se aohar incommodado. 

A .Commissii.o de Instrucção Publica exa
minou a Resolução do Conselho Geral da 
Provincia · de .S. Paulo, sobre os ordenados 
marcados aos professores de primeiras let· 
tras, pelo decreto de .27 de Agosto de 1832, 
que o mesmo Conselho acha alguns excessi· 
vos ·e que aJ:ém do dc'f'i.cit, CJ!UC isso vai cau. 
sar ·ás rendas provinciaes, resulta o lnconve· 
ni ente de serem primeiro pro.vidas :1 s cadei
ras nos lugares, -onde não podem ser de tan
t:t utilida·de: ponderando a Commissão que 
silo justos os motivos ullegados pelo Canse· 
lho Cera! offerece a seguinte 

Ficou o Senado inteirado. 

Apresentou~se depois o d'iploma do Sen·l
dor eleito Diogo Antonio Feijó. 

Foi remetti'do i1 Commissão de Con· 
stituiçito. 

O Sr. 2• Secretario le·u o sc·guin te Pare. 
cer, .que ·havia sido mandado á .:.\-Iesa: 

nr.sor.t,;ç..i.o 

A AssembWa Geral .Legislativa~ sobre a 
Resolução do Conselho Geral da Provlncill 
de .S. Paulo, resolve: 

Artigo 1. • O Prt~sidente d:t Provincia em 
Conselho, quando conhecer Qu~ os ordenados 
marcados aos professores -de primeiras Iet· 
tras de algumas vil!ns .da mesma Provincia 
no decrt'to de 7 de Agosto de 1832, são ex. 
cessiYos em razão da. pequena .população do 
lugar, de menor co·nourrencia de alumnos, e 
do pequeno ·custo da su-bsistencia, fica au· 
toriZJ do para designar-lhes na. occa·sião do 
provimcn·to dns cadeiras q·ualquer dos orde. 
nados inferiot·es estabelecidos no mesmo de· 
creto. 

A Commissão dfr Fazenda, attendendo a 
in·formaçfto .do Governo s1>bre o requerimento 
dos empr<'"gados ntL Admin~stração do Correio 
Cera! d·esta ·Côrte, em QUe pedem au.gmcnto 
de ord·enado, aUcgando seu excessivo trabalho 
quotidiano, e o exemplo do augmento concc· 
di do a outras Repartições, entende que algum 
direito assiste aos referidos empr.;ga•dos para 
alguma gmtificaçfw, visto que Oi nccrescimo do 
trll!bnlho o(]cpols do ·Regulamento Geral dos 
Correios, em cuja occasião foi arbitrado seu 
ordenado, arbitrnçií.o que seri.a mais vantajosa, 
como .o :\Iinistro confessa, se então rccahissc 
sobre aquelles enlpregados ·todo o trabalho 
que presen·temente t'Stá .a se.u cargo. Como, 
porém, a Commissão Jtão tem o conhecimcmto 
peculiar 'da tarefa de cada um dos emprega· 
dDs, c ·const'quentcmentc nito possa com i·us
ti~.a avaliar exactamente quanto se lhe deva 
addi'Cionar de gra tificaçií.o nos st•us .-encimcn· 
tos, lembra a Commissiio, como me'io mais 
efflcnz dcixm·sc ao ·Governo a a.rbitração dos 
a-ccrescimos Que se devem conferir a ti.tulo de 
gratificação, levnndo tudo ao conhecimento 
d!\ Assembl~a Geral Legis!a·tiva, fr por isso 
apresenta. o se-guinte projecto de Resolução. 

Artigo 2. • O ordcn·a.·do, que assim fõr 
d!esi,gnado, não pode'rá depois ser •al-ternd·o 
senão por uma ·Resolucão do Conselho Ge
ral.. 

O CoYcrno fica autorizado n conceder aos 
empregados do Correio Gera 1 dest:L Côrte, a 
titulo de gratificações, o augmento que <•n. 
tender justo nos seus vencimentos, dan·do par· 
te ú Assembléa Gt>rnl pnra -obter a sua nppro· 
vacão. 

Al'ligo 3.' O mesmo Presidente em Con. 
sel·bo fica igualmente autorizado para .. pro· 
ver interinammk as cadeiras :le ensin,; d~ 
menin•ns, independen-te de> concurso, c sobre 
proposta dns Cnmaras :.1-Iunicipa.frs. 

Artigo 4." As professoras assim provi· 
elas regerão as cadeiras, cm CJU;m to não appn. 
recerem concurrentes que se ,ha:billtem com 
os requisitos da lei, e perceberão s6mente 
dous terços do ardenndo esta:be!ecldo no de· 
creto supraci-tado, 
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Artigo 5." me a tlcrogndo I!CSS·:t ·parte o 
dito dccrdu c re1·ogacJ.:is tad:Js as lds nntc· 
riores <'lll contrario. 

lk~de Santa Cut!Jarin.:L até o :Maranhão nilo 
!w nada mais a desejar, façam-se cmllom 
essas sondas dc:ntro de aJ.~·u,u.~. bahlu; o que 
acho sulnm::uncnle Improprio ·6 !rem css•·s 
!lio~os nos Cornios, porque eutiio nfto fazem 
nad~. são marln·!Jc!ros. 

•Pn~o do Senadn, .J a c .Tu lho de 1833. -
Louruuço l~odrigncs <lo :inllracle. - Ji'rau
cisco llos Santos Pinto. - Jfarcos J lllúll i o 
Jlonlciro rlc Brti'J'OS. 

Pol a imprimir. 

O St:. Ar.J~:ooc.IJ:! - Rt•qtwiro que se exi
ja.lll do Gov••rno as actas relatims li eleição 
do Senador DirJgo .-\n tonio Feijó; c julgan· 
do-se discutido este requerimento, propôz-se 
fL votacfto c foi appnwudo. 

1" I'.IH'fJ: DA OI:IJJ:)[ llO DIA 

Continuou a 1" discussflo dn R<'soluçfio, 
que appro1·a a P'·nsão concedida :t Francloco 
Rodrigtl<'S da Si!l·a :lfel!o (vide sessão de 
25 d,• Jun.ho) que ficou adi.:1dn n.a scssüo ele 
~ -do corrente; juJganclo-sc- discutida n. mntc .. 
ri:t, a·pprovou-se para passar (L 2". a qual te
ve lugar immedl·ltamcnte, sendo a"Pprovad-n 
a R"solu~ão para passar :1 3'. 

2' 1'.\J:TE ll.l OJWJ>)! JJO JJIA 

Entrou em unica discussão a Resolução, 
tomada sobre outra do Conselho Ger:tl da 
Prorincia do Cl'.ar:í, a'utorizando o Prcsiden
tr cm Conselho a nomear 12 moços qne sai
bam ler, escrc1•er e contar, para prn tionrcm 
na navl'gação, c conhecimento da cost:1 (vi
d~ sessfw de 15 de .Tunho); come~nndo-se 

peJo artigo 1'. 

O Sn. ·S.\Tt::Jt:\"J:\"0: - O que me parece 
deste artigo é que, sua execução não póde 
ter lugar; para sondar estas costas 6 precizo 
uma Commissii"O exprcsw. é n<'ccssario qu•• 
esses moços s,• dt•morcm, fiquem em dil•crsos 
lugares; esperar pdos Correios, quando é dl' 
cssenc!:i. o (l!ldar depressa, parece-m" qu .. · 
niio pódc ter lugar •Pl'la impossiob!lillndc d'' 
praticar bem esta ·navcg.::tç:"io, L' de bem dcs
cmpenhnr a commiss:"io de que são '.·nearre
g;;das; se q·ucr ·Sondar estes portos j:'L Isso 
·cst(L í"ito; o ,\lmirantt• 1Roussin fez quanto 
em possivcl a wl reSJH,ito, tudo está muitn 
bem sondado, e explorado o mais que é pas
sivei; se fosse elo )!aranhão :1t6 o Pn.rá, bem; 
dt·via s'·r approvadn ·esta Rcso!uçiio, mas 

O Sn. Au:-.-c,\1:: - Est:t pmposta é c o· 
piada de uma tal qual <l do Conselho do )Ia
mullüo, que passou aqui, c ningucm comba. 
teu; porque se não JJa .de ll'!lProl·ur esta ngo
m? Diz e!lu: - o .presidente ,.m Conselho 
nomo:trÍl 12 mo~os que s~ibam bem ler, L'S• 
crcl·er, conta r e pri·ncipios lk Geometria ... 
- Em primeiro lugar, por Ol":l, niio póde tt·r 
lugar a execueão porque lú não ha muitos 
"'or.os que .saibam Geometria. (Continuou a 
ler). O que se quer por ora 6 que ~:ssos mo. 
r; os apr<.•ndam a · pr<J tic.agem da costa; Yai 
aqui a palavra - sondar - nfLO sei pa.ra 
qu<•; n que se rjucr ii q·uo esses moços apren
dam a mn·e·g.ação daquella costa; se se quer 
que essc•s moços c·ntrcm a bordn dos paque
tes ·6 porque .slo estas qunsi as unicas cm
barcnçõL"s que n.lli entram, não as ·huvcndo 
de terra que cmprehcnd:nn aquellns viagens 
com tanta frN]Uencia, c que são menos aptas 
por isso para r.que!le estudo, etc., que mal 
faz •npprovcr-se isto, ainda qtwndo se julgue 
nüo ser desde iii suscepti\•cl de pratica? De
mais tendo .s:tllido aqui j(L approvndn. umn. 
igual Resolução para o )fnranhão, nfto sei 
porque se recuo:n. a estendei-a ao Cc•nrá! 

O S1:. BOI:m,s: - Seria bom que a Ca
mara lesse a ·Rcsolnçfto que passou para o 
Jinmnhão, L' ver se o qUL' a Assembléa con
cedeu cntfto ·é igual ao que S<' reqtH'r agc:·,t; 
peço portanto que ella seja lida. (:Foi satis
feito). De fncto a •Resol.ução é copiada ·ipsis 
t•crbi .dessa que passou, se é que passou, pa m 
o )faranhiio; quer se habilitar 12 moços para 
escola de navegação; se já a temos para q·ue 
é mais outra? X:i,o ~cho razão nenhuma para 
isto, nt'm mesmo sei que utilidade possa tra
zt•r comsigo, porque nos Correios niio se p6-
de aprt'lHicr nada. Diz mais a Rcsoluçiio:
que sej:m1 examinados pdos praticas que 
houn·rem lli'Sta Capital - aqui ha pratico 
:ilgum? - Com nsslstencia do !Intendente da 
:\Ia rin hn: - o In ten clen te du ?IInrínha cnn hc
ce a costa do :\'ort•·? ·NilO Jw. cousa mais in
exeqnivel; •6 o porque voto contra a Resolu
ção . 

.Julg-anclo.sr• discutida a mn.terin, propôz
sc ft yoütG,1o o artigo 111

, c nfio passou; e fi-
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carnm Por consequencla prejudicados os ou-

1 
cstt·Jam na dcpendcnckL ile ·um pratico q.ue 

tros artigos, e r<•Jcltada a Resolução. 1· põdc diz<·r-l!Jes a seu bcllo pmzér: hr>.i<· nito 
Segulo-se a ·unica discussão da Resolu- del'e sa!Jir, c flquem ·as embarcar;õcs a CSJH'I\l 

r;ão, sobre outra do ditn ConsL·lho, qu,• cria . que lhe venha vontade. 
uma IXLdcira de primeiras lettras na povoa- / O Su. Or.IrtJJI,\: - A passar a Resolu
çilo do 'l'rahlry (vide sessão ele 15 de Jun•ho) I çiio succcclei'ft o mesmo que succcdeu com o 
c dundo-se por dlswt!da a sua matcria, ap- do ·Rio Grande; algum tempo ficar[[ sem or
pro\•ou-se para se remetter á sancção. dcnado, depois conhece-SL· o mal que se fnz, 

Passou-se á unica discussii.o da 'Resolu- abule-sc o lugar, e diz eil<· !Ia de dar-sc.me 
çiio, sobre outra .do mesmo Conselho, ·que tanto; G ·por Isso que voto contra a R2solu
cria na villa do Aracaty o Iugm· de prat!co ção. 

da barra do rio Jaguarf.bc (l'ide s"ssilo de 15 o Su. Ar.E:iC,\1:: - ~ão se trata ele certa 
d~ Junho) começando-se pelu artigo 1". e determinada .pessoa; o Conselho ent,·ndeu 

O .Sr:. SA'l'Gli:iJSo: - )fão sei quem lw. que• seria conveniente haver al!i um pratl
dc pagar a c:ste prat!co, ordlnnrlnmentc reco- 1 co; e sendo e11L' o unico que lntl'oduzi~se as 
bem commissíio dos donos ou mestres das embarcações, fazla-lh,• conta sondar a cntra
em·burcações, que entram c sahem; na Pro- da daquclle rio, pa!'a conhecer oncl~ ha\•in 
I"Jncla do <Rio Grande elo ·Sul, hal'ia um pm· pd'igo, pura dclle apartar as '''llbarcuções; é 
tico hn trinta annos; fez armazens, catrttius, prccizo nw.is que o Senado su:ba que esta vil
etc., sondou a. barra, estabelec<'.U mesmo ba- l:t tem muitas eommunicnr;ões com n l'raç:t 
!izas, pois aquella •barra ·Cm ·es-tado de se po- de P.;rnambuco, vem os barcos até Rio Grun
der navegar; scntio-se Instantemente o cf- de, que é dahi nté sl'te leguas, <·ntrando peJo 
feito, tinham-se antes perdido du::s ou tres rio, mas a barra é perigc~:J. c npt•z.1r do rio 
.,mbarca~ões, c passado est .. tempo não se noutro tempo ch~-g:1r até a l'illa. hoie fica a 
perdeu neuhuul.J. mais; não obstante isto, a mc!a legua distante, ora a entrada Pl'lo rio 
Asscm·bl~a assentou que no fim trinta an- é muito conveniente, por isso o Conselho as
nos 'se devia tirar este privilegio ao antigo senton que ·1J.arendo um home:u encarregado 
possessor, e se deixasse livr" a quem qui- de S<•r al!i o pratico deve conhecer aquclle rio 
zcsse o st•r pratico da ·barr;t; [L vista desta o qu,• n:io póde deix:tr de succedcr porque 
Resolu~ão da j.sscmblé:l, como se fará agor:! / n,•m a todos é f:lcil este conhccimc·nto; e as
esta? Se ·ella é neeessnria, especuladores ha- I sim ficam as embarcações na necessidade de 
verão de se ajustarem com os mestres das 1

1 ir no Rio Grande; nqui hlla-sc cm um :V!a
embarcaçõ,!S para l!ws pngan•m algulll,'l cou- noel L~iz da Silra Lourci!.'o, iú a.ntig? ncst~: 
sa. Em fim as mesmns razões que iaduziram 1 exerci ciO; c scnrlo elle ·Uilieo, mmor l!Jtcr<·s
a. Assembl~a a abolir o.quellc lugar, que cx!s-~ Rc :ten\ em sondar os •baixio: daque!Ja b~rl'a 
tia ta .trmta annos, dewm su·bslst!r para c fazei cntr<tr ns em·barcaçO<.•s sem pengo; 
que ngora se não crie est<·; ft vista elo que diz-se a isto que é um meio dL' ter monopo
não posso votar pela Resolucfw. li o; ·e trouxe-se n comparn~üo elo Rio Gran. 

O S11. ·Bor:GES: - Para 0 !ugn.r que s~ ele, por·élll elh~ de nada vale; é prccizo sa
crla é necessnrio ·procurar-se um homem ber que o Ri·o Grande hoJe tclll ·u:n comnwr. 
apto; se ha j[L este pratico não S<' prcclza cio grande, a barra <'Stava fr:<ncn, JJocllam 
lei; se 0 não .lw, não a a.cho justa; porque ncl!nr-se muitos conhecedor<•s, aP-L'IInS os 
se furr1 monopollo desta pratlcagcm cm pro- I houver sustar-se-·]La. sun ex,•cur.::o; por cm
juizo de outrem; a uuica mziio plausl\•cl aqui quanto dei'C ser approndo este privilegio. 
~·Jll'es<·ntac1a ·é nfto vencer orcknado ela Fa- pois no caso contrnrio, nin;;u<·m qul'rCJ'[t cn
zendn. pu·b!ica, porém venc<•-o elo monopolio carregar-se dl• um tiio arduo trabnlho, e clis
da depcudencia, cm que •ha ele pôr toilos os I so rcsul~arli o acabamento elo commerc!o da
donos ele embarc·ar.õ<·s que pass.:trcm pl'lo rio Qlll'lki vllla. 
dt• Jngn·aJ·ibe; ou este pratieo 6 o unico, ou O ·Su. SA'i't:II;>;I:io: - Se ha·Via ur.ccssi
ll:t mais algum; se é o unico nüo preciza cs- dade de um pratico dn barra, como .1caba ela 
te favor dn lei, se hn muitos não SL' derem dlz,•r 'o nobre Senador a r<'spcito do Rio 
pril•aJ· .os outros .desta .vant.1gem; nüo deve- Grande do Sul, ponderando-se todas <IS ra
mos consentir qUL' os nwstrcs de cm~arcacõcs zõcs para nlll existir ·um homem cslaciouu-
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a seis ou sete Je·guas, com a negatiYa; ·tendo 
nós aqui sempre sustentado que os Conselhos 
Geraes con·hecem melhor .:ts ncccsslda.des lo
caes de suas J>rovincins, como havemos de 
conhecer agora dellus ·melhor que o respecti
vo Conselho? Vumos contra os princípios 
aqui estabelecidos. Depois disto o Senado 
nHenda que -o Conselho fez tres R<·so!uções; 
já se approvou uma; a outra é a dn. crcação 
de uma cadeira, •lgora approvnndo-se esta 
parece não estar o Senado conforme com os 
principies até aqui emittidos. 

rio, dlsse-.se ·que não era precizo, pois todas 
essas cousas podiam ser ·feitas por um par
ticul.:tr por concuiT<'ncia com outro parti
cular; isto é igualmente (t]lplicavel ao Ceará; 
havia a!li já um pratico como o nobre .Sena
dor acruba de informar; este i1nmem ou ·ti
nha, ou não com·enienci·~; se a tin.ha, muitos 
haverá que desejam tL mesma conveniencia, 
se a ·não ha, então ·é inuti! a R~·solução por
q·ue se nflo h:! de mandar ·buscar fór.:t um 
Jlmtico ·conhecedor, e que tenha navegado 
muito por aquelle rio; se alli existe esse 110· 
me-m é conveniente aos mestres de ~:mbarca. 

~·ões o chamarem-n'o; para que ·a.berrarmos 
do principio ·gemi, adoptado, de .não consen
tir monopolio? Aind.a se não mostrou que ·es
te .principio geral deva ter agora .exc2opção, 
posto ·qU<', muitas Yezes, a deva ter; por isso 
me decido contra a Resolução. 

oO Sn. 'BOR<ms: - Eu votd contra a Re
solução que cal!lo, e ainda estou nos mesmos 
princípios. Quanto a ·esta se o nobre .Sena
dor entende, que podem haver outros quaes
quer praticas além destes .para que ser;·e 
então e!la? :Eu entendo que quando a lei diz 
que ·haja um pra ti c o, G para que este prtJ ti c o 
seja o ·unico que introduza as emoa.rcações, c 
então temos o mono poli o; mas se é parn. e !I e 
trabalhar conjuntamente com outros não se 
carece de lei; Pern.1mbuco é .um porto peri
goso; mas ')JV. um só pratico para introduzir 
as <'mbnrcnções? Hn ·muitos; o que faz o 
Corpo do Commercio tendo mais confiança 
um que noutro? Escolhe o que mais lhe me. 
rece conceito; não h a monopo!io; tenho me-

0 SIC. ALI~XCAJ\: - Agom, Sr. Presi· 
dente, devo dizer que não ha aqui monopo!io 
nlg>um, em pa.rte nenhuma da h'i se diz que 
se não poss•J. nlli introduzir outro pratico 
(leu o mtiogo). f:·ste .de que se aqui fa!la 
de 111n ·homem, que já tem recebido varias 
rmolumentos pelus embarcações, q·ue tem in
tr.od.uzido; quer-se um pratico, :pqrém, 1se 
dnhi se não segue que se:ja vedado aos ou-
tros o uso .de sua arte; alguns que porventu- do que no rio J.agu.Jrl'bP, creado o Juga.r de 
ra venham terão as mesmus vantagens. ·Se pratico, fique o Corpo do Commercio dcpcn
é, pois, ;pela idéa de monopolio que c·sta lei dcntC' .deste 1Jomem que fôr nomeado; ma.s o 
tem encontrado opposição, niio O' havendo nobre S<•nador diz que hanrá estes ou ou
jJarcce que ella deY•' ser .approYada. Quanto tros quaesquer; entflo 11iio preciza lei, este 
ao m~is que disse o nobre Senador não sei ·homem ou outros quaosquer q-ue hou\'Crem 
como de seu :Lrgumento se possa concluir a farão reconhecer os perigos que ·lia na bar
necessidade de não passar a Resolução; mos. ra, introduzirão as embarooções e os· donos 
trou. que a. ·h~via no Rio Gra1~de do Sul desse I d . .:JS embarc~i:ões ~scoJohcrão aquel!e em que 
:Pratico, ·foi mal que se a:bohsse; como quer tn·erem mais confiança. 

agora que não a lwja para o Ceará? No Rio 1 Jugnndo-se discutida n materia, propôz
Grande 110 11111 commt•rcio maior, o porto é se: á votação o onrtigo 1", e não passou; e fi
mais "frequentado; nfto é assim n<'sta vi!ln; o cou por consequencia prejudicado 0 outro ar
POI'to :~ mui pouco frequentado, c S<' nfw se .tigo, e rejeitada a Resoluçito. 
cri.ar o lugar de pratico, fica o ·porto na im- Entrou cm unica discussão a Resolução 
poss!·billdade de não dar entrada íts embnr- tomada sobre outra do Conselho Geral da 
caçõcs, croando.se este lugar, o que o occupa.r Província das Al.agôas, que cria. cm vil!a a 
compra. uma embarcação, pratica, c sonda a JlO\'oação de Palmeiras dos Indios (Yide 
aquella bnrrn, o que em caso contrario terá sessão de 15 de Junho) começando-se pelo 
de trazer a iuutilização d<'lla. por isso que artigo 1". 
ninguem se dará a um tão nrduo trabalho O .S!t. AWXPAn: - Eu dcsej:wa sab~r a 
S<'lll ~:spernnr,n. alguma de lucros, (' isto é data desta 'Resolução. 
muito m·áo; podendo-se trazer as embarc.:t- O Slt. :Sr::cnr::rAr:ro: - 2G de Janeiro de 
ções até meia !t•gua de distancia da villa por 1833. 

esta. concessão; ficn só com um porto dalll O Sn. AtE:i'CAJl: Creio que esta Reso· 

.; 
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lr;ção ·é desnecessarla, e ·que p6de fazer aW 
algum tmnstorno: o Codigo do Processo au
torizou os Pre:;irlentes em Conselho a -fazer 
e.ssns divisões; no tempo ent q·ue a Rcso!u. 
ç:io ·foi feita nüo tinham começado n. trat~r 

disto, o que agora estão fazenilo methodlca· 
mente; ·é por isso que voto contrw a. ·Resolu· 
cão, ou que "lia se adie. 

.Q S-n. MAnQeJ::z Dll CAUAVJ::r.r.As: - Ven
do-se o que foi legls!aclo a respeito de São 
Paulo -e que póue ser appllcado á Santa Ca. 
tharina, assentando-se Q'Ue é justo, p6dc pas· 
sar a Jtesolu~iio; mas eu iri.a contra dia por 
este facto - ficam rcvogn das todas as leis 
cm contrario. - Quem deu aos Conselhos 
Jtutoridadc dE.' revogar leis? Veja.sc se no 
autogra.Jlho vem Isto, s~ \'em, a·baixo a Re· 
solução; principiou com Isto a Província ele 
:IIinas, e assim as outras V<lo seguindo o 
mesmo; quando tiverem csk'L .func!:iio esses 
Corpos Legisln ti vos usem de !la; por em quan
to é contra a Constitulciio, e cu não posso 
ir contra ella; porLJnto ·voto contm a Reso. 
lução. 

-Q Sn. oBOHGJ~S: - A Reso!uçfto foi feita 
quando ainda não tinha chegado o Codl-go do 
Processo com as instrucções que o acampa. 
nharam, pois chege~u a Pernambuco em dias 
de A·bril; o Codigo tem providenciado sobre 
isto, c quando se puzer em execução torna· 
se desneccssaria a Resolução; voto contra 
clla. 

Julgando-se discutida a materia, propôz
se Ct votaçüo o artigo 1", e nfLo jlnssou; flcan· 
cio por consequencia prejudicado o outro ar
tigo, e r"jcitada a Resolução. 

-o .Sn. BonGES: - Pela referencia sabe-se 
aqui o que se pede na Resolução, mas não 
se vê no pu-blico: do Espirita .Santo pócle vir 
uma igual Resoluçüo, c dizer que tudo quan· 
to se legislou para a Provincia -de S·anta Ca
tharina cm referencia ú Provincia de Silo 
Paulo seja applicado ao Espirita Santo; Ser· 
gipe fará o -mesmo, e estarüo sempre cm re
f~rencioa umus fls outras; será ·bom qtw se 
adopte para Santa Catharina aquillo que se 
adoptou para .S. .Paulo, mas diga.se numa 
tudo o que se disse em tod•:ts; o contrario 
nüo me parece bom modo de legislar. 

Entrou em unica discussüo a Resoluçiio 
sobre outra do Conselho Geral da Pro1•incia 
rlc Santa Catharina, que cria 11a vi!la da 
Luguna uma escola de meninas (vide sessão 
de 15 de Junho) conk'çando·se pelo arti-go 1". 

ü Sn. 'RoomGn:s UE AXllH.l.Jm: - A rilla 
da .Lnguna .tem-se augmcntado muiio em :po. 
pulaçfto; tem D. 700 e tantas almas com a 
gl'n·te da villa. e do campo; e portanto uma 
escola de meninas concedidn. a uma tal po. 
roaç:lo ~ muito conveniente, é multo justa, e 
por consequcnci-a deve passar. 

O S11. Awxc.u:: - Voto pela Resoluçào 
a conclusão da lei nfLo deve obstar a que 
passe; ·é umn. Resolução que se fez para a 
Província de S. Puulo, e I'J'UC o ·Conselho do 
Santa C~tharina achou que devia ser appli· 
cada para a sua Província, que mui ha -nisto? 
'l'rouxe-se argumento de antl-constitucio. 
!idade pelo fecho da Resolução - ficam rc· 
vogadas -todas as leis em contrario, etc.; mas 
o Conselho revoga leis? :-Ião; cl!e não diz na. 
da; quem deu autoridade a mim, ou outro 
Qualquer Senador -ou DPJJUtado de dizer ficam 
revogadas todas as leis? A autoridade que k· 
mos é ele iniciar; quem goza dessa autoriela· 
de é quem approYa as leis; ti o mesmo que 
ft•z o ConseJ:lw Geral; dle tem autoridade 
p~ln Constituiç<io para p:·opõr leis; clla mcs. 
mn diz ·que serão discutidas .n.as Camaras 
como projectos de lei; quem tem <~utoridade 
para fazl'r projectos de lei tem autoridade 
de dizer - ficam rcvogaclus todas ns leis em 
contrario - uma cousa ·é Iniciar .uma lei e 
outra a sancção della. Voto a favor ria Re-

Julgando-se disc.utida a materia, propôz· 
se [L vot!lção o nrtigo 1", e foi approvado. 

.Seguiram-se os ai,tigos 2", 3" e ·l", que 
fo.ra-m approvados sr;m d~bate, approvn.ndo
se afinal a Rcsoluçüo para se submetter á 
sancçfto. 

Passou-se ú unica diseussüo da •Resolu
ç:io sobre outra do dito Conselho, que de
clara fazer parte cln. legislação peculiur da 
Pro1•incia a Resoluçüo do Conselho Geral de 
.S. Paulo sobr.:! cstrad.as (ride sessão de 15 
de Junho) começando-se pelo arti·go 1". 

O S11. BouGJ,s: - Voto contra a Resolu· 
~-üo pelo mesmo moti1·o da outra. Quando se 
mostrar a nece.>,<idade disto a Commlssüo de 
Legislaçüo faça uma Reso!uçfLo com a mes· 
ma elisposlçüo; e não se dê referencia a um 
artigo, qunn to mais a uma lei toda toda ; 
quanto se lt'gislou a faYor ela Pro1•incln. de 
S. P:tulo seja appllcado ú ele Santa Catha-

soluç:io. 
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0 .Sit, VEHGl:ElllO: - En estou J.ll'e\'c>Jiido 

no que cllssc o nobre S<'JWdor; o primeiro 
argumento da referencia niLo é subst.allcial; 
qunntlo vem .um decreto tlestt•s com rercren· 

Foi apoludo e entrou cm dlscus. 
são, 'ficando no entretanto adiada a 
questão prlncipnl. 

cia a .outro, a l>Oa or.dt•m l.JC·rle que seja UJllclo o Sn. RomuaUJ~S llE A:-;nn.lllJ~: - .Julgo 
cs:;c antro por cópia; temos visto isto Jll'Ut. Que não lm nect•ssldttde alguma, que a Re· 
tas vezes; mas trata·se de sn·lJcr se a l::.~so· soluoiio volte {t commissiio; ell~ jã ~assou 
Jnção, que passou para .S. l.'nulo, convélll, no na Cnmnrn dos J)cpuLados, por 1sso nao de· 
cstarlo ncl.ua.l, para :Santa .Cathnr!na; para vemos cUJ]Jatar uma med·idn tá.o ntil, que 
se rliscutir {;Ste projecto de lei é nec<'~so,rio de1•e fazer IJI'ospernr a •provincia rle Santa 
se ler t'SSrt RPsoluçiio, que passou para São CathariJJ(l. 
Paulo, que ·fnz pa.rtc integrante deste llroje. Xcsta Provlncia aind;L não lia estradas 
cto; <'JIJ(Jllall'to a ca·usa de reyogaçfio clQ ]eis sufficientes 0 passagens que dêm facilidade 
em contrario. est{t cabalmente responclidO; aos a~ricultores para. conduzir os seus man. 
os conseJ.Iws GeraPs não podem rcyogar ]eis, tiUten·;os: 0 que 0 Conselho da ·ProYincia pc· 
mas têm poder de fazer R~soluçõt•s; e se estn de é uJlla cousa muito justa; portanto voto 
Resoluçfto cn·be nas suas attJ•ibuições, ,estfL contra 

0 
requerimento. 

clnro que US·:t do seu direito; se est!L lteso· .TuJganclo·se discutida a materla, propOz
lução vai de encontro a alg·uma lr:i ha da ser se il votação 0 n'qucrimcnto, c não passou. 
re1·ogada; yem a AssembWa; se SI' acb~l' que r Continuou, portanto, a uiscussfto do ar· 
com cffeito clb Yai d" cncon tro {ts h' Is gc· ti~ 

1
, 

o.O • 

mcs que não devem ser revogact.as, então re-
0 

SH· ::u.\J:Q1:mz DJ:: CAH.\mr.r...1s: - Eu 
jeita·se; mas é n•'cessnrio nfto confundir o disse, 

0 
digo ainda, que a Resolução é con

direito de iniciar leis, com o direito de to· tra a Col!Slituiç,io; os ConseJ.hos Provinciacs 
mar uma Rcsolu(!iio definitiva; insto, porém, nfto poctcnl resoJycr sobre ,u

111 
objecto em que 

para lcr.se a outra Resolução d" S. Paulo b.aja uroa lei cm contrario; porque haven
afim de su-ber·sc o Que está .em discussão. do·a só tem direito de reprcscnúar, e sendo 

o ·S~:. RoumGUES DE Co~m·o~r.no: - E~tou nssil~ os Cons~;Jhos não podem dizer que fi. 
satisfeito em par.te, porque ·queria <J.UC se cam revog·adas as leis em coJJtrnrio, portnnto 
lesse a Resolu~ilo, que Passou para S. Paulo. insisto o,inda em minha primeira opinião. 
Sempre se tem impugnado aqui essas r('[e· 0 Sll. vm1auEmo: - ·Não se Póde negar 
rcncins; pura quem é feita essa referencia? que os conselhos têJU a iniciatiYa sobre ob· 
Para o .Sen.:J.do? 'Para os homc!ls de kttras? jcctos pccnlia.res, mas póue acontecer que es· 
::\'fLo; ·é feita para todo o mundo; ora, 0 hO· tas Resoluções dos Conselhos encontrem a!. 
mem Que não tem J,eis, niio sabe q·ual ~ o •'U1lla lei peculiar .da J:>rovincia; por isso é 
pnragrapho ia! de tal lei; e muito menos ~ecessario que l'lla fique re1•ogaua, c o di· 
uma referencia. a carga cerrada a toda l!mn r<·.ito de representar so.bre a. execução das 
Jcgislncão; requeiro portanto que Yft esta B.e· !eis não complica .com os direitos que têm 
solução a uma Conrmi:;são, c que se coPie a os ConselhOS G 1~raes .de resolver nos objectos 
Resolução que dá ca.usa (L ref<·rencia; o lllais peculial~S de su.a ProYincia; portanto a Re· 
é quN'Cr para Santa. C:Lthnrina umn COtt•sn solução dCVc Passar. 
qne J:í muitos não entenderam o que é; S(i a 0 Sn. ::ILIJIQTJEZ JJE CAnArllr.r.As: - Nfto 
cntcncler[t qut•m tem esta ·Resolução ,de i:liiO se l'cspondeu :10 argumento. S6 o legislador 
Paulo, nem mesmo os advogados claquena é que pócle revag·ar (ts vezes, c põe isso por 

ciclaclc n terfLo, quanto mais o povo! cautela, .nws o Consel·ho ela PrOI'incla não 

. Foi mandado ft :l!c~'L o st'guinte 

Requeiro qU'l a Rcsoln~lin v{t 6 Commls· 
são para introduzir a int .. gra ·cln RcsolU%o 
dC' s. Paulo. - Horlrigucs r/e CarvalM. 

p6d{! fazer ·Resolução em objectos sobre que 
haja lei cm contrario, c portanto não póde 
dizer que ficalll revogadas as leis cm con. 
traria, c se não, vcja·sc a Constiiuiçfto, Eu 
Julgo Que n Resoluçfto d~"'' .cnhir, embora 
tenha P.assado na Cn marn dos Deputados. 

O Sn. ·SOT.EDAJm: - E' vcrdack Qll<' os 
Conselhos Geraes nüo podem rc1'ogar leis ge· 
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ra~s; mas, pergunto ou, essas leis que el!es do •Mnranhüo, acerca da collocação e manu. 
revog-am sfto geraes? Como ·bem disse Unl no. tencão de •Um systema de bolas, desde a co· 
ore Senador, são peculiares da Provincía: os rôa grande tlté a barra (vide sessão de 20 de 
Consdhos t~m a !nicli!:tiva, depCJndendo as Junho); começando-se Ilelo artig-o 1", que íoi 
suas Resoluções de approvaçiío da _,IJlseulüléa npprovado sem debate. 
Geral, e subre as leis quu os Conselhos que· Igual sorte teve o artigo 2"; sendo a fi. 
rem que sejam executadas c CJUc devem re· na! approvada a Resoluçfto Jlara se submet· 
presentar, c não resolver, esta é :L minha opi. ter ií sanação. 
nifto. 

'l~ra:balhos de Commissões. 
O .Sr. Presidente convidou os seus illus· 

tres membros, para se occuparelll de seus 
tra·balhos; e suspendeu.se a sessfto <1 uma ho· 
ra e um quarto. 

!Pouco tempo depois declarou o .Sr. Prc· 

;Q Su. VmWL"EJuo: - Devemos confessar 
que este paragrapho da ConstituiçfLO é um 
dos mal redigidos e é neccssario conrron· 
tal·os .com outros (lelt); ora, pelo 1mragra. 
pho Parece q.ue não podeat os Conse!l10s di· 
rigir representação scnfto sobre execução de 
lei; mas eu creio que clles JlOdem rcpreseu. 
wr sobre outros quaesquer objeçtos; isto só 
mostra a precipitação com que roi l'Odigido 
este pamgrapho, e nós devenws quando elle sidente que, como mio ha1'ü1m pareceres a. 
é escuro jntcrpretal·o de mandm que 11ão apresentar, ·estava adiada a sessão; e desi· 
siga absurdo, v que seria, pela maneira que 
o nobre .Senador quer; - que os Conselhos 
Provinciaes niio podiam iniciar projectos pe· 
culiares, uma I'CZ que elle.s estivessem em op. 
pusiç<1o com alguma lei; - :não tinham, 
pois, os Consel·hos o direito de melhorar os 

gnou para 

OltDE)I DO DI.\ 

1." .As emendas ao projecto de lei do Se. 
nado, que sujeita ás leis g-craes das exe
cuções as fabricas de mineração, de assucar 
e as lavouras de cannas. 

n<-gocios de sutL Pro1•incia; portanto, combi· 
naudo o parag-rapho ·1" do artigo 83, vê-se 
grande contradieçiio com o :trtigo 81. Conse- 2." Rosolução sobre os prazos marc:Ldos 
quentemente o par.agrapho deve ser oonsen· para apresentação dos processos de revistas. 
taneo .com os principies adoptados, isto é, 3." Resolução approvando a jubilação 
que os Conselhos Geraes digam o que convém concedida ao Padre Francisco de Paula c 
ás suas l'rol·incias, embora seja cm opposi· 
çüo tt mna lei geral. 

Oliveira na cad·eira d., Philosop·hia Racional 
e :\I oral da cidade de .S. !Paulo. 

Julgando.stJ discutida a m'tteria, propôz· ,l. • ·Resolução re,•ogando o artig-o Õ" da 
se á votaç<io o arUgo 1", e foi .approvado. lei de O de Dezembro de 1830, na parte que 

!Passou-se ao artigo 2", o que foi appro· 
vado sem dc.bate; approvand·o.se afinal a 
Resolução Jlara se submettcr ú sancção. 

Seg.uio·se a unica discussão dcL Rcsolu· 
ção, sobre outra do mesmo Consel·ho, clemn. 
do a 200$000 o ordenado dos professores de 
Primeira~ lcttras da ír~:guczia de S. José e 
S. ;l\Iiguel (vide sessão de 15 de JunlJo). E 
julgando-se discutida a materia, propôz-se il 

vc.taçiio a Resolu~iio, c foi approvada para 
s ecnviar á snnccii.o. 

Entl·ou ['111 unica discussão a Resolução 

manda vender em lwsta publica os moveis, 
e mais pnramentos pertencentes ú cxtincta 
Congregação dos •Padres do Oratorio do Rc· 
cife de i"ernnmbuco. 

·ii." Resolução approvnndo as pensões 
concedidas a l!anoel Rodrigues Gomes da 
Sih'a, a l\Ja.noel José d'Abico, e ao pai e mãl 
de Florentino José Lopes. 

E logo que chegasse o :Ministro da )!a. 
rinha teria lugar o projecto de lei que fixa. 
as for~as .nal'.acs para o nnno de 183·1 a 1835. 

•Levnntou·sc a sessão fi. um,, hora c meia 
sobrt• outi·a elo Conselhn Geral clcL Provincla lln tarde. 
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queixando-se do modo :tl'bitrarlo j)Or QUe se 
lhes estil fazendo o processo. 

l'WcSl!lD:CfA !>O SH, JJllS'l'O l!.\lll:OSO I'l::!UWt,\ 

Discuss(io do J)rojecto que snjeita tís lds uc
rw:s elas ca:ccuçücs as fabricas da: mine. 
1·ação, ele assucar, e as lavouras ele cem
na. - JJiscusscio rlo projcdo que fixa as 
forças ?wt·acs para o rt1mo de 183•1 a 35. 

·Foi remcttido ás Commissões de 
Cousti t uigfw e Legisla~ão. 

üm requerimento de (Eduardo d'Ewald, 
em nome dos officiac·s extrungeiros demitti· 
dos que niio uproYeituram o favor do decreto 
de 9 de Agosto de 1831, pedindo llrovldcncia 
sobre a interpretação do dito decreto. 

Fallaram os Srs. Senadores e :\1i
nistro da i:llarin·ha: - •Marquez de 

Foi rcmettido {t Commissão de 
.i\larlnha c Guerra. 

B:lrbaccna, 7 vezes; Borges, 7 vezes; 
Carneiro de Campos, 2 vezes; Almei. 'L'ma carta de Josil Jooquim de Saut'An. 
ela e Albuquerque, 1 vez; ?.Iurqucz na, datada do Porto de ~O de Abl'll deste 
de Car:wellas, ·l vezes; Visconde de anuo, ofi'erecendo uo Senado dous -ex!.'mpla
Cayrú, 1 vez; ::IIinistro da l\I::l.rinha, res do seu - Ensaio sobre o Processo C ii• i! 
16 vezes; .S.aturnino, 8 reze·s; ?.Iar- por meio de Jurados, e JuizL'S de Direito. 
quez de Pnrtuw.guil. :; \'ezes; Ver-
·guelro e ::IIarqucz de .Jacarep~guú, 1 Foi recobidu a of!.::rta com agrado. 
Tez. 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores 
t:m protesto contra a eleição do Depu

tado Diogo Antonio Feijó para Senador em 
c lida a acta da anterior, 

Xo decurso da sess<1o 
7 Srs. Senadores. 

foi a;Jprovada. lugar do finado :VIarquez de S:mto Amaro, 
coll!I>:trcceram mais feito cm ltaborahy por Jofw Baptista de 

'O Sr. 1' .Secretario 
Q·ueiroz, COlll·O eleitor pela frcguezia de São 

deu conta do se- José desta Côrte. 
guinte 

EXl'ElllEX1'E 

i ., "--Um .. offleio do .Secr~tario da Camara dos 
Srs. Deputados, participando a eleição da 
1\icsn que deve servir no corrente mez de 
J.uJ.ho. 

Ficou o .Senado inteirado. 

üm officio do ?.Iinistro do Impcrlo, 
transmittindo os actas dos collcgios eleito
raes, com a d11. apuraçfto 'final feita pela Ca· 
mura ::liu·nicipal desta cidade, relativas ít eloi
ção de um novn Senador para supprir o lu· 
~;ar do fallecido ::1-Iarqucz de Santo Amaro. 

Foi rem<Yttido .ú Commissii.o de 
Constituição. 

1' P,\I;TE DA OllllE~r DO DI,\ 

-Entraram em 2" discussiio as emendas 
fei-tns j;>ela Cnmara dos Srs. Deputn:dos ao 
projecto de lei do Senado, que sujeita ás leis 
geraes das exccuçücs as fabi'icas de minera. 
Gão, de assucar e as lavouras ·de cannas. (Vi
de sessão de 27 de Junho). 

0 ·Sn. CIIA!lQUJ~Z DE BAIIIIACExA: -.Eu 
acho muita dlfficuldade neste artigo, porque 
a emenda consl-deru ·como parte iutegr.anto 

Foi r<.•mc-ttido :1 Commlssão de da fabrica unicamente machinas c escravos 
Constituição. 

Um requerimento dos officiacs de 1' Ii· 
nha e outros cid-arlftos, que se achum presos 
]'lrcsos na cadeiu da imperiul cid·ade do Ouro 
.PJ,eto, em consequcncia -dos acon-tecimentos 
<la noite de 22 de ::liarçn do cornnte anuo, 

maiore-s de 14 .annos, ·C não os menores de 14 
c daqui vem a separação ·de pais dos filhos; 
tambem veio serem repn:ta.<los parte inte
grante dos engenhos as bestas, as eguus c vi
telln-s, par.a a .qual medi-da iguoro a causa, 
talvez se entendam comprehcndldas nas mcs-· 
lllas palavras, mns ainda que nüo seja legista 
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se! que toda a cxpl!cacão é pouca ··m qual· 
quer lei. 

n!ngnem, l! ]JOl'tnnto os cnp!tacs alheios se 
consolidavam nas llliLas das de\'!!dores; u As· 
sembléa que de1·e zela!' a Constituição, a qual 
manda. respeitar a. proprlcclude e n garnnte 
exprcssissinJallleJlt<', reprova semelhante pri
vilegio que protege aquclles qnc estão de pos
se dos bens alheios para nunca mais seus do· 
nos os haverem; é isto tão cur.to que via-se 
offerccer dividus de sonhares 'de 1)ngenhos e 
lavradores de cannas dos mais a.bastados c 
nin:;uem orfereci:t por cllas nem um nem 
dons por cento; por via de regra uma divida 
de 3 ou ·1 contos de rGis de 1llll senhor de 
engen'hO, ou lavrador, ou mineiro ninguem 
dá por elht cousa nenhuma, visto que não ha 
Psperanç.a. ·de a cob:·ar. Tal privilegio é uma 

O Sn. J3onaEs: - Cuido que :1. mente da 
emenda é facilitar a industria; niLo conside
ra os escravos menores de H :umos porque 
estes não têm tral>alho cffectivo nu fabricn; 
e s<• niLo me engano, olvallos, cguas c vitcl· 
lns foram pelos a:utüres da emenda compre· 
lwndidos. Emquanto :10 separar-se pais de 
filhos, isso está·se fazendo todos os tUas, ven
de-se .a pai, o filho, o marido, n m~!llwr, etc. 
c se isto se pr.:Ltica para que havemos de 
ter agora essa cont~mpla.ção? Tomar os crc· 
dores para p.ag:1mento de suns divldns só a 
3" parte dos rendimentos Jiquidos é umn ver
dadeira burla: porque nfLo ·ha cousa mnis Ja. 
c!! do que fazer uma conta que absorYa no !njusticn que clama nos c6os; porquanto 
custeio d.a fnbricn. todos os rendimentos !!· quando se diz na Constituição que se ha de 
quidos; e como bem sabe não se conlu~cc I garantir n propriedade vai-se garantir a vlo· 
mesmo que se pa·p;assc umn divida. com a 3" Jcncia do devedor, que promette pagar, e che
parto dos rcndim<.•n tos !iquidos; sendo, pois, 
neeessario ncnbar com .um ·privilegio que 
dam.na tanto ao credor como no devedor, a 
Camar-'1 'do Senado lembrou-se disto, mas a 
Ca.mara dos Deputados quer na stKt emenda 
que os escravos menores de 14 annos possam 
deixnr ele consiclerar.·sc como part<• integran
te, etc. Quanto á observação que rez o nobre 
Senador. de se fnllar em cnvallos r não cm 
rguas, cuido que isto foi .um lapso de p<•nn.a 
que se póde .remediar; e eu convenho na 
l'lllendn cm beneficio ·dos mesmos lavradores. 

O Sn. ~IAnQUEZ DE ·BARRACE:>A: - E cu 
cm beneficio <los mt•smos lavradores sustento 
o projecto do Senado, porq.ue o acho muis 
perfeito que ns excepções vindas; estou pela. 
doutrina de que - não queremos privilegio 
ele modo n.!gum - c ·é por isso que nilo que
ro esta excepção dos escravos ·de 14 annos 
parn. bnixo; tiio util é o escra\'o de H nnnos 
como o de 15 e o d·C 18; nos engenhos des()Q 
que c!les têm 7 annos todos trabalham. 

gndn. n. occasiiio e não o faz; se se p·enhornm 
os rendimentos d·á·se por deposita.rio a um 
caixe·iro do engenho ou da !aYra e !(t vem 
uma contn de dcspczas que tudo absorve c o 
deredor fica sem ·nada; logo o que menos 
podia fazer a legislatura? Opprimida, como 
disse, pdo peso da& razões, capitulou, porque 
se disse talvez na discussão que estes privi· 
!cgimlos niio se ach(llll cm bons circumstan. 
cias, mas circumstn.ncins que niio são senão 
o e.ffeito do dcscrcdito que lhes causa o mes
mo privilegio. E-u attendendo a estas tão in
culcadas circumstancias, ti·nha jú proposto 
na Camara. que se lhes d6ssc umn. moratorla, 
por ex~mplo de 10 ou 12 annos; mns que se 
fixasse uma época finalmente, cm que se di· 
go. que os senhores de engenho c mineiros 
devitlll effectivr.mentc ser compcllidos a pa
gn.r nos seus credores, como são os mais c!. 
dadiios. A Constit11ição diz ·que a lei é igual 
para todos; c sendo assim, por que razão 
o senhor d·c engrnho, o lavrador de cannas e 

o S!l. C,IHXEJIIO llE c,mpos: - Sr. Pre
sidente, eu julgo quP a Camnra dos Depu. 
!nelas, não podendo rl?>sistir li força dos ur· 
gumentos, pelos· qunes se combatia este pri· 
rilogio, e pelos quacs se pretendia absoluta. 
mente dcstruil·o, capitulou de alguma sorte, 
delxnndo sempre algUlll(l esperança nos cre· 
dores, qu~ nté agora. absolutamente a não t!
nlwm, de:> haYerem seus capitaes; porque, 

o mineiro se fôr meu credor, póde executar· 
me, arrematar os meus trastes, até os vesti· 
dos c joias de min.ha m.ulhcr, e se eu fôr seu 
credor não lhe poder~! fazer o mesmo? Isto 
·nilo tem !;'Cito nenhum; esto. ma:teria est(L 
tão debatida é cxcusado fatigar mais a Ca
mnra. com ella; ap<•nas nccresccnto que não 
p6de rleixar .de passar a cmendu. d1t Camarn. 
dos 'Deputados, porque já é tempo de se dar 

como bem disse o ::obre Scnnrlor, com n ter- uma interpretação n.uthentica a respeito cles
Ç:l part0 dos rendimentos não se pc.gon nunca tn qtwstiLO, por tanto tempo dchutida, o so· 
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bre que estão Incertos os direitos dos cida- acontece com os lavl'tLdores tle farinh-a, que 
lavram o pfLo do pobre; c aos lavradores de 
caf~. de nlgodii.o, de cacíLO, etc., os quacs to
dos quando nfLo pag-am, arrematam-se seus 
bens e nenhum ainda se queixou disto; an
tes os lavradores de algodão e ele café têm 
prosperado mais que ·OS lnvnrdores de assu. 
car e os mineiros; os lavradores de café prin
cipalmente hoje estão ricos, e não têm privi
legio algum. O que eu deseja v a é que os ho
mens ·Conhecessem melhor os seus interesses 
e que acordando um dia com juizo nenhum 
fizesse mais aos l:wradores de cannas, mi
neiros e senhores de engen1JOs nem 10 ré is. 
Assim aprenderia a legislatura a conhecer os 
interesses geraes, para os não sacrificar aos 
de uma, ou outra classe. 

0 Sn. ADIEIJJA E Ar.nuQUEIIQGJ': - Este 
projecto j{L foi aqui muito debatido, cu op
puz.me então bastante; nessa occasiüo disse 
que niío se devia .tirar o privilegio aos se
nhores de ·engenho e ·dar-se um outro privi
legio a seus credores; toda a pessoa que cm
presta v a o SL'll dinheiro ao senhor ele cnge. 
nl10 sabia que existia uma lei que cletermi
na1'U a fórma de seu p(lgamen to; devia ter 
diante dos ol·hos essa fôrma ele pagamento; 
de maneira que não lhe pudesse ser <lamno
sa, ·e so não calculava isto devi·:t ter um tu
tor p(l.ra a dirigir; a discussão sobre este 
projecto foi muito renh-ida, c de certo que 
hoje infastiaria entrar nella; vamos ás emen
das da Camara dos Deputa·dos. A lei que foi 
do Senndo accumulava tCldas as partes que 
compunham a .fabrica do engenho <' fazia 
della um só todo, a ~mara dos Deputados 
emendou de .uma maneira que é toda preju-

dii.os, aliás •bem c!arament<~ consignados na 
Constituição. Qu:wto ao que disse um nobre 
·Senador que se ia separar o p:Li do filho, ma
rido da, mulher, taes horrores siío consequen· 
cias da escravidão, nii.o o podemos prevenir 
s6 com este privilegio, essa materia a seu 
tempo será considerada; por ora ·essa é a Je! 
a respeito de todas as execuçõL•s; se houver 
um credor de um cidadão q·uc está na cida
de, que tem uma divida de 50 ou 100 mil 
réis, não vai penhorar muitas vezes o filho 
do escrav·o casado como aquillo que julga 
mais conveniente para embolsar-se de seu 
cabedul? O dono do escravo se quizer preve
nir essa desgraça trate de arrnnjar-se com 
seu credor; proteJam como se quizer a estes 
privilegiados, nós, porém, de1·emos fazer de 
modo que fiquem com alg.uns ·bens para seu 
embolso os orphãos, as viuvns c Pl'ssoas mi
serave!s que têm ·bens cm poder de senhores 
de engenho, la vrndores de· c:Lnnas c mineiros 
os ·quaes até insultam muitas vezes os seus 
credores, depois de Jmverem delle zombado 
t•scandalosamcnte; ficam ao menos agora su
jeitos por al.guns de seus bens a pagnr estas 
dividas. Um credor de 400 ou 600 mil réis 
:P6de ficar com uma ou duas crias com al
gumas ovelhas, o.u eguas; ainda lia esta es· 
perança; porém, passa.r a lei como o .Senado 
havia approvado é horroroso; grnças mil se
jam dadas á Camara dos Deputados, que 
emendou de alguma fórma o projecto, e que 
diminuio o horror -desses males, e dessa im
mora!idade. O projecto .que passou no Sena
do foi para não ficar em vigor o ultimo pri
viJe.gio, o q·ual mandava que se não pudesse 
fazer ·execução senão quando a ·divida i·g>ua
lasse ao total do engcn·ho com tod:1s as suas 
fabricas, etc.; no primeiro privilegio do an· 
no ·de 1807 mandava-s~ q·ue se executasse 
quando a divida chegasse a mais da metade 
do custo do valor do engen·ho, mas computa
va-se ·esta metade calculando-se com bois, ca
vallos, escravos, utensi!iCls, etc., crn a mes
ma cousa, pClrquc nunca impor.tm'<t :menos 
que 100 ou 80 m!J cr.uzndos, e a divida nfLO 
chegava lá, o~dinariamente era de 2 ou 4 
contos de réis; portunto a Camara dos Depu
tndos emendou multo ·bem. Porque l1a. de fi
car os lavradores de c:mnns c os mineiros 
neste estado, com amnistia de dividas contra 

dicial, eClmo já se dlssc; prnuc>r~mente ex
clue os escravos até uma certa idade, vai dar 
a faculdade de uns poderem ser pagos e o·u
tros não; .faz uma ·grande desi.gualdadc, e até 
mesmo vai excitar a má fé de alguns senho
res de engen:ho. )l'o systema constituclonn,J 

os seus credores emquanto que o mesmo não 

a lei deve ser igual para todos, m.1s aqui yai
se estabelecer um principio de .má 'fé, pa.rn o 
que ·olhe-se o 2' artigo, posto que d<'llc se não 
trate (leu. o) . .Isto quer dizer que um credor 
pôde muito bem com seu devedor defraudar 
um 3' credor; esta renuncia, que se faz cm 
fa\'or de .um, póde ser da.mnosa a outro; e se-
ríL isto cousa .1dmissivel? De ma ncira .algu
ma. Eu portunto não admitto taes emendas. 
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Presidente, eu voto contra as enwndus, JlOl'

que a·ntes quero qtle a lei não passe; se as 
emendas são por capitulação, ~ uma capitu
lação muito pouco honrosa; a lei devia ]las
sar como rol proposta. Na Camn-ra dos Sena. 
dores, j{t como ella passou não era boa; por
que, senltores, •6 ltnta ver.gon1la ·que em um 
paiz que se diz livre exista semelhante pri
vilegio. (AtJoiaclos). Ainda quando fosse es
se priv,ilegio para favorecer •uma J:al>rica no
va, t11na nova industria, niio dever(L existir, 
qtwnto mais para •unM industria que jii é an
tiga no paiz: este privilegio demais é dam
noso :1 mesma industria porque não sd como 
dizer - não pagamos: - o senhor dB enge
nho 6 agricultor, como o útrinheiro, como o 
lavrador de café, é ·esta uma agricultura. mais 
nova que a canna, e este não iem SL'Jllt•lhante 
privilegio; por eonsequencia voto conira cl
las, não deixo de decidir-me contra a mesma 
IL'i pelas razií<'s já apontadns. 

nobre Senador que a Camam dos Deputados 
f<•z uma capitulação c porque fez? Porque vio 
a. tcrribilldall(' de sua cxccuçfw: por~anto vou 
tambcm .com a capitulação, caia a lei e cspc. 
remos por circumstancias mais f(l;VOraYeis; 
quando til•crmos uma paz perfeita; quando 
finalmente nos ti Vl'rmos reconcilia elo de nos
sas divergencias de opinião, então tudo deve 
pros.pera.r por orn. nito deve passn r a lei. 

Annunciando-sc a chegada elo l\IInisiro 
da C\Inrin•ha, o Sr. Presidente clt•clarou ·que 
ficn,•n. adiad(L tt materia em eliscusslio; e fo
ram nomeados pela sorte os Srs. ::IIatta Ba
celi(Ll', l\Iontciro ele Barros c ~l'inoco, para o 
recebimento do dito ~Iinistro, o qual smelo 
introduzido na sala tomou assento. 

·Entrou cm 2" discussito o projecto ele lei, 
que fixa as forças navacs para o anno ele 
183·1 a. 183·5, começanelo-se pelo artigo 1". 

O 81:. ~L\I:QUE7. UE B,\nr.ACEXA: - O Exm. 
::1-!inistro poclcrii infornw.r-nos de qual seja 
actualmente o numero total elas tripulações 
das nossas embarcações de guerra? 

O Sn. vrscoxJJE m' CAYIIU': - Quando se 
discutia este projecto de lei do Senado cn 
senti a minlta fortaleza orclinaria, ainckt ·que 
velho; agora, a,pczar 'de sentir-st• fraqueza. 
comtudo ·farei por ainda esfor~.a.r-mfr para 
sustentar minha opinifLD. Oppon11D-ll1C [L de
cisão elo Senado, assim como a estas ·emendas: 
está-se 'fallando rm pontos d(•stacados, dfri
xunclo-se dfr tocar pontos princip·lcs; o que 
diz a. Constituição? Que nenhuma lei poder[t 
ser retroactiva; isto é muito positivo; falla.
se em .propriedade, mas nfto se attt•nde aos 
contratos que se têm feito debaixo d.as vistas 
lia lei passada; j(L um nobre Senador 11otou 
que aquelles que contrataram, sabiam desta 
condição da lei; como agora cl'•vcmos ir 
ele encontro não só contra a Constituição, mas 
tambem aos actos sancc!onados por leis an
teriores em perfeito vigor naquella .(!peca ? 

O Si:. ~Irxrs'J'Iw: - Consta a tripulação 
ele 1. 700 e tu n ta:; praç<ts; a lei ele fixaçfto de 
forças ~avaes fixou. o numero de 1. 500 pra
ças para a ·tripulação ele todas ns embarca
ções ele ·g·uerra, mas como a lei deixou a arbí
trio elo Gm•erno a11gmcntar esta força em ca
sos extraorclinarios, c como o ·GO\'erno v.io que 
com cHelto nós estamos cm casos extraordi
nn.rios entendeu conveniente armnr mais 
.uma embarcação de ·guerra além elas peque. 
nas que julgou de necessida<le arnwr<'lll·se 
para evitar o contrabanelo de escravos; por
tanto foi forçoso elcvnr a força a 1.700 c tau. 
tas p.raças; todavia nfto eleve ·ficar ninda lll'S

tas, porém, ser elcl'ada a 1. SOO pracas. 
O Sn. :.\<L\HQJ;E7. UE B.\!ilUCExA: - Ain-

da desejo sa;bcr mais, e ú, se ·]w nctualmcntc 
meios de se poder achar essas praças, Jlorque 
assim como V!ti a .fixaÇão do Exercito sem se 
poder achar recrutas, pergunto se na Mar!. 
nha acontece o mesmo; ou se o nobre ::VIinis-
tro tem meles ele poder preencher este numc-
ro, porque no caso de não o ter, .para que 
sen·e esta fixaç:1o? 

O Si:. C\Ir:,·rs·r·no: - Verelade é que com 
grande difficuldade tem-se achaelo gente e 
tem-se conservado os navios armados: de1•o 
dizer ao nobre .Senador que as tripulações se 

Sr. Presidente, ·em apparcncia temos 
horror a est<> privilegio: mas muitos devedo
res têm pago as suns dividas ; muitos se
nhores de cngen·ho, ·com o valor de suas ter
ras, foram tirando de sua industria com que 
.pa,g.ar a seus credores e ficaram .]ivres ele 
suas diridas; paru que ·queremos no tempo 
de miseria acabar com os proprictarios, que 
süo, dl·gamol.o assim, a força de nossas espe
ranças? Que quer dizer isto? 1\ão 6 este um 
projecto de lei agraria? P6dc •faz<' r pas·sar es
tas propriedades tcrritorillCs das mãos da
quelles que ·ns têm fabricado para as mãos 
de seus credores; c isto ú crivei! Disse 1tm 

colllpõcm de engajados Yoluntmlamente e dC 
recrutados: dos engajados, que são os mais, 
c destes o maior numero 6 de extrangciros, 
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prucrrs, parn. ter uma relação conRtante entre 
o numero ele homens embarcados a bordo dos 
navios de guerra, o o corpo ele a.rtilharia elo 
marinha; de sorte ·QUe se por exemplo o nu
mero d·e m.a11inhe!ros fôr elevado a 3. 000, o 
elos soldados I11e corresponda inteimmente, 
sendo .reduzido o corpo do artil'hnrln de mari· 
nha a 600 praças, vinha a nconteco'r que eJias 
nüo eram sufl'lcientes para o serviço quando 
se elevasse o numero das trip·ulaçõ<~s elos na
\'ios; portanto parece-me que i~o é de neces
sidade; concede-se -tnmbem ao ·Gov,;rno a au
toridade de pür em exeC'Ilção desde já o arti· 
go 1"; quando pela lei ·Que estava cm vigor 
niio era autorizado n elevar a 1. 000 homens 
n corpo de artilhnrin do. ma~in·ha; mas só ele
var a for~ da tripulação e dos navios arma. 
dos. 

nfin concorreu num~ro necessario 11nr:t tr!p·u
lnl' os navios que !le Wm ~rmacln; por con. 
!l<'qucncia Joi for~oso rt·corrcr M rc·crutamen
to; C!lte .f~lz-sc com difficuldadc por dous nlO

til•os: primeiro, porque não temos muitos ho
mens lmbllltnclos n sen·ircm de marinheiros; 
s<•gunclo Por niio termoo gPntc para r(•crutnr; 
são precizos soldados do corpo de nrtllharia 
ele marinha; n1.1s estes nü<> podem sempre 
rstar nisto occup~dos pelas poucas pmças que 
lw; sfta ncccssnt·ins para outro scrvi~o; tnm. 
h''lll se fnz o rr·crutnmen to por soldados mu
!!icipnes permanentes; mas o nobre Senador 
b<.·m snbe que este ·corpo, no {•st·ndo nctual, 
niio chcgn para todo o serviço ·CJIH~ del!c se 
·exige; o de artilharia ele IMt·in•hn. est(L ri'· j 
duzido n um numero multo limitado de pm
~ns; po:· consequencin. ·G prccizo occupar neste 
recrutamento alternntivnmr.ntc um dia os 111U· O SI!. l\fAnQuEz' nE R\ltnACEXA: - Xão of
nieipa~s pc:manentes •. c nn outro os soldados ·fcrcço duYida nenhuma entre marinheiros c 
ele; artlllt:II'Ja de mnrmha, com PSta pequena /soldados: mas quizcra sempre saber da pos
rorr,a. algumas Pl'l!Çns se têm .rccrutldo para I sibilidad" da <'xecução; .q.uanto a marinhei. 
o cor~o- eh' artilhnr~a ele marinha e parn :1s I ros jtí 0 :Exm. Jfinistro nos <'XDllcou que pe
gunrnJ~ot·s dos n·anos armados. I los engnjam~ntos, pela mistura de marin.hei-

~ulp:tlllclo-se discutida u m:~tcri~, o Sr. I ros de todas as ~acões, elle os encontra; ngo. 
Pres!llentc declarou qu'' n votar.ao :fwnva rc-

1

. rn. pergunto, suppõc o !Exm. Ministro que pó
S<'!'vncl~ pnm o fim dn discusst1o dn projecto .. d<~ realizar esse recrutamento de artillmria 

,Seguia-se n artigo 2". ela marinha no estado actual? Eu creio que 

O S1:. :.\Ir;-;csmo : - Eu julgo dever dar 
uma c·xpJicnr.iio a <•sta Aug·usta Ca.mara sobre 
o a.rtigo 2", porque tah•ez se ponham algumas 
<lm·iclas quando se tratar da cliscussiio do or
<;Mltento; n lei ele forças o anno passndo clc
rretou CJIW o corpo de ,'J.l'tilhari:L de marinha 
U\'cssc GOO 11rncas; mas como? Foi en1 con
s··qucncia ela. sedi~'iio da il-Im das Cobras, em 
::1; acham-se prc•sns muit:1s pr:Jr,.~s cleste cor-
po; n Que torna impossivcl o serYiGo ali{ts 
oneroso com as prn~as <'Xistentes; ·eu julguei 
precizo pedir ·que S{• clccretnss.• n forr,n no cs
tn do orclinarlo; quJndo os n~Yios til·cssom 
J. ii OO ]lrt~ças, o corpo de mtill!arin cl~ mori
:lhn. dc1·in ter GOO, niio comprd;endiclos nrste 
Immrro os ~tw estiress<"nt fóra de serviço ~o 
mcnú; cln(Junnto durar seu processo: ~ o r1uc 
t•·nho a expür-I'Os. 

neharií cllfficuldndc. 

o Sn. BoHGES: - Eu rcsjlonderei ao no-
1m~ St'll:tdor em lugar do ·Exm. 1Tinistro: se 
nüo lia dHficuldade alguma, recruta-se; e se 
a tt•m, n:lo G isto objecto clesta lei; é objecto 
para uma lei de recrutamento, que nlWs é 
nlhPin da de fixacão de forcas; ria parte do 
G O\'Grno está em tal cnso requerer meios .para 
fazt•r esse recrutamento. 

o Sn. MAI:QUEZ nE B,\lnuc"xA: - Estou 
perfeitamente de accôrdo, e ossim o entendi:~. 
sem que o nobre Senador tomasse o trabalho 
ela explicaçfto; mas o meu .grande objecto é 
.d1nmur a a ttenção do Governo e do Corpo 
Lr2gislatlvo sobr<:> as materias ·que decreta: 
~uni póde ser o fim de mandar fuzcr o que 
se reconhece impossi vcl no estudo actual das 
lei~ existentes? Eu qu<,ro estar tranquillo sa-

.Tu!g,1ndo-sc discutida a matcria, passou. ' bt'lldo que o Goyerno tem forças para ,azer 
s~ ao .artigo :;r•. 

rPspeiror u lei; não basta que se diga em pa-
0 Sn. ·)IJ:\'IS1'IIO: - Este n rti,;o ú (Juasi p<·l que o Governo ten'ho. 8 mil homens no 

o mc·smo que o do anno passado: com ct diffe. Exercito, qmtndo segundo nos informou o 1Ii
r<:nçn de qur o ·Govc:rno fica autorizado "· po. nistro, h a 1. 500, e ncio se pó ele nugmentar; 
der em circumstanci11s extt·nnrdln(Jri.1s GIC\'ar I rilzcr que o Governo elcvt• o corpo de arti
n forca cl" artillwriu cht marinha em 1.000 !lwria. de marinha. a 1.000 praçns, quando se 
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não póde eleva r nem n GOO, niLO é proprlo do 
Pode'!' Legislativo. Insistirei sempre na ne
cessidade d-e 1Jroporclonar os meios aos llns, 
que se desejam, e não ficar satisle<ito unicn. 
mente de .J>on.s palavras. 

n!L'uto; se nó~ jr1 sabemo;; dl;;to, está da !Htl'l:e 

do Govemo Ir nn Canwrn tios DepHtarlo.~ c r~t
zer: _ nico posso executar (L ld de J.Jxaçao 
de forcn~; não hu meio~ Jlar:t iMo, porrJtW 
u l,_•gislagão q·uc existe é improficua; cons:-

. lo" csco'lu-quontcmente eu venho no seto c " • 
.o Sn. l\Irxrsn:o: - Devo it:·forma.r ao .~~o- dos dn Xaçiio pedir rcmcrlio para exccm.ar 

bre Senador que com effelto mw posso afur-~ aquillo lllcsmo r1110 j:'L csti1 decrctatlo. - bs
mar a estu Camam que é passive! que se .pos- te (j 

0 
recurso que púdc ter o Governo. Ago

sa cle\'ar a 1. 000 homens o corpo de urtJlhu- ra ~h amar u altenção rlo G-overno parece-nos 
ria da marinha; o que afinn~o é que empre- ser 

0 
que ncs 11err.encc; 0 Governo CJU<' tem 

garei todas as mlltll~s forGJ.s llU~'iL bem • se cxc·euçiio 0 n•s[Jon::;a bilidudc charu:L~'ÍL _a ·~~
executar a lei; devo mformar ma1s ao nourc tenÇão do Cor;J<J Legislativo se a lt1 nao lor 
Senador que G menos dlfficultoso recrutar proticntl; mas 0 nobre .Senador n>w ha rlc 
:Para a artilharia de marinha <lo qu.c para o quer.·r que 0 corpo •Ll'gislatiro tome o lugar 
Corpo da Armada; porque pura sernr na ar. do Governo; 

0 
GO\'<'l'llO conhece tanto ou 

tilharla da marinha niio é preciza a mesma mais do nuc nós ,12 uHl'iculdadrs i}ue pôde 
l!abilita~iio que pam tripular ll:ll'ios; todavia ter uma l~i na ôU:! execução; c se conhece 
tem sido mais difflr.:il recrutar Jlara o corpo cJJ.fficulda<lcs para executar a ki do fixaçüo 
de artilharia 'llle pam a Armada; porque na de rorr;ns dirá isto mesmo ao Corpo Legisla
Armada ·ha ao menos voluntar!os, e alguns tivo; dir-lltc-'lla que a lei é inexequível, flUe 
recrutados aq·ui mesmo na cilhtde; os Juizes 0 ,h:tlJiJ.item pa:a poder cxccutah1; neste ca
de Paz fazem recrutar na conformidade das 50 0 Corpn Le;,;blatinJ nfto se lla de mostrar 
instrucções de 1822, que foram mandaà3S exe-~ wr. do á~ razões do Governo; e quando se dc
cutnr aqui por um decreto, creio Que do tem- cn•tnr a l<'i na outr:t C:unar:t, nós ar]Ul, quan
po do Sr. 01-farquez de Parann.guú; mas nisso do ella vier podemos ,.,,r se p:ccnche os seu;; 
tem.se achado difflculdades; os J,uiz<'s de Paz fins; é por csl<l r:tzão que n:io me occupo 
niLo têm promovido o recrutamento, apenas cm fazl'r declar:t~iio :ilguma. porque tudo 
de· um ou de outro lugar tem sido remctti- quunto disse 0 nobre- :\1inistro nós j{L s·abe
dos um ou dous homens, quando mesmo o nu- mos; estamos escrel•<·ndo na arcin, decretan· 
mero que se tinha cnlculndo <'~'a muito diml- do forças sem habilitar o Gorcrno n ter <'Ssas 
n.uto para cada. PrOI'inc!a; toàal'in npezur forças; cu t•spcro que clle inste ·c torne a ins. 
deste pequeno numero de ·homens Que os Jui- t:Lr uma e muitas vezes, c nwsmo que digu -
zcs de :Paz têm recrutado, quasi n~n-hum niio me posso respousn:biliz3r pelos crreiu>s " 
v<·lll, de maneira que ha difficuldade extra- resultados desta lei. 
ordinaria em arranjar nlg·uns homens para o Julgando-se discuti-da a materia, passou-
corpo de art'illtaria da marinha; esta di!fi- se ao artigo ·1". 
culdade supponho ·QUe ser(L rl'duz!da á medida 0 Sn. S.\Tuu:;rxo: - n,·scjur'L obter ai
que fôr tendo o ·corpo maior n·umero de ln- g;umas explicações sobre o estado cut que se 
dividuos; por ora ó sem duvida u difflcnlàa- achnm actualmente cssc·s guardas·m:~rinha : 
de muito gr. ,i;~·:, .. e o h a de ser emctutmto 1u"to existia uma eo.tJJpanhin. antvs ii o Jacto de TC-

: tirarmos uma boa lei de recrutamento; mas unir-se a Acackmia de .i\J:1rinha. :"! -'\!ilitnr; 
I cslti. nas mãos elo •Goremo nprcst·ntal-a? Ntio mas mio sei se esta Companhia ficou aitHla 
;.: a clle que perten-ce esta in!ciu tim: o Corpo existindo, se eslú annexa ú RcpartiçiLO tlc 
\ ,egislati\•o estfL tiio persu{ldido de uma tal ~fnriulw, ou se teYc :dgunm moclificnçfLD; 
lei, que na Camara elos Deputados tem-se já <'mfím ·niio estando no facto desta mat.,ri:t 
.;nic!ado uma neste sentido; que clla ó de ne- não quereria rotar sem ter alguns csclarcci
cessidaàc todo o m.undo sa-be, c a· pratica nos meatos. Rogo, pois, a V. Ex. lwjn ele con\·i
cstfL mostrando pela. !mposslbilldarlc cm que dar 0 Sr. ~Iinistro a me "xplicar o r)llc lta 
se Yê hoje ú Governo de se faz<•r recrutar a ttJI rcsjleito. 
uma força rlc 1.500 Prncas. o S~e. ~IJxlsTno: - Como o Gm·,·mo J'oi 

o Su. BonGJ;s: - gll clirei no nobre Se•- autorizado pela lei a l'('J'orma~· a ,\caclcmin 
nador o mesmo qne <'lle disse, que J<l. sa· c- .. .. b c ,".ltc.t•,•JJ' , .. OI'.,'.'':>nir.ar .. ilo d:1s .\c.nll·'illias :ITili-
mos da cllfllcnldade que ha nesse recruta- tur c elos G-unruns-~In.rinlta, rctiUil':tm-se as 
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Acad<.'lllia reunida ou os da Academia 
que se abolia? Porque o terceiro anuo da 
Academia cxtincta dcsappareccu c crue ent 
summamcnte nccessarlo; cllc foi substituido 
por outros mater.ins, umas mais e outras me· 
nos: eu julgava .portanto conveniente que se 
deixasse este artigo pelo que pertence a guttr· 
das-marinha, para quando vissemos o Pé em 
que ficam essas Academias, porque aind:t nos 
estatutos nfto C:Stfto fixadas estas materias 
que devem tornar um moço apto a ser suar· 
da-marinha, e se isto ntlo está fix·ado para 
que ·havemos de dizer aqui os trcs primeiros 
sem se designarem a do.utrina que devem 
aprender. 

dttas Academias, ficando só fazendo mua, c 
como .não era passivei continuar a colll·Pa
nhia, extinguia-se, .ficando os guardas-mari
nha sujeitos ao Quartel-General da Marln·ha, 
em ve~ de ficarem sujeitos a um Conllnondan
tc; nuts v,;jo que nisto ,]la inconyeniente; pcl:L 
exper.iencia tem·se ,mostrado .que ·foi máo ; 
que a Companhia dos Guardas-Marin:h:t deve 
ser posta no csta,clo cm CJUC estava antes .aesta 
reforma, ao menos emquanto não se .faz ai· 
g-uru<~. cous1L melhor: isto jú disse este anuo 
aa outra Gamara; mandou-se que o Governo 
nomeasse uma Commissilo de Lcatcs para 
apresentar um projecto de <reforma, clic jul
gou conveniente a reunili.o das duas Acacle· 
mias; como o G·OVN!lo nfto podia deixar de 
ir com as razões cxpendidas por llolllens que 
têm conhecimentos disto, c que possa.m por 
ser alguns os mais ha·beis da Academia, con
cordou ·na reforma, reforlll't que não tem prc. 
enchido as vistas e a intenção do Governo; e 

O S11. üi!xJs•ruo: - comquanto nfto ache 
muito util est~: artigo do projecto, nem in
sista muito na approvaçfw deite, comtudo 
acho conveniente porc]lte exige para ser guar· 
da-marinha os tres Primeiros annos da Aca
demia, ·cmquanto a Academia actual existir; 
quando se reformar a Academia, IJUando se 
entender que não .deve continuar assim, pare· 
cc.me ·que "nt110 será occasifto propria de se 
declararem q.uaes os estudos nccessarios para 

a Academia dos Guardns-:Marinha de.ixou de 
existir desde então assim como deixou de exis· 
ti r a Companhia; porque 11.1 minha oPinião a 
Acadcma l\Iilitar e a dos Guardas-Marinha de 
certo que estavam em melhor estatlo elo que ser aspirante, ou gu.arda-mnrinha; não julgo 
hoje. ;Estas são as informações que posso dar de mais que haja ·grn nele incon vcnicn te cm 
ao nobre Senador. , passar este artigo, suppondo mesrno que esti· 

ü S~: .. SAl'Un:>r:>o: - Vejo então que ·ha vcsse organizada a eompanhi!t dos guardas
algum inconveniente em que este artigo pas- marin·ha antes da fusão das duas Academias; 
se, jú porq.ue as companhias dos Guardas· ser[L ·conveniente .que nós estabder;.amos um 
l\Iarin•ha pôde existir ·no estndo em que esrn- estimulo para aquelles que se destinar :.í. vi· 
va, e não vai o artigo cn1 perfeita uniformi-~ da do mar; mas tambem será convenient~ 
dade; já porque nfto exige as habilitações que q.ue nfto demos o posto de guarda-marinha :L 
ne exigiam cm outro tempo para se.r guarda· qualquer estuclante q11e tenha sómcntc o cs. 
marinhu; isto passa a tt•r UOYJ. organização tudo do primeiro anuo; ~u ·desejava mesmo 
e para isso parece.me necessarío que se diga que 1linguem iJUdesse ser promovido a tal 
mlllis alguma cousa, por consequcncitt scl'"<Í posto sem ter embarcado ·alguma vc;~ e mos
bom tratar desta materia antes que se orgJ.· trado capacidade; posto que o guarda-mn.ri. 
nize esta conlpanhia dos ·gunrdas·nwrinhu; nha não seja considerado ""."~:::.;; e qw 
porquanto diz aqui (lc,u o artigo). Será isto se julgar, pelo embar·q.ue que 'fi;~cr depc 
bastante? Eu nfto tenho presente os estatutos completar o curso de seus estudos, que: 
da Acadcnüa extincta dos •Guardas-:Mardnha, tem capacidade pnra ser officlai de ma1 
nem me recordam quaes -eram as circumstan
cias que se exi·g!am para ser guarda·ma.rl
nlla; uma dL•Has julgo que éra o embarque. 

ALGUliS ·Sns. ·SJI:I"AIJOHES: - Nüo; nfto é 
p;·ecizo embarque. 

O Sn . .S,\'fVII:I"INO: - J3om seria que hou· 
vesse; c a mechcr.se nesta materitl ser.ia me· 
lhor qnc aponl<lssem outras circumstancias, 
ou entfw dcixurmos este arti-go; porque diz 
cllc ( lm(.). Qu~cs sfto L'Sscs trcs pt·imeiros 
annos? Seriam ns tres priml'-it"os annos de 

o G-orerno o possa demittir; todavia is r·.·· 
muito difficultoso, cn tre nós ao menos qu 11 
nunca acontece que os commnndn n tcs de1f.i 
informa~ão de um hom~m que tem embarca-
do como .guarclu.marinha de modo tal que o 
Governo o dcmitta; porq.ue o guarda-marinha 
fnmiliarizanilo·sc com os officiacs rcputa.se 
tal, e torna-se difficil que um commandantc 
diga: este deve sr.r tirado d:J. classe dos guar
dns·mnr!nha; por consctjuencüt julgava con· 
Hnietltf! que, antes de serem n isRo promn. 
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Sessão de 6 de Julho 115 
vidas, dl'SSL!lll o~ candidatos provas de capa· 
cidade para a vir!u., a que se destlnalll; J.Jo· 
r6m, co1no a lei por ora nüo exigio isto, tlil
vez scJ:• .me!110r rllfilcultnr o lngre8so para a 
cluss~ rios guurrlas-marinlw, a parece-me qut• 
foi o que teve em vistas o artigo da lei que 
exige muior numero de unnos rle estudo do 
que se exigia antecedentem{'ntc, além de que 
isto põde Eer reformado quando n .Academln 
estiver no nnti·g-o pé, ou soUrer fl·ualquer ou. 
lra organizn~ilo. P.nrect•·me portanto que o 
urtigo dm•c passar tll qual, porque difficul
tnr o !ng-rt•sso dos nspirantes para :1. classe 
doo guarck\s.marinhn; porque dizendo-se os 
que túlll o primeiro anuo sejam guardas·mu· 
rinlla -enollc-se a classe com um .grande nu· 
mero de pessoas, e todos julgam-se com di
n•ito a serem gunrdas-mar!nlla tenham ou 
lll1o c.•pncidade, 'llnin ou nüo quem tenha em· 
barcado, <' cm Quem se reconheça capacidade 
c f]UoJJHlo nrw se Julgue assim, assentnm que é 
11111a manifesta injustiça ela parte do Gover· 
no; é o QU<' se té'm conhecido pela experien. 
ela; posso infornmr que alguns individuas 
qne embarcam como gunrdas·mnrin·ha nüo 
têm boas informações de seus respectivos 
commanclantes; c julgam por isso quando nfto 
s;io promovidos que se lhes faz jll uma in· 
iustiç.a, Que são Preteridos, etc. .Sou de opí· 
nifto que passe o artigo porque com clle se 
consogue o fim desejado, sujeitando-os a 
maior numero de annos d::t Aca.demi,t do que 
antes lhe era e:l'!gido. 

Ao artigo ·1" accresccn te·se no lim: - c 
um embarque. - Suturniuo. 

l~oi apoinda. 

O Su. 11AuQt;E7. JJE J3AuU.\CExA: - E11ten· 
do que é muito bem estnbdecida esta dii:fi
culdat.l~ do arti~o para dar-se a gr.adua~ii.o 

de aspirante, ou ele -guo.rda·marin'ha, exigindo 
maior llnbi!ita~iio scientifica do que até. (Lgo· 
ra se razia. Quem tiver um :umo de estudo 
é :tSPirnnt~, c qu~m tiver trt·s annos é gu:~r
da.mnrin·ha. Pela emenda do nobre Scnndor 
é precizo ter quatro anuas, porque um anuo 
será de embarque; c se tres annos j[L é muito 
para ser bom offic!al dé marinlta nu. parte 
scientifica, para que ó querer-se mais um? 
Vamos callir no mesmo defeito que lw.via na 
Academia ~Iilitnr que para ser bom official 
de artiHHl.ria era precizo ter sete annos de 
estudo; nós não tratau1os de fazer agora os 
estatutos das Academias, mas de regular me· 
ramentc n admissão de aspirantes, e guardas
marinha de um modo vantajoso no serviço e 
aos •individuas . 

O Sn. S.\·rvnxrxo: - E' v~rdnde que nilo 
tratamos -de fazer os estatutos da Academia, 
mas tratamos de mal"C:lr qual é a habilitaçilo 
que deve ter unuL certa classe de marinho.; 
os àous primeiros anuas nüo lw-bl!itam n cou
sa alguma: e elh•s não podem entender a ma· 
terin do 3" nnno sem entenderem o 1" e o 2"; 
silo muito 3 nunos, mas o que se lw de fazer? 
A llabilituçfto consiste em tres annos de es· 
tudo, e no nnno que embarcnm: insisto ain· 
d;t !l<'l::t emendo.. 

O Su. SATCUXJXo: - Pela informaçfto 
que a c a bn. de dar o nobre ~Iinistro inclinnn· 
do.se :t que passe o urtigo, vê-se que elle 
pr•.'ciza de algumn modificaçüo; insistia o 
nobre mnistro muito em que se de,·in diffi· 
cultnr ma,is o Ingresso dest.t classe, e diffi· 
cuJtar para que se niio introduzissem ncllas 
pessoas que não fossr'll hnbeis; ponderou a 
diJ'fieuldadc -que havia em se mio' admittir a. 
off!c!!LL'S guardas-marinha depois de cmbnr· 
que; o gu::~rda·marinhn rcputn-se j[L entro n 
classe dos ollici.1es, e nté porque as insignias 
one traz são de olfic!al; por isso eoncluio 
que o artigo pódc passar mas com n nddiçilo 
do embarQue; eu faço a emel!Cla, tenlmm os 
tres nnnos, porém, tnmbem um embarque; 
consci;U<'Ill·se assim Jncl11or os fins a que o 
nobre Ministro se quer propôr, de evitar o 
L'lllbaraço que se encontra, qua.ndo embarcam 
j(L camo guardns.ma.rinlla., e depois se mos
tram Jncnpnzcs de 1Jodcrem ser officiacs. 

O Sn. ::1-IIxrsTr:o: - Eu estou convenci
do que dous annos seria sufficicnto para hw 
bilitar um indil'íduo a ser ofl!cinl de l\Iari· 
nhn; mas assim mesmo cu teria. nprescntado 
no Corpo Legisl-:lti\'0 uma proposta. crenndo 
escoln a. bordo ,dos navios 5" níio tivesse re
ceio de ser mal succ.,ditlo neste meu ensaio; 
por isso no meu !'l'latorio offcrec! estn !dén, 
que este~ autorizado pdos exemplos dn Ingla
terra c Estados Unidos: é a -bordo dos n-:tvios 
mesmo que e!les s" hnb!Jitam p,1ra exrrccrL'lll 
este artluo ser,·ir,o; é llt.'Ccssario mesmo que 
el!t•s se habi!Jt,•m n viver sobre o ma1· m~n
danclo-os para ,1l!i diY 10 ou 11 :1nnos, e nilo 
com g-rnndc ldndc; todavia, como a nosso. 
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Academia não estrt organizada d-e· manolr~t cm que o GoYerno se pocler(L achar <'m dcm!t
que nos deus annos se possam ohter os co· tir do scrri~o aquelJ,•s guard:ts.marinha que 
nhccimentos proprios para orricial de mar!- jü tiverem embarque nesta pra,,a, e porque 
nha, não se podem dizer que elles bastem, não se hfto de remoYcr estes cm baraços quan· 
mas o que cn julgo é que, com effeito, seria do ·O ml'io que offereci pcln. emenda nfto 1tpre· 
demasiado exigir que um houH!m, para ser senta inconYcnicntc algum, ~:tlvo o gmndc 
official de mariJrha. tenlm majs um anuo tempo, mas isto acontece t•m autms classes'? 
além dos tres que a lei exige. Eu entendo que n emenda deYe ser adoptada. 

:VIas disse-se qu·e nüo bastam os con·hcci· O Su. :IIJ:.;Í6TJ:o: - Quando f:tllei na dif-
m~ntos theoricos dos tres annos para ser of- ficuldadc elo ingresso para officiaos de mari
fic!al de mar!n·ha; é por isso mesmo que para uha quiz l'ntmder o mesmo que o nobro Se· 
passar a 2" 'l'enentc o GovL·rno fica assim ha. narloi', que não se admittiss<'In homens que 
bilitado, se reconhecer que o individuo nfto [IIÜo fossem capazes para isto, porque um ho· 
tem capacidade para CStie estudo, a dizer - mem Que não tem facu!dad" intcl!cc:tua I 1111. 
i'ocê niio póde SL·r official - por isso não de ncl!ar muita difficuldade em ser opprova
me parece necessaria .essa particnlaridade de do nos trcs annos, e é Por isso que cu nüo que. 
ser obrigado u. fazer um.a Yiaf;dll, para ser ro que seja log-o !Jromo;•ido a .g;uarda-mari· 
Promovido a guarda-marinha, quanto mais nha tenho o 1" anno; ·mas o nobre Senador 
que para isso seria precizo que a via.gem não quer ·que al6m do tempo que se exige para 
fosse curta, nem mesmo só· nas noss,ts cos- ser guarda-marinha; tenha mais o de Nu bar
tas, mas sim Jo;Jga, que leYasse um anno, pelo I que, que de certo não deve ser curto, c além 
menos, c então que tempo não lenn·ü um ho- disto lia a despeza que ·ha de fazer a bordo 
mem para chegar a ser guarda.marinha? Por· de u:n naYio um moço que se ílesiina a esta 
tanto julgo que o artigo pó de passar do mo- Yida; esta difficuldadc cresc" muito: cu não 
do .por que estü, pois sómente porque um in- quero que cllc seja guard(l.·marinha só com 
dividuo ·é promovido a guarda-marinha nüo o 1" a nno, isto é facto, mas este meu argu· 
se segue que o Gorerno Iuio o possa demittir mente foi sómcnte Para .mostrar que era prc. 
quando se conheça que dle não tem capacida- cizo não dar ingresso Para esta classe, a todo 
de para desempenhar esse posto. 0 murrdo; quiz Pois limitar isto, c limitar só-

O .Sn. SNrr;r.xJ.;o;o: - Eu não JH'go que mente aquclles que têm difüculdndc intclle· 
em dous annos um moço poss.'I. .1dquirir os clual Para ser<·m officiaes de marinha, e isto 
conhecimentos necessarios, e que depois cm· coahece·sc logo pelo estudo que fazcn1 de 
·barcando fique capaz de ser .bom official de trcs annos, mas não vamos, afilll de prc1•enir. 
marin·ha; mas o que nego é, que os prinwiros mos isto, .fazer com CJUC niio tCil'!J.!Llllos S{'não 
annos do curso actual possam bastnr para que um numero mui pequeno de .guardas-mari· 

·um joven se constitua digno para isso. Dis- nha. 
se·se que se tem posto bastante difficuldnde; O SH. :IL\J:QGEZ DE PAit.~:'iAGt:.\: _ Eu 
não se trata disto; porque S<> nós qu,•remos acho que o artigo não deve ser tomado en

1 
g-uardas.marin.ha como havemos directamen· CO!ls!derar;iio: a lei trata dn 'i!xacüo de fo.r~as 
te d!fficultar o ingresso de pessoas nesta elas- nav.:l<'s, esta matcria .6 different<·, c pol'tai;to 
se? Quer-se difficultar sim que entn•m para \'Clll aqui fóra de lu,;;·ar. Eu tambem estou 
L'Sta classe pessoas que não sejam habeis. persuadido de que se não deve <'Xigir daqul'!. 

iDlsse o nobre :Ministro que pretcnd<· apre· les qu<! querem S<'guir a vida do mar estudos 
sentar uma proposta, afim d<• dar melhor ar. tiío longos; dous nnnos foram sufficiCiltcs 
gan!zaçüo a esta escola: eu estou persuadi- pois o 2" anno que trata do calculo intc·~rai 
do que no ·mar se aprcndt• mel•hor esta parte " differencial nüo se faz precizo no offi~!n.l 
do que cm •terra, mas do que temos actual· de marinhn, nem cll<·s no mar fazem uso dis
mcntc devemos aproYeitar o melhor; quatro to: e portanto seria conveniente que Por unu

1 
annos é multo, mas para outl'as classes cxi· lc1 s~ executasse este estudo tão prolongado, 
g;•.se muito mais, por exemplo, para ser of- reduzindo-o unicnmeJltc. ao necessario, 0 in
flcial c~·gcn·IJCiro exige-se sete annos. e por ciis)JcilSaYcl c muitn mais n.gora que pela re
~·ue raz~o se 'lln de a·char .muito para um qua- união das Academias se exigem 7 annos. Para 
ro e nao pu1·a outro sctt·? O nnbre :IIinistro ser aspil'(lntc, scgnnc!o n h•! d<t Companhi:~ 

conf<·sscu a grJIJJC!c difficuldade c cmbar:1r;o 1 i.lo,; Guarda~.Jlarinha <'l'll prccizo !ll'OI'ar no-

.... ·. 

.t 

I 



Sessão de 6 de .Julho 117 

breza, ·justificando ter quatro avós forados: 
o Governo via-se com isto scrialllente em.ba
TJC.1do; ou niio tlnll·:t n!umnos parn 11 Acade
mia pela carencia entre nós de ta<:s requisi
tos, ou emf!m niLo cumpria a. ll'i; quanto a 
mim, não duvidei, quando :IIinistro, tomar. 

Companhia dos Guardas-·~Iarinha. d<'Sappn.rc· 
cia; port:mto acl1o qu" este objecto deve ser 
reservado para quando se a.pres.cntar um pro
jecto sol1rc o c•st.abeleciJnento das Academias; 
c entfto se tolllar:t tudo isto em considera· 
ci"Lo. 

esta responsabilidade, conformando-me com o o s11 • :lfiXJS'J'JIO: - Eu pego a cssa·Au· 
disposto na Constituição, qu,, só exige para gusta camnra perdão por tornar ainda o. fal
os empregos talentos, c drtud<.·s, c então ad- lar a respeito deste artigo, mormente de)lols 
optei que aquclle que no 1" anno dGssc prova que fa!lou 0 nobre Senador, tão versado nos
de bom estnd:1nte, s<•ndo approvaclo plenameu- sa materh1 • o nobre .Senador disse que o G·o· 
te fosse aílmittido ao lugar de asPimnte; o \'erno achava dlfficuldn.dc de promover aspi· 
que dantes a !~i não concedia. .Ora, no fim rantcs porque a Jel exige quatro avós nobres; 
do 1" anno, nquelles ~ue cr:tm approrados, se não passar este artigo em discussão, o que 
passnvn:m logo a. guardns.mm·inha, porém lla· se s<•guc é que fique em vi.gor esta Jcgis!açflO 
via uma provlt!eucin m11i util, qu~ em. se- 0 então é prccizo nfLa promover ninguen1 a 
r~m obrigados a cmbn rcar logo, e Q fazerem aspirante ou entüo teDl de se violar n. lei. 
uma longa riagem pa.rn n Governo saber, e :VIas entfLo disse-se que não se ·póde exigir os 
elks nwsmos experimentarem, se tinhanJ dis- 3 annos de estudo, porque pela lei da AeatJe. 
Posição e gosto para " vida do mal·, e antes mia só se admittem moços de 15 annos que 
de coneluirem os seus estudos verem se lh~s com 3 de estudG c um de embarque, vem a 
convinha mudarem de profissilo, para. não ser 19; é um facto isto, mas se não passar o 
Perderem o seu tempo. destinnndo-se para art!gn acontece o mesmo. Resumindo as mi
uma cousa para qtw n:ic ti1·esscm geito ou nhas id·éns cligo que não ]la inconveniente em 
aptidüo alguma; o que com c!'feito se canse. que passe o artigo, porque do contrario fica 
guia, emb-arcando logo no fim do 1" nnno, e <·xistindo a legislação que manda que só pos
ao mesmo tempo iam estudando 110 mar a sam ser promo\'i(los a aspirantl!s aquellcs que 
parte pratica d-a nawgação. Aqui o projecto tiverem quatro :n·ós nobres; além disto ir
diz que só no fim dos tres annos se1·üo guar- se-lhe·hn. 'faZ('I" guarda-marinha talvez a um 
dns-mnrin·lm; mas pda nova. fónna, ou re- ·homem que não seja capaz de adQuirir mes
união das Academias em uma, tcndo.sc <>sta· mo os conhecimentos thcorieos; logo e·u en
·belecido que só para elln poss:tm entrar de tendo que o nrgttmento que apresentou o no-
15 annos de idade para. cima, temos com trcs bre Senador clCI'e dar maior força a que pus
ele estudos, se forem successivnmentc nppro- se 0 artigo em discussão. 
vados, que só na idade pelo menos de 18 an- .Q Sn. :IIAnQt:Ez DE CAllAYI:r.L.\s: - Pelo 
nos € que silo guardas-:ntarin'hn, e que no fim I qtw ten,bo ouvido da discussão deste artigo 
dos estudos é que elevem embarcar; ora. é tt>ll'ho conc!uido que os asPirantes se devem 
na idade ele 19 a 20 nnnos qu,~ se ha ele co- p!'OTilOYer a gunrdas-marinlla sómente depois 
nhecer se o individuo é apto para a vid(t elo de terem os 3 annos de estudo, porque então 
mar? O Sr. :Vflnistro diSS<! muito bem, que tem-se ·uma presumpção de que o sujeito será 
de tenra. idade é que dõviam aprender esta capaz para se poder npplicnr a esta profis
arte: por cnnsequencin noho muito difficil sfio; por ontro laclG mostra-se a necessidade 
esta disposição, porque é j{L tarde que um mo- d<•stc artigo, porCJU<! atmz snbsistirít a lei que 
ço dt• 19 ou 20 annos \'ai p:trn bordo adquirir :-equor p:t.ra isto titulo de nobreza de nv6s 
n pratica do mar. Se, pois, o Governo del'e filhados. Eu não ncho defeito no n.rtigo 
tomar em consideração este objecto, eomo o quando diz: "de ora cm diante poderão ser 
Sr. 1\Tinistro indica, só deve regulnr o numc- aspirantes", etc. (leu); porque o aspirante O 
ro dos gna.rdas-marln·lw., por que razão nfLO 'homem que se propõe seguir aquella vida, es
se IHL de guard.ar esta m.rrtcria pnrn entfLo se t:t-sc habilitando para entrar no Corpo, e por 
ver se 2 anuas silo sufficientes, c st• as nulas Isso bastnr[t esõ:t habilitação de ser approva
devem ser a bordo dos navios? .do no 1" anno rn!lthematico pnm ser aclmft. 

-;l'alnz não •fosse satisfnctorin esta expc. tido a aspirante, mns o guarda-marinha jú 
rlencla, porque prcciza·m pnr.a isto muitos na· eu o considero incorporado na. l\Inr!nha, c 
vlos, c muitos mestres a bordo, e então a tanto que tem as honras de alferes, e parece 
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;:nr dns judiciosas ref!exõ,•s que ctprescntou 
" Sr. )I!nlstro sc•rel ainda I:nportuno para 
sustent-ar o que disse. Quanclo entre! pei:I. 
Jll'lmelra vez JHl!'U o Mlnlsterio, nchel j[L em 
pratica admlttirem-se aspirantes sem terem 
mesmo o primeiro o.nno, o sem os titules de 
nobreza; com effelto era de toda a just!ça e 
l'czfto que se prescindisse de seml'!hante cir
cumstanela intc-lra-n~cntc -dcsnecesso.ria _par<L 

que até d<'YC entrur nas pi'omoçõcs se1;undu n 
sua antiguidade. Om. pei'gunto uu, 3 annns 
Ile estudo !la Acade:ui:t de :IIarlnha Indicam 
que clle cslú capaz par~t esta profissfw? Creio 
que nfto, porque o IucsmCl no-bre :IIlnistrQ dis
St.' que para [L vida do mar era necessario umc 
\'Ocação es]Jecial, c nós estamos bem cert"s 
disto: homens ha grandes theoricos; seja elle 
um ~uwton, por exc·mJJ!Il, e tCldavia. se fQsse 
pn!·a o mar poderirr andar sempre' t•njoado, c 
não ser bom offic:ial de marin-ha .. P<"Ciro Gran
de tinha medo mesmo de passur por uma pon
te; t:lllto era Q horror ou medo q·ue tinha do 
mar ou mesmo de um rio; ha homens que 
sendo corajosos em tt-rra o mar os assusta, e 
serão capazes esses ·honw·ns para serem bons 
offlciacs de marinha? Como apenas se requer 
que t<•nha os estudos, qua11do se promo1•e o 
aspirante a guarda-mnrinhu, ainda n<io 1Ht 

indicio algum de que serít bom marinheiro, 
o unico indicio que darít é que possue aptid<io 
intt•llectual, que tem talento que cultivado 
podcr;l ter conhecimentos theoricos, mas istc 
não bosta e se tornará inutil, quando o llo
llH'Ill til·er tal an tipa thio. com o m:tr, Qne e~

tando embarcado não conserve a prt'senr,;c ele 
espirita preciza pam pôr cm pratica os SC'US 

cnnhecimcn tos. 

n scn·ico do mar, Eu mesmo admitti muitos 
que não tlnhnm estes titulas: verclaclc (•, como 
jít dlsse, s6 depois de approYaclo pknamente 
nas mnterins do 1" anno. Quanto a dizer o 
Sr. :l!inistro que existe o mesmo incon ve
uiente sendo logo promovido a gmndas-ma. 
rinha no fim tio 1" anno, porq·ue podem de
pois serem approrados nos seus t•studos; per
mitta-me que vos diga, que o damno .6 muito 
111cnor; nem é provavel que um moGe, que 
foi approvado no 1" anno, depois de gu.arcla
marinha embarcando logo deu provas neste 
embarque de aptidão c gosto para a vida do 
mar; dt•ixe-se de se upplloar pura so ui ti mar 
ns seus estudos e contin·unr na sua profis
são; dt>pende delles o não s<•rem reprondos. 
e se algum o foi queixe-se de si por se não 
applicar: busque então outra vlcln. ainda cm 
t.empo; mas não yeja llludida <L sua appllca
çilo para aquclla a que se dest!naYa, por co
n·llecer depois que lhe falta aptidão, e mesmo 
disposição physiNI. po.rn tal vida. E' por isso 
que a Jel manda que no fim -do 1" anuo haJa 
um embarque de ensino; c aqui j(L se apon
tou que se fez um embarque dc.>s~,:; depois 
do qual alguns não quizeram continuar ne>ta 
profissão porque andavam sempr:~ enjoadas, 
o niio qu<:rio.m fazer aquclles serviços de ma
rinheiros, como subir ·ás .gaveas, largar panno 
etc. Senhores, eu estou que o artigo nfto p6-
de aqui passar; QSta d!sposição deve ser per
petua, c é muito bom que se tome isto em 
consideração; mas deve ser cm outro lugar 
·~ não nesta !e!, que é annual; devQ ser aquel
la que tratnr da rcform(J. da Academia, mar. 
cnndo curso e tempo de estudo indispensn.
\"QI, bt•m como a idade em q·uQ se d~vem ma
tricular, porque 15 annos é multo: insisto 
portanto que o arti·go seja supprimldo, c 
como disse o Sr. Ministro que ·111\vla de apre
sentar uma proposta o. este respeito clle de 
certo tomar{t tud{) isto em consideraçflo, e 

<'11 tfto o Corpo Leglsln tive resolverá o quo 
!õr mPI·hor á vista da tal proposta, 

Disse.se que seria nccessario umu viagem 
grunde para se conhecer isto; mas a isto res
pondo que ·haja. essa csco!:L -de viugem pro
longada, estudem como aspirantes c nüo como 
guardas-marinha, porque en tiio -e !los nüo ~e 

poderão queixar de serem despedidos, e de 
não obterem aqui!lo de que não são capttzcs; 
e ainda quando a viagem seja -pequena, é suf
ficiente para se conhect•r se ellc tem ou não 
aptidão pura aquella profissfw; aqui já sn fez 
umo. viagem destas, onde foi Diogo Jorge a 
.Santa Catharina, e dahi ncima de Pernam
buco. Portanto parcce-nw que o. emenda que 
exige a viagem é muito util. Disse o nobre 
::Vlinistro que supprimindo o artigo rccnhia
mos na lei antiga Qllt' exige nobreza: eu acho 
que essa lei por sua naturezn ca-hio pela lei 
dus leis, que -é a Constituiçfw, a qual nüo exi
ge nobrezn pma emprego algum; exige .unlca
llll'nte talento, virtude e capacidade pnrn os 
empregos, ali(Ls destruicl:t <·stn\'n a Igualdudc 
perante a lei: pOJ'tanto não hn.itt esse receio. 
Voto, pois, ou que passe a emenda, ou que 
se elimine o unigo, o que ii melhor, porque 
essa lei Que se receiu. já não existe. 

0 Sn. •?ILIRQV!'Z DE PAH,\NAGU.I.: - Ape- O Su. VEii<:UJ·:IItO: - Se se tratasse de 
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r<•gular esse objecto das promoções em lugar 
proprio eu votaria contra o artigo pela sua 
insuff!eiencia, mas aqui não se trata senüo 
de dm um remed!o: o Corpo Legislativo tem 
adoptado o ·systema de, na mesma occasiüo 
cm que trata da fixação das forças de tt•rra 
e mar, fazer alguma alteração das leis exis
tentes, eu creio que :por m•cessidnde tem 
havido este estylo, porque ainda não !ta os 
regulamentos proprios: portanto não me op. 
pm·ei a que vá aqui esta doutrina. -1t6 ago· 
ra o que se exigia para nspirante era a ha
bllitn~iio do sangue, embora não tivessem 
capacidade, J)nstava que os aY6s tivcsst'.Jll ti
tulas do nobreza. 

de se tratar disto; eu lembro a esta Camara 
que t•ste mesmo artigo j(t foi decr••tado o un
no rwssaclo, c por conscquencia niio !Jast.:t es· 
tu supprcssüo do artl·go por nfto ser lugar 
proprio, scr(L p:ce!zo r.ntiio declarar-se tam
IJ:·m que o artigo 5" da lei do anno passado 
fica derrogado, porque a!liis eJ!,• ficará ex
tlncto, é talvez que este artigo sej<t nqui des
necessario porque ellt: já ~·stfL determinado 
no artigo da lei que está cm vJgor. 

wm nobre Senador disse que a JQi da 
compan·hia dos guardas-marinh:t exi·ge que no 
fim do 1" anno elles façam um embarque; 
com eHeito, é assim, mas que dia. nüo tclll 

sido ex c cu tada ~ um facto, ao menos s" fôr 
ora, está visto que pelo novo systcma uma ou outra vez nfw tem sido selllprc. c isto 

dcv·e ser o inverso; não nos deve occupar se [Jrova a difficuldmle que t••m cncontl'ndo o 
os avós tem ou não· capacicktdc, .mas sim se .\linistro; c estas viagens quanto a m!m 
·aquclle que pretende a t<·lll, a qual prO\'<L é deyiam s~r muito mais longas do CJUC nquclla 
pelo estudo ao 1" anno; nnt!gamcntc uma que se fez daqui a Santa Catlwrina c de i(L 

vez que fizesse o exame do 1° anno pass1va :L Pernambuco. 

Jogo a guarda-marinha, <' <'stc abuso 6 0 o sn. CAHXEIIIO JJI~ C.DtPos: - Etl creio 
que se quer evitar; é necessario que tenha que 0 artigo pôde passar porque trnta·sc de 
maior habitação, e a h-abilitação j(L dos 3 an· emendar os Inconvenientes que hnYcrít de se 
nos 6 sufficiente para se conhecer a sua ca. r<·.ccbercm para a classe de marinha homens 
JJaCidade intellectual; com erre!to isto ainda que nfto tenham a competente aptidão inte!. 
não se conhece a sua capacidade profiss!o· kctual, 0 por isso se fixou o prazo de 3 nn
nnl, porque seria necessario a pratica; mas nos de estudos, o que acho muito nct•rtado·. 
ha muita diff!culdade visto; cnttio 5 '' nfu· os nobres Senadores que têm combatido cst:L 
gcntaria a mocid-ade de s,, occupar neste cs- eautcln da lei dizem que melhor seria que 
tudo: é natural que se faça um regimento houvesse• um embarque; cu j(, con,·ersei com 
ou uma proposta sobre isto, entüo cu quize· .hnbcis ofiieiaes inglezcs que me disserani 
ra que aquelle que se destinasse [L viela do nue era conveniente !orar ele terra bastante 
mar fosse aprender alli tucfo; nJ.ls nii.o tra· ~h~oria porque esut no mar pouco se apren· 
tnmos agora disto, porta.nto não me OJlponho , dia com as muitas distracções que hn, e qu,• 
a que vú. aqui, c ":tou pelo ~rtigo se_m a [ " plano que temos a este respeito era muito 
emenda, porque cntao ellc afungenl:il'!a a melhor que o da marinha ingleza, c que se 
mocidade de se propôr a este estudo pela I'] la ora grande era por outros princip!os. 
despeza que se faria nesta vktgem. .Qra, agora quanto [L expcricnci.a acerca ela 

O Sn. 1\Irsts"l'no: - Quando fallc! ela vocaçflD que ·é ·preciza para a \'id.:L do mar, 
uobr<:za que se exi·gia para ser aspirante foi uiio acho que se deve lerar a necessidodc 
para mostrar o a·buso que havi·1 • mas cm desta expl•riencia tanto no infinito como os 
todo 0 caso ser(" precizo mesmo Que ° Corpo nobres ·Senadores têm pensado; porq·ue estas 
LcgislatiYo declare quaes silo as 'lm'!J!l!t:~- escolas dL' marinha são <'St:lbelccidns [L bdrn
r.ões ncccssarias e nfto isto só1110Ilte ao capn- mar, c niio no centro elo Jmperio; se estes 
~!to do :\Ii'nistro, porque o •:l!inistro octual candidatos, que se pro]Jüem [L \'ickL do mar 
pódc suppôr que para ser aspirante hn:t:t sa- perseveram por 3 annos con:;ccutivos cstu
bcr ler e cscre\·cr, e outro pódt' suppor que J dando as molt•riHs rl'lati\':ts :í. profissiio, j{t 

seja ]Jrecizo o estutlo do prinwiro anno, ou llJOStram inclinação ]lara " rida, <tlém !listo 
mais alg·uma cousa. Pela lcgislar,flo actual se pelas viagens qtw fazem mesmo nos l'ios pc
exigia que tivessem quatro avós nobres, c:;ta clem conhecer se têm vocar,iio ou uão para 
Ie~islacão cah!o pela Constituiçfto, mas cn. cst:t correira; portanto me P<tr<'ce que isto 
tft~ 0 que é qu<.' ficou? E' prccizo fixar-~c não 6 de uma ncccssidncle tiio .grnnde; o que 
isto. [)!sse-se que este não é o lugar propno é precizo ~ que não sejam ineptos, e que !e. 



120 Sessão ele 6 de Jnlho 
eu vejo 6, que ainda r1ue n Inglnl<.'rra não te. 
nhn tão hom syst.,ma, toll:wia, nCts, cnm os 
nossos melhores <·stnllos, em pratica sotHos 
mcuos do que ellcs: só tem porYentura havi· 
do grandes ollicines ue marinha pelos cslu· 
dos? :-l'ão; têm lJ:t\'ido alguns, mas tn.mbem 
têm havido grandt•s homens Sl'm os estudos 
theoricos: Ruyter algum di.a estudou? )Jão; 
principiou por moço, de moço passou a gru. 
mettc c assim por diante, até que chegou a 
S{'!' um grn.ndc ·!tomem de marin·ha: t•sse 
grande Hollandez, que ninda ·hoje passa por 
um dos primeiros c:tbos de guerra, Astrm;, nl
gum diJ. estudou? Não tinha estudos igual
mente: é nccessario todavia nttender n que 
o habito do mar nüo G que o habilitn ; uüo 
sGn•e mais de- flUe P·lrn adestrar, c acostu
mar úquella vida, mesmo para se n'!' se o in
dividuo tem disposição para ella: orn, Jogo 
que se nomeie um guarda·marin·ha ellc vai 
ter Pxereicio no ma r porque já é official de 
mar, mas n6s não sab,•mos se ellc ser{L pro
prio para aquella vida, se será um homem 
que enjoé, ou nilo: porque niio é cousa nova 

wm sufficientc base theorica para sobre ella 
nssentar a 1Jr.at:c:t. Quanto á outra obser
vação qu" aqui 2e fez dizendo-se que nfto cm 
prccizo declara~ão explicita, c que não 11avc. 
ria embaraço algum tt Yista d:L lei cJ.as l<>is, 
que é a Constituiciio, não ad111itto este prin
cipio: tambem a Constituição diz que ficam 
ncnbados todos os privilegias, L' ainda ·hoje 
nesta cnsa se quiz sustentnr acerrimamente 
um privik•gio; é pr,•cizo que haja uma lei 
rcgnl::unentat· IJUC clcst•IJI'Olm o artigo con· 
stitucional, st•m isto julga.se que estão em 
Yigor as leis nctuncs; cada um entende a seu 
modo <·sses artigos constitucionMs, e a expe· 
ricncia é que nos deYe tornar acnutL'lados cm 
todas estas cousas: passando o artigo não ha· 
verá inconveniente 11lgum. Finalmente repi. 
to aqui a opiniü.o de um Cnpitfto de Fragata 
inglt•z, officlal mui lta.bil, o Capitfto :Yfendc•s, 
Com mandante da fr:tgn.ta .. Blnnclw ", com o 
qu.al eu fiz uma viagem, o qual disse que a 
:ilf.arinha ingle%a era grande não pelo prin
cipio de aprendrrcm quasi só no mar, mas 
sim por outros principias, Ll que não é nesta 
pnrtc que o systcma da nossa :Yinrinha tin·ha 
defeito. 

o elle não SPrvir para es~e lugar, porque hn. 
homens que and.ando um anuo no mnr k•vnm 
todo esse tempo ·enjoados, e outros lw, que 
até deitam sangue pela bocca; outros que 
com a minimn cousn ·se assustam até mesmo 
·com o amenço ele t<•mpornl: cu não sou of.fi· 
ctnl de mar, c tendo Yhljado, notei que 
alguns homens que; Pram rkssa vi.ela de qual
quer ·COusa se ass·ustavam c enjoavn.m, c eu 
não, porque não vi que houvesse perigo: por. 
tnuto ·é nccessario que e!les se acostumem, e 
haja esse conhecimento de aptidão, ou pro
lJCUSão para tal vickt. 

.O .St:. :II.I.IlQr:E~ I>l~ C.IMrEI.us: - :\este 
artigo exigem-se duns nptielões, uma P·~ra as
pirant<•, e outra pam guarda-marinha: quan. 
to (t que deYe ter o n.spirante convenho no 
qnc se disse, c o seu proprio nome drt id•éa 
do que ·é: e o que ·é que vem a. ser aspirnn· 
te ? E' aque!le mor,o qn,• tenha estudado o 1" 
anuo do curso de marinha, e ne!le. tenha si
do npprovndo. porque rc~lmente ainda se não 
póde considerar of!icial; é um candielato que 
se propõé a sel-o: mas o guarda-marinha já 

é official, e se se exige dellc provn para o 
poder ser, di-go que não é prova sufficien te 
~ da intellectualicladc; a neccssario que ellc 
dê provas do que é capaz de se dedicar áquel. 
ln. profissão, porque ·B rt•conhecido que se exi· 
g<•m qualid.adcs especiaes, que não parecem 
no geral dos homens; lego neccssario é que 
nclle se nfto acham provas de que é incapaz 
da lJrOfissiio q. qne se dedica: portanto, pas
sando o artigo como se a~ha concebido, nós 
1•amos mettt•r no Corpo da Marinha a ho. 
mens que se não snbc se são ou nfto capazes 
de se dedicar áquelle emprego. 

Esta cit:1~iio se fez de um dito de u!ll 
official inglez, talvez fosse em referencia aos 
nossos estatutos, que se diz que são ·bons, mas 
isso nfw é mais que par~ a theorin; é ver
dade, por6m, que se se unisse á pratica a 
theori:t então tal\•cz nós tivPssemos bons of· 
ficiaes; eu sei que o Conde de S. Vicente, 
que era officinl de conhecimentos, andava 
quasi srmpre com os seus guard·as.marinha 
ele Yiagcm, tirnndo daqui os r<•su!t!ldos de 
Qunes eram nquclles que podiam ser uteis ao 
Estaelo, e mesmo alguns que se não con:hc
cinm com geito para .:JQuella viela, ou não 
gostaYam c :t·bamlonavam.nn, e dedicavam-se 
{L outra cousa: com i2so fazia algum:t dcspe
za, mas a )Jnção lucrava cm ter bons offi
claes; ·é essa uma dnquellns despezns que era 

Um nobre Senador \'{•io com uma propo· 
sição de um Commauelante inglcz; o qmtl 
dissera que approvava .muito os nossos. estu
dos; eu não nego a sua bondade, mas o que 
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d" opinifto que a Naçfto deYiu. fazer; :tttcn-. porqul! se tem aptldfto, c pro;lcnsfto conti
li<·ado ít n·otisa posiçüo gcographiea, porque I núa, nlio a tendo póde ainda com tempo de
a:; nossas for~all'zas, segundo diz - Horacio / dicar-sc n outros estudos, qu.:tllto ao que ~c 

-- deviam ser de páo: portnnto todn tL des. lembrou du que obraYa o Conde tle S. Vi
Pc:-u. _que se fi~er para termos otficiaes ba-~ c~nt<·, isso. não era dos estatuto~ ~la Aead~
IJ,•Js e n,•cessarm. mw, era s1111 m"ro uz·b;trio do )luustro, teve 

Direi ·finnl:uentc que a. lei nii.o prohi·bc /lugar cm -803, toram viajar até ao :Estreito, c 
o que se tem direito, é r1uc clla já nito sub- d<'Pois vollnra.m, mas isso nfto durou por 
si::tc; o que tem 1!-:tvido é duvitlas, e se nos muito tempo. 

puzcrmos -com isto não faremos nada; por- ora, ainda que 0 embarque seja durante 
fJUu tacs rlu\'idas muitas wzcs não são mais 0 segundo ou terceiro tnmbe111 não haveria 
que ehicauas; quezn quer os !'fns n:1o nega 
os meios: porque quando se diz, p6de ter 
tamo de for~.1, claro cstít que o )Iiuistro po. 
deria reconct·ntrar ou eng-ajar, porque do 
contrario de que 6 que ·é que senio tuna tal 
ele-terminação? Se se determina que tenha 
rlous mil homens sfto ncccssarios os meios 
parn os ter, c esses meios de os ter estão a u
torizados com a. detcrmiua~üo, porque L·Stá 
ligad·:t :í dderminaçfto o me i o de que de v~ 
lancar mão para. a kvnr a ef1'eito. 

inconveniente, porque se a sua Constituicãu 
ddxar de continuwr sem que toclavia per
düsscm o seu tempo, porque poclcm mui bem 
uito fosoe propria [lam tal emprego podiam 
ir para tl artillturia llc mari!l]Ja, ou para ou
tros elll[lrcgos que demandam aquclles prc. 
p:1 ratorios. 

Que o artigo ]lasse· é indispensavel, por
que ta!Tez muitos indivíduos se ac:hcm ha
bilitados para entrar, c entrdnnto o Go
v,•rno não os queira fazer officincs sem que 
n•ja. qual é n determinação a este respeito; 
eu sei de homens que se acham com os L•stu
ilos aca baclns e esp<·ram ser empregados. 

Qua.nto ao Pri\'i!egio, é outra chicana, 
porque certamente nito sustentará tal privi. 
lcgio quem atlende!' :1 disposi~iio do artigo 
constitucion-al, que diz: todo o cidndüo ·é ha
bil para. os cnr;;os publicas com tanto qu'' pos. 
sua talentos c• virtudes - Jogo que sL·ja cn
P<LZ não se exige mais nada, porque o mais 
seria ntacar a Constituiçfto; por exemplo em. 
pregar um homem sem conhecinwnto algum, 

.O Sn. S-l'l'L"IIX.rxo: - S<'!Jhores, eu estou 
conn'l!cido que para se mandar fazer qual
quer cousa é nctcssario que qtten< nJa!Hia. sai
ba f"zer isso llH'smo que manda: isto é re
gra geral em todos os casos. Ora, quando 
um guarda-Innrinhu embarca, o commandan~ 
k da cmbarcaç•io manda por cllc fazer cer
tos servi~os que pótle. mandar fazer por um 
aspirante, porque este nito está no caso da
qucllc, o guarda-marin.!za j:í ·é um official c 
j(t lhe .!ta de custar, e mesmo <·stou em que 
ni1o deve largat·, ferr.ar tuna vela, alar um 
cabo, etc.: c Jogo se cl!e sendo officütl nüo 
o pôde fazer como t•ntlio poder{t cl!e mnndat· 
fazer aquillo que n:io sa·be? P:tra cllc ser 
bom ol"ficial é ·ncccssario que i'aça primeiro 
nqul'!Ics scr,•iços; quando se criou a ·Briga
da dtL 'Jiarinha <'m Lisboa Jcmbrou.sc esse de
feito, e porque? •Porque nesse Corpo h:wiam 
cadetes, c se rlderminou que cllcs, untes .que 
passassem a officines fizessem os serviços de 
cabos, furrieis, sargentos, etc. afim de que 
quando passassem n S<'r officiacs c a man
dar, soubessem aqnillo que mandal'alll; ou 
se o guat'da-mnrin·lta fôr faz~r a primeim 
Yiagem depois ele o ser, j:l n:io póde sa.bcr, 
Jl<'lll ter conhccinwnto do scn·iço que manda 
pam ver se elh' é .feito como deve ser: Jogo, 

e sómente por dizer·sc, que é filha de pai que 
tiwha fôro de fidalgo seria a cousa mais ÚJ
consequent,•! Portanto cu <:stou em que o ar· 
tigo deve cilhir porque o não julgo prccizo; 
c rJu:mdo passe vai manco sem .que v[t a pro
videncia ele aptidão de exam<' de viagens; 
porque do contrario não satisfaria o 'fim a 
que se tlropõe; e demais é um artigo que de
ve ser perpetuo, ·C que Yai cm uma lei tcm
poraria como é a lei de fixação d~s forças 
quer de lllt<r, quer de l<'rra; porque tncs leis 
r~gulam por um anuo; esta rc•gula ele 1" de 
.full!o de 3·! ao ultimo de Junho de 35; logo 
c:n .ruu·lto de 35 acaba a força de sua dispo
siç:to; e portanto YOto contra o artigo, 

o SI:. \IL\J:QC"EZ !lE J,\C.\IIJ::J.'.\.Gt;,\: - o 
illustrL• Senador diz que a lei não offercce 
duvidas sobre a. sua execuçito; porém eu digo 
que outros as têm apresentado, c até o mes. 
mo executor da lei, e é por isso que cu es
tou persuadido que dcyc passar o artigo c n 
emenda, para que o embarque tcu·ha lugar 
no J'im do 1" nnno, e uüo no fim do terceiro 
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é muito util que clle, antes de ser guurcht
mar!n-JHt, embarque, c nrw depois. 

tendo cncontraclo difflcu!C!ac!es, deixariam de 
existir cm el(ccugiio. 

Ha uma lei de fixa~ofto de forças navues, 
na qual se determinou que os officin.cs des· 
embnrcados não poclt•riam ter mniorias, cl!s· 
posir;ilo que tenho reconhecido que é muito 
má; mas ten'ho entendido que ella. não p6de 
ser derrogada M lei anterior; se porém se 
entende que ainda. que artigos lwjam que es. 
tejam nn anterior elles ficam revogados pela 
le! posterior, eu muito estimare!, porque mui
to conviria remO\'ei' esst·s artigos J)t•las im
possi·bilidndes QUe se tem encontrado na sua 
cxecu~ão. 

Disse-se que o <'.Jilbar~ue é util, mas que 
t!Cl'e ser no ;fim elo primeiro unno; não póde 
~~r tfto proficuo como no ·fim elo terceiro, por· 
rJtW no fim do primeiro 11nno, ainda embar
cando, não 116de aprender certas cousas pra
Hcas, porque lhe -falta a theoria preciz.:t para 
poder fazl'r certos culculos, por <'xemplo, niio 
pôde ainda tomnr uma cllstancia pura fuzer 
lllll calculo de longiturk, nem ti10 pouco de 
latitude por Isso que ll1e faltam os conheci· 
mentes thcoricos para isso nccessarios; o que 
tito sónll'nte p6de a'Vnncar, e tomar co!l'ht•ci
men to 6 da maneira de appu re!h:u·, e depois 
passar a ter alguma pratic-1. de pr!nciplos de 
pilotagem: por conscqucncla é inutll que o 
fuça tanto no primeiro an~1o -como depois de 
ser guarda-marinha. 

o 'Sit. SA'l'UitXIXo: - .Se esta lei fosse 
permanente então nfto Yinha aqui este artigo 
porque esta lei é cópia -fiel da do anno ])as. 
sudo: logo J)Orque é que vem a qui de novo 
tal disposiçfto? Está subentendido que é por· 
QUC a disposição do anno pussado não regu· 
la-St' não por um anno logo igualmente isto, 
que ora se determina, nfto se póde julgar per
manente: não sei se esta :(j a oJ)inifto geral 
da Camara, mas ti minh(l. opinião; c· esta opi· 
r.ião é confirmada, porque o Senado nüo tem 
julgado o artigo ocioso, e se fosse perrnancn. 
te ninguem negará que tal repetição era uma. 
ociosidade: portanto estou pela opinião elo 
nobre Senador; c se passar, deve passar com 

·Qunnto a mim o argumento ma is forte 
que se apresenta ·d quanto ao tempo, e nc· 
nhum dos nrgunll•!ltos ~present~dos tem 

destruido a necessid:1dc do embarque; e eu 
<'Stou que as matcrius que se aprendem nos 
primeiros tres annos sfto indispensaveis parn 
poder f<Izer.se a primeira viagem, e depois 
ser official de marinha; portnnto estou t•m 
que a cmend:t deYe passar. 

O S1t. ~I.IHQUEZ DI~ .llAI:UACilX .. \: - Pedi a 
paktl'l'n sómcntc parn. dizer que Jvflectindo 
qua <•ste artigo est[t nn lei do anno passado, 
que aindn re!:e ató o ultimo de Jun11o de 34, 
nfto •lm o ineonYenienté que o nobre :IIinis
tro receia, c que tendo S. El\:. notado, c re
conhecido os inconrenicntes .que tem encon. 
trado n<t juncçfto das Academias, c tencio· 
nando fazer sua ·Proposta sobre este objecto, 
scrin melhor que o artigo fosse supprimido, 
porque no interrallo de 33 paru 3·1 nfto lm os 
in eonnuientes que o ·Ex.m. .Sr. · :IIinistro 
nponta para sustentar o artigo; c de 34 para 
35 cu bc bl•m cm tempo Jazer ellc n Proposta 
representando os defeitos existentes na Acu· 
dcmia ele :1-!oarinlw .. 

a emenda. 

O Sn. 1\L\JIQU'"EZ DE P,mAN.IGuk-Apoian
do o que aca-bam de dizer dous nobr<'S Scnn· 
dor~s. entendo Que o GoYerno, aindn em par. 
te do anno que yem está autorizado a fazer 
o que a lei det~rmina, agora de Julho de 34 
para 35 então já não o estil: ora, que a dis
poslç;ão dn lei é annual é innegaYel, e até 
pelo seu final (le11) está claro que a dispnsi· 
ção que rt•gula até 34 fica rcl'ogada, e tem 
execução esta; c daqui at6 Julho do anno que 
vem parece que é tempo mais que suf.ficiente 
para o nobre l\Iinistro fazer a su:t proposta 
sobre a nol'n organização d·:t Academia: lo
·go, acho qu~ supprlmindo-se o artigo, niio 
resul t11 disso eDI'baruço algum. 

O Sn. MrxrsTno: - Bu ~stnva convenci
do que o nrti-go era permanente; mas se es· 
ta Augusta Camara entende que clle- n:io de· 
vo continuar a ter Yigor 0111 const•quencia 
rllt lei post<·rior .que iluve revogar a actual 
cnuio é outro caso; mas eu <'IÜC!Hlln que tacs 
artigos eram permanentes; se o CorPo Le. 
gislativo, por6m, assim o entender <.•11 muito 
estimarei porque ent.rto disposlçõ,•s hn que, 

O Sn. •;\Ir:>ISl'UO: - Pe.ço perdão lt Ca· 
mam. de ainda exigir mais um.a cxplicaçiw, 
mas nüo é relntlvo ao artigo 4"; é sim sobre 
outros nrti.gos, que se têm rt•putndo Jll'rnw. 
ncnt<'s, e têm vindo cncrnvndos nas icis; cn· 
trc muitos hn (lJ.!;uns de impostos, como na 
lei do orça.mento, que muito ronvém, ou jul· 
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gu.sc com·ir, de~vial·os: mas como isto 6 ob· 
jecto pril•at!vo de uma Gamara, o executor 
se tem achado cmburacac.lo sobre o que eleve 
fazer, porque se supposto que taes artigos, 
aindtt que encravados cm leis anteriores, 
não ficam derrogados peJas posteriores, ~ 

esta uma explicação que eu desejaria ter. 
Devo tam.bem adverti!· á Camara que eu dis· 
se que l'ellUtltva de absoluta nccessidrude 
umu lei dando uma nova organização á Aca· 
demitt de ::llarinllu; e mesmo que a minha 
opiniii.o era que essa nova organizacão nii.o 
fosse em terra, c sim a bordo ele algumu em. 
barcacão; mtts que todavia nfLD fazia ainda 
proposta sobre tal objecto porque temia quaes 
fossem as consequencius, e que nilo tivesse 
uqudle resultado que se antevia; c é por isso 
que eu no meu relataria pedia ao Corpo Le· 
gislativo licença para fazer um e11saio Pttra 
ver se convinhtt ou nüo a sua rett!iZaÇfto; cu 

muito mais depois qu~ lia rda-torio de :Mr. 
Charles Dupin. 

ü Su. BonaEs: - Quero sú fazer umtt 
rellexilo sobre o cscrupulo que tem uppare· 
citlo na proposição permanente em que o no. 
bre )I!nistro multo se cng<L!HI, porque. não 
!lota que tDdltS as vezes que o Corpo Legis· 
lativo tem querido que uma disposição de 
lei anterior tenha permanencia diz: - fica 
em vigor isto, aquil!o, ou aque!l'outro -
mas qua11do não fica, nada se> declara; por· 
que o que fica. ·em execução é a lei ultima, 
para isso se diz - ficalll revogadas, etc. ? -
Logo se o nobre )linistro tivesse reflectido, 
não se <ICharin. nesse -embaraço: a lei do or
çamento que se aprcsent.'l este a11no, e que 
ainda nfto Passou, tem muitas rderencias ; 
e porque? Porque se julgam uteis essas dis· 

. :posições, as outras que n[to convém .caJum-se 
e quando sahe a lei posterior fica1u revoga. 

digo ensaio, porque a opinião de um i!lustrc das. 
Senador 6 .que seja cm terra, porque, disse o S::. ::IL\llQwEZ 1m •PARA::I'Aoc.t: - A mi· 
r,u~ suo mais proveitosas do gue no mar; a 
outras pessoas, porém, tenho ouvido a opi· 
nião contraria, c mesmo no relatorio do :VIi. 
nistro dtt ::llarillha de Fri1nça, :lir. Charles 
de ·Dupin, cu veio que a. sua oPinião é, que 
sejam no mar porque sfto mais vantajosas do 
que cm terra, mas que tal systema s:~:hia por 
.mais dinheiro: á vista, pois, da opiniiio de 
um ·homem tfto versado nestu materilo não 
m·e sei decidir sobre o que convém mais, se, 
dando·lhe a nova organização, conservai-a 
cm terra, ou se conviria mais estabelecei-a 
a bordo de um navio dcsurmado, o que eu 
haver um ·grt;.nde numero de indi\·iduos, que 
julgo sufficient~, porque entte nós não póde 
!Ja.rer um grande numero de iJLdh•iduos que 
se proponham a estudar no mar; c sendP 
:peuueno o numero, talvez mesmo seja Jll:l.i.s 
util cstube!eccl·a em um dos navios que ~a· 

nha opinião ·é contra o entender do nobre Se
nador; a lei diz no primeiro artigo ·(klt). 

Este sim é annual, bem como o 2" e o 3'; os 
mais nfta: acho, pois, ser ponderosa a du
vida do nobt·e :Ministro; o que ·ú disposição 
annual? iE' a parte em que se rixam as for· 
~as; como se pó de entender que fica revo&'a· 
da uma outra disposição ntt qual não se faliu 
na lei posterior? 

O SI:. BoHGJ~s: - 'l'üo contraria é a DllÍ· 
nião do nobre Senador ao senso do Corpo Le· 
gislatil•o que na lei do areamento, onde se 
trata de objectos de impostos se a lei poste
rior os não unnullc diz-se - ·fic[L cm vigor 
a disposição da lei anterior - se se duvida 
pegtle·se na lei do orçau:<mto e v~r-sc.ha que 
quando sC> quer que uma disposição que cxis. 
te tenha vigor se reyaJida de novo: isto 6 o 
mesmo caso .. 

O S11. )ir:s'IS'J'Ito: - A lei do orçamento zem a policia das nossas costas, evitando as
sim talvez uma despeza maior que se faria de 32 a 33 extinguia todos os Intendentes de 
cm um navio dcsarmucto: mas, como disse, )farinha que ]laYiam, á excepção dos do Rio 
tenho receio de me propãr a esse ensaio .por de Janeiro ·c ·Bahin, e eu p~rgunto se ficam 
temer o seu résultado, c é por essa razii.o que existindo derogadas ·para scm11re, ou só em 
me não atrc1·o a 'fazer ·proposta, c peço só· c1uanto não •houver outra disposição em con· 
mente liccnc~ para tentar o ensaio: devo traria? Faço esta pergunta para justificar a 
confessar que t!nhtt tcncão de propôr lei so· minha duvida cm objectos de• tal n:tturezn, 
brc isto, mas depois que consultei a um dos porque ha cousas qne se uüo co!ltiJ1uam a 
lentes da Academia c me mostrou os incon. declarar ·ficarem em L'XCcucfto, c que são con· 
venicntes que h8Via mudei tJ,, opiniiio; c sirlcrada~; pcrm:tnentcs; t:ws como a al.Joliçüo 
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de empregos; sobre isto é fJUC é u minha 
maior duvida. 

lliOQO, pugclll, tn·umot.t:, etc., saLkL c:u (Jlle ha
via, mns aspirante, Ignoro! Comtudo o nob!'C 
:Hinlstro que na outra Camam assistia (L 

discussitrl tle lei, ta!VL'Z oul'isse alg·um moti
vo plmJslvel pur.a a Jh'CCssieltult' elo tal ar· 
tigo; cu cspí!ro que se dign·e de csclarcc<!r a 
C:m1ara. 

O .Sn. ·llüuQur~z JJE CAuAvJ:I.l~As: - :Niio 
ha duvida que a tencão da lei quo extinguia 
as inwnclcncias foi ützor tu! t!isposicão per
munente; mas uwu tal clispusiçito nesta lei 
é que niLO sei o que sej11: a. tonção foi con
fundida com o fim de misturar cousas que 
são iutcir.umente diY<·rsns, porque a !d do 
orçamento não ê mais tlo que uma lei ele 
contas e niio de extincçücs de estltçõr•s pnbli-

O S11. l\1JX1S'l'lio: - Eu não sei tambem 
o que é este artigo 5"; na Camara, onde te
ve iniciativa a lei, um Sr. CDeputado, que foi 
autor da. ·emenda, susteJitando-a disse que 
rJneri:L rlar um nome um .pouco mais honroso 
(i classe tlos marinheiros afim ck ver St.! se 
Pstimulanun; cu não .me oppuz, '·' disse que 
seria. conveni·entc " artigo, comtanto que se 
tliSSPsse Plll lugar ele - aspirante de mari
nheiro - grunwtc, moço, marinheiros, ele. 
- JHH'qne talvez conviesse se fazer um en. 
saio rlc organizar militarment<> as guarni
ções dns nossos na l'ios, uma wz qu<· >C dcs· 
S!'lll :10 Caverno os meios neces,;:ll'ios para 
isso; nüo sendo a idêa minltn, toda\'ia cu 
con vcn!Io nclla uma wz que se mudem os no
mes ck aspirunt<•, para marinheiro, moço, 
etc. porque acho alguma diffículc!adc cm se 
pôr em exccuçfw com a rcdaeçf!o que tem. 

O Sn. S;\'J't:HxJxo: - Eu tambem qu:m
do li este :u·tigo fiquei St!JJl poder ('llten· 
der o aue isto queria diZ<'!', porque - aspi
rante de marinheiro - pnra mim é um ter
mo no1•o, c é ncc<'ssario aue el!t• seja dcfi· 
nido. Eu nilD me posso conformar com a 
idén. do nobre ::l!inistro de querer arranjar 
moços, grumetes e marinheiros, militarmen
te; ·POrque o soldado ·é soldndn; <' o marinhei
ro ·é marinheiro; nem póde ser uma cousa 
<' outra, para que nisto ha impossibilidade, 
pois QUe ao soldado se ensina a tomar un1.1 
posição perfilada, e dura, posiçiio que é enn
tm a ·floxibilicladc que cle1·e ter o marinhei
ro, <' mesmo outras cousas: c ele mais nós 
não temos y, artiJ.Ilaria de nw.J·inlw, e estes 
creio que pucllnm cabos, e fazem outros ser
viços que lht> silo compatiYeis: o que acho é 
que se propôz umo. cousa qtw se nüo sabia 
o que era, e com a qua.I se fará uma dcspeza 
extmordinaria. 

O Sr.. BonGr:s: Ainda com as infor-

cas, é J,•i de r<'IH!illlen tos c despcz:ts da :Nu
r,fto, é uma lei annual, nssim como a de fixn
çiio de "forças d" terra ·e mar; e o mettcrcm
se artigos que nfto devem l'ir <•111 taes ll'is, é 
que ú mão, c faz estns confusõe-s; mas nós 
sabl'lllos porque é que isto se f:1z: ~ porque 
se nós duvitlamos, grita..se logo - fujüo - c 
S<'lll mais cousa alguma do que a votação es· 
t1í gan·ba essa 1•ontude da outra Camarn: nüo 
é a fort.a de razfto ,. dn Jl<'rstwsiio o que fez 
com que passe a disposir,iio, mas sim o in
verso; is lo é o que ·é nt•ccssa rio l'<•r se )lO

demos e1·itar; e sobre isto é que cu auerü1 
que o Sen:~do fosse constantt• (<tJJOiad.os); 
pela minha opinião t•sta lei e outras que tacs 
deviam. cahir, e dizer·se ÍL outra Camarn, fa
ça outra l<'i porque esta matl~ri:t niio é re
latim á fixaçfto .de forcas de mar; e isso não 
é o que qut"' o Constituiçiío que se pratique. 
Em outras :o<ações que têm o mesmo systc
ma que nós, não se pratica isto: na 1Inglater
ra a Cmnar.a dos Communs praticou isto de. 
pois da rc\'Oluçiío de C<trlos 2" porque aquel
les que esütvam aterrorizados com a Camara 
dos Lords, ·e queriam coirscguir os seus fins 
tazlam isso, mas hoje niio; ützém os seus 
bills que os Lnrds nftO podem emendar, mas 
rejeitam-nos; nós dercmos fazer o mesmo, 
porque aquella Camarn não é só quem faz as 
leis, é o Corpo Legislativo, ., assim dest·e mo
do fica1•am só sahindo de um ra:mo, quando é 
!Wcessnrio que ten-ha. a. saucr,ão de tres; por 
isso digo que todns <•ssas disposições anterio
l'CS calam acabtido que seja o anno: mas a 
lntroducção de tncs nr.tigos, q.ue confus1lo 
não fnz a quem quizcr consultar uma ld, c 
confusão que de cada vez se Yai accrcsC<'Il· 
t.1ndo mnls! 

.Julgnndn-st• ~ materin discutida, pussou
sc ao artigo 5". 

O Sn. Bõr.m,;s: - Custa-me a comprclJCn
dcr n que s~ja aspirante de marinh<'iro: -

mar;<ies que apresentou o 11nbre :1-Iinistro <'U 

nfto posso convir com o nrtigo, porque cu não 
posso convir cm que se façn escalo. do mar!. 
nheiros, a c•scola é de moços e STumctcs. c 
ül rscola deve hav<'l-a nas mesnMs ombnr-
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caçõcs, c não em terra; tudo o mais é repu- hir de s~u lado, extremosos como são os ·Bra
gnuntl', .,. proponho por isso n suppressão do zilciros dL> certo nüo h::trt•rtl que:n queira dar 
artigo. um filho p.ara uma vidn tão arriscada em 

o su. Jfrxrsnw: - I:u j(t disse que nrw semelhante idacle. Ora, se o fim é querer-se 
conc~bi::t o que queria dizer o artigo; m::ts tall'ez imitar a lll::tl'inha russa e franceza, is
lembrei-me de que clle podia passar com to é dlfflcil pela incompatibilidade que lm 
um:J. emenda, de que o Governo 'f!cavn auto- de marln·heiros serem ao n1esmo tempo mi
rizado a criar quatro compa:thius de grunw- !ltares; e a provn 6, que no tempo de D. Ro
tes, mas nüo eram para estar cm terra, mas drigo de Souza Coutinho j[t se reconheceu 
sim nos navios dcsarmndos, quando nos ar- essa impossibilidade porque havendo-se en
mados nfto fossem nc·cessar!os: mas não se tão criado o Corpo de Brigada de Marinha, 
diga que tal orguttizacüo é incompntiYl'l, por- que era um corpo senH'lhante de marinheiros 
oue a cxperiencia tem mostrndo que Isso se ,,rregirnentndos, a sua duraçfto foi mui pe
póde conseguir, ·e algumas Xaçücs j(t o con- r,uena, c por si mesmo acabou; os soldados 
seguiram; e mesmo ultimamente no relato· não gostaYam de andar cm um ·dia fardados, 
rio de .l\Ir. Charles Dupin se faz os n:aior(•s e calçados. e de arma ao llombro, e no outro 
elogios ít nwrinlw; e se attribuc o resultado dia descalços, baldeando, dando alcntrão nos 
de opulenela, a boa organlznçilo, fL organiza- i:.abos, 'ferrando o panno, etc. 'EU mesmo no 
çfto militar: todavia dt•ve notar-se que a sua tempo cm que estive no :\Íinisterio tentei ver 
organlzaçfto não pôde ser wrdadeiramente se conseguia uma semelhança deste serviço, 
militn r, pOrQrue não é o mesn1o arranjar uma isto 6, ver se os nossos artilheiros ernm ao 
companhia de marinheiros, que de soldados; nwsmo tempo marinheiros; convidei-os para 
porque é nccess-ario ser a divisão das com- t•ste fim offerecendo-lht•s mais meio soldo como 
pau·llias de tal fórma que quando, por cxem- gratificação: mas nenhum quiz prcstur-se a 
plo, se desarme um navio c!lcs nüo venham tal serviço por fórma alguma; não é possi
para terra, fica uma porção a bordo, e os de- vel, pois, entre nós conseguir-se este fim; 
mais passam-se para nn\"ios nrmados, ou para diz-se que a Fr:lllça tem feito progredir esse 
um deposito que deve haver; mas cu l'stou systcma; ·eu estive aqui a ·bordo de uma fra
persuadido qu·e ser(L multo diffie!l lemr isto g·ata fnmcl'za, por motivos que a Camara 
(L ex<~cuçfto, e por isso niio 6 idéa minl!n, c não ignora, eu vi o que ahi se passava; com 
só me conformo passando o artigo com a. idC\'t effeito vi soldados QUe faziam o serviço de 
que npr<'scntei :1 Camara. marinheiro ou marinheiros que faziam o ser-

D S11. :\[Ar:QuEz DE ·P.\IL.L'UGl~.\: - Quan- viço de soldados; mas duvidei de que tal 
do eu li este artigo, niio pude entender qual systelll[l pudesse preencher bem o fim que 
era o seu fim, se (•ra criar lllll viveiro de s·c d~sejava, e que só uma disciplina severa 
marinheiros, ou nqulllo a que os Franc,,zes é que podcri[l manter algum tempo, não seu
chamam - ·equipagem de lin'h:J. - isto é, do um tal systemn, no meu ver, muito ho
rcduzir os marinheiros a um corpo arregi- mogcneo, ou conforme, a uma cousa, e au
mentado: se 6 ·pois pa.ra se .ter um vil·ciro, o tra, porque o ·habito <los exercicios, estar 
systcma nada vale, porque o "Viveiro de ma- p·crfilado, etc., fazia perder certos movimen
rinheiro cstct nas pescarias c no connnercio tos no soldado, indispcnsa1•eis ao ma.rinhei
mar!tluto, ou cm adoptarmos a pratica que ro, para os quacs é necessario grande flcx!
exlstia no Rdno ele que nos scparftmos, que bili'dadc: ora, mesmo essa organizaçüo póde
era llnver nos navios de guerra a classe de se admittir en1 paiz onde nfto é tão facil a. 
]J.~gens, para a qual entrnntm rnpazes de 8 
e 10 annos, c começm·am pelo serviço de 
\':J!Tl'r, e outros cnmpntive!s com as suns for
r;as, passando logo qut• se !a111 adlantando 
pn rn grumetes, mancebos. etc., rcsui !ando 
da h i n ter n x~ ~1io muitos bons marlnlwiros; 
mns entre nós não se pódt' conseguir isso. 
pnrqnc ns mfils c os pais não os deixam sn-

deserção, e é prompto o remedia de nova gen
tl' ; mas entre nós que nos f:tlta nfto só gen
te para marinheiros como para a artilharia 
de m(lrinhn, que conservamos, como criar 
quatro compnnhias de tn<·s nspirnntcs? De
mais, mesmo por outro Indo, temos a consi
derar a despeza, que, bem calculada, andar(L 
para mni~ de 60 contos por anno; portanto 
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estou cm que o artigo não deve passar, e 
voto ainda contra elle. 

rimento, o qual julgando-se discutido, pro
püz.se rt votnção c foi approYado. 

Dada a hora, o Sr. Presid·ente disse que 
ficava adiada esta discussão, e retirando-se 
o dito ll!inistro com as mesmas formalidndc•s 
com que fôra recebido, declarou qu,~ a con· 
tinuação desta discussão teria lugar no dia 
8, pelas 11 horas, e d·eu para ordem do dia. 
a mesma mnteria. j(t designada na sessão an-

Procedeu-se entito á nonkação dos dons 
ditos mem bras, e obti1•eram maioria o Sr. 
Almeida e Albuquerque, com 10 votos, -e fi· 
caram empa.ta.dos com 9 votos os :Srs. :Mar
quez de Inhambupc, e Visconde de Caet-hé, 
em consequencin do que procedeu-se ao sor
teio e ficou eleito o Sr. }!arquez de Inham
bupc. terior. 

Levantou-se a sessão {ts duns horas da. 
ta.rde. 

O .Sr. Presidente declarou entfto qtte os 
Srs. Almeida c Albuquerque e ~!arquez de 
Inhambupe eram membros interinos da. 
Commissão d·e Constituição, afim de se dar 
o Parecer sobre o diploma do mencionado 
Senador eleito. .SESS..\:0 ORIDINA!RIA, E~I 8 DE JUIJHO 

DE 1833 

PRESIDEXCIA DO SR, !lESTO DAJ:I:OSO l'E!!EIR,\ 

mscusstZo do projecto q1te sujeita ás leis ue
racs tlas ·execuções as jaurica.>: tle mi
?1,eraçcio, elo ass.Jtcar c as lavom'(Js tlc 
ca.n.JW. - Disr:usstio tlo projecto que fixn 
as jm·ças navaies 11am os anno.~ tle 1834 
a. 1835. 

Fali aram os Srs. Senadores e :lii
nistro da ;llfarinha: - l\Iinistro, 4 
vezes; Vergueiro, 1 vez; 1:\farquez ele 
Parana.gu1i, 3 yezes; Borges, 3 l'e
zes; i:\IQrquez ele Car:l\'ellas, 2 vezes; 
.Saturnino, 1 vez. 

A1berta a sessão com 29 Srs. Senadores 
e lida a acta da an·terior, 'foi approYada. 

Xo decurso da sessão compareceram 
mais 7 Srs. Senadores. 

-o Sr. 1 • Secretario deu conta d<• um of-

ó Sr. ~Inrquez de Inhambupc, como 
membro da Commissão de •Redacçfw de Leis, 
a.p;re.'S·entou a redacção das :emendas feitas 
pelo Senndo ao projecto de lei, vindo da Cn
mara dos Srs. Deputados, sobre o meio cir
culante c cr"ação de um Banco, para entra
rem em 3• discussão. 

Foi a imprimir. 

O .Sr. Saturnino requereu que se man
dasse reimprimir maior numero ele exem
plares do mencionado projecto Yinclo da Ca
mara 'dos ·Srs. Deputados; e sendo proposto 
este requerimento {L Yotação, não passou. 

1• !'ARTE DA ORDE)I Dll DIA 

Continuou a 2• discussão das t'mendns 
da Camara dos Srs. Drputaclos no projecto 
de lei do Senado que sujeita {ts leis geraes 
das execuções as fabricas de minernr.iio, de 

ri cio elo Sr. Visconde do Alcantarn, partici- assuca,r, e as lavouras de cannas, que ficou 
panda nfto poder comparecer por se ac1wr in· adiado na sessão anterior. 
commodado. O Sn. BoRGES: - Tres nobres Smndorcs 

impugnaram as eméndars. Um ;del!es disse 
Ficou o S·enado inteirado. que n emenda ao nrtigo 3• (posto que a ella. 

ainda não chegamos) dn\'a lugar á fraude; 
ü Sr. Alencar requereu que se nomeas- que o deY<'d·or podia alliar-se com o credor 

sem interinamente dous membros para a e defraudar n outros: cu nfto julgo que pela 
Commissão de Constituição, parn, substitui. renuncia. do privl!Pgio, que tem, feita por um 
r~m os dous Srs. Senadores que se achavam senhor de engenho a. 'faYor do sfu de1·edor 
lncommodados, afim ele ter lugar c dnr·se o se possam defraudar outros credores, c que 
Pare~er sobre o .dlplo~a do Sr. ·Senndo: elei-~ ~stes fiquem em pcores circumstancins; não 
to D10go Antomo FcrJ6: e o Sr. Prcsrclcntc poder(!. esse ntl•smo senhor de engenho fazer 
!]·eclarou qur rst:wn em cllscnssno I"Bte reque- mnn ·ltypotllcc.a ele 8eUR bens a tm1 credor? 
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Annunclando-sc a chegada do Sr. :\Iinis

tro da l\Iarinha, o Sr. Presidente declarou 
a.diada a mater!a cm discussão, e sendo no
meados pela sorte os Sr.s. llfarquez de Cam-
n•llas, Visconde do Rio Vermelho e Almeida 
e Silva para o recebimento do dito l\Iinistro, 
foi este introduzido na sala, c tomou assento. 

Continuou então a 2" discussüo do. proje
cto de lei que fixa as forças na1•acs para o 
anno de 1834 a 1835, que na sessão anterior 
ficou adiada no artigo 5•. 

llr.fi. isto desigualar a condiçü.o dos outros 
credorL's? Ccrtnment<.> ·que não. Outro nobre 
Senador disse que votn,vn contm as emcn· 
das por lhe parecerem um:J. e:J.pitulnçflO; 
não se! o que deu causa n isto; um nobre Se
nador que de.fendeu a emend:J. deu-lhe igual 
nome porque a Camnra ·dos Deputados votou 
que se acabasse o antigo privilegio; mas fez 
irlcorporar no toclo do ·engenho a escravatu· 
ra, an!macs, ·etc.; a Camnr:J. dos Deputados 
achou que :J.inda ficara um grande privilegio 
aos senhores de engenho, quiz diminuil-o de 
algum modo IJ.Ue foi separando deste todo al
gumas cousas a beneficio dos pequenos cre
dores: eu a isto nü.o chamo capitul:J.çfLD, mas 
:J.ccordo com o voto do Senado ampliando-o 
alguma cousa mais: portanto esta r:J.zão nflO 
me coni•ence. 

O •Sr:. ::IIrxrs:rno: - .)la sessão antece
dente cu tinha de responder :l um illustro 
membro ·desta Camara sobre o artigo cm dis
cussão; emitti a minhll opinião dizendo que 
julgava melhor que este artigo fosse emen-. 
dado de modo tal que o 'Governo ficasse au
torizado n !onnar 4 companhias ile todas as 
classes, clnndo·l·hes uma organiza~iio militar 
ou annlogn. n outras de igual natureza que hn 
em Fran~a; rsta minha opinião foi combati
da por um dos nobres membros desta Cama. 
ra, e por isso tenho ainda de faz<·r algumas 
observações sobre os inconvenientes que o 
nobre- Senador encontrou no organizaçfto des
ta for~a; devendo portanto sustt·ntnr a minha 
opinião combatida pelo nobre ·Senador, cujos 
talentos, e mais que tudo canhecimentos pro
·fissionaes da materin são reconhecidos c eu 
muito respeito, peço a indulgencia. dcst:J. Au-

O outro ·nobre Senn·dor contrariando a 
emenda em discussão disse, que .a emenda ia 
acabar com esses proprietarios, pois que as 
:fnbriCilS de assucar e mineração -ficavam ex. 
postas a serem executadas por .cJi\•idas; mJs 
cu· não sei que seja proprietario de um pre
dio um homem qualquer que deve; propric
tario de um predio é aquelle que o tem line; 
mas aquelle que compra as terras n um, es
cravos a outros, utens!lios a outro, e não pa
ga a nenhum, é senhor do engenho? Xilo, cer
tamente; senhores do engenho sflo os seus 
credores; disse.se que isto ern animnr a ngri· 
cultura; não, senhores, ell!l passa das mãos 
de um homem que nfw é proprietario, para 
a daquelles que o são, porque são seus cre
dores; não ha cousa mais justa; portanto 
tambem esta razão não ·é forte. Xão se res· 
pondeu a todos o.s argumentos aprcsentaclns 

gusta Cnmnra, pois que devo emittir com le
aldade a minha opinião sobre aquillo que 
acho mais com·cniente á prosperidade do meu 
paiz; e muito principalmente o qu(• diz res· 
peito a este ramo d<.> publicll adminisL nção, 
de que me acho encarregado. 

Eu .principiarei n. enumerar as difficulda. 
dcs que o no·brc orador achou nesta organi
zação, que eu .disse seria conveniente entre 
nós; ll primeira foi a falta de ·gente pa m o 
serviço destas compan·hins org-aniz:J.das; a 2" 
foi o augmento ·de soldo c de vencimentos a 

em abono da emenda no projcc:to primordial 
e quer-se que hnjam homens privile-giados, 
que não paguem 11 seus credorc•s, quer-se qu<~ 

o projecto caia c que ·fiquem as cinzas no 
lugar em que estão, que continue o clmnor 
grrnl da ="nçilo; sn·be-se que com a 3" parte 
dos rendimentos liquides não s<: pngam di
viçlns; como, pois, haycmos de contrariar as 
emendas e deixar ca•hir o projecto? Passem 
as emendas, .que de n!gum remcdio são a Jxo
neficio desses crNJorcs, c mesmo desses pro
prietarios de ,.ngenho, porque de certo vem 

cada uma pra~a o uc poderia causar estimulo 
üs praças do corpo de artilhnrin dé marinha; 
a 3", a incompatibilidade do st•rviço de- sol-

a ficar em melhor condição, c é por isso mes
mo que convcn!1o que ns emendas passem 
para aca.bar, se não no todo ao mrnos em pn.r
tc, um privilegio tão odioso, tiio preJudicial 
n todos. 

dado c de marinheiro; ·i", o augmento ele ues
pezn; 5•, finalmente, a obrigação do soldado 
·fazer o scrYiço de marinheiro. Qun·nto (L pri
meira difficuldncle que o nobre orador apon
tou, eu confesso realmrntc existir em p.artc; 
porque, organizadas <'Stns companhias, é pre
cizo maior numero de praças do ~uc actual· 
mente ha para o scrv!~o: mas se por um la
do clln anparrcc, p<'lo outro !ln a gl'll.JldP. 
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vantngcm de augmentar.s<.' o .numero (]us in· 
(l!\'iduos; cntrl.' os Qtwcs se JlOclcm cscol'her 
ha.bc!s marinheiros Jlara bordo das nossas 
cmbarcacões de guerra? Da classe dos mar!· 
I!hciros das embarcações mercantes, ou da 
dos pescadores; ou, melhor dizendo, s6 den· 
trt• os mar!nh~iros das <•m;barcações commer
cla<'s, po!'quc os Jlesca dorPs, entre· nós, não 
siio marlnhriros, süo P<'Scaaort•s de bcirn
n:m·, nfto tem a pratica ncc•.•ssnria para o 
s<'J'l'ir;.o dt• bordo tlns cmh:trcar;•õcs de guerra, 
entre nós todo o mundn sabe o estado do 
commercio c por conscquencia qual o nunwro 
tl~ marinheiros, que s~ JHide tirar das em
b:-trcaGüt•s n1crcantes para us de guL~lTa; n1us 
Sé tiw•rmos essas ()OillJl:tnhias l:C'g:tnlzadas 
pnderemos alli escolher os .que !'orem mist6r 
p:1rn. guarne-cer ns nossos n~1vios de guL·rra; e 
cct·tume:Jtc serão ma!s ·habl'is ext•rcitando.se 
nr.s emba·rcações 'fundeadas no porto; que de· 
Yt·riio ser seu nqu:ut~:llame!lto, ·do qm• tirado 
dos n1vios mercant<•S, como at6 :1qu!, com o 
que lucraria nossa marinha: a St•gunda foi 
que o augmeato de vencimentos deve causar 
clumt• no corpo da artilharia d:L marinha; 
IH~S est~: n.ugmcnto j(l hoje l'Xistt•; porque 

inconveniente, se n6s achamos que é impos
si\'el que um mnrlnltelro faça o serviço de 
artilharia e l'uzilarla entre nós não deYélll 
ltnYer nu1rlnheiros com a instrucção c co. 
nhecimentos necessarios. 

Quanto ao augmento de .tiespeza, confesso 
como j(L disse que se n6s tivermos um nume
ro maior de ·gente p:li'a orga.nizar estas com
pun.lJias, deYc ·haver augmento de despeza ; 
r.stl• incon\'eni<•nte, se com effeito, é de facto 
cxiste; mas est:l organização púde ser muito 
util; e se o seu resuitado corresponder fts 
nossas intenções, se conhecermos que podem 
\'ir vanta.gens, c grandes utilidades dcst:L or. 
ganizaçt1o, por .que razão niio a h:n·cmos de 
fazer? Que ser(t est" augmento d<> desp~za em 
comparação da utilidade que púde resultar, 
como creio que haYerá, c Joga dt•monstrarci? 
Eu não supponllo que o augmento de despcza 
venha a ser tal que nos obrigu·e a nfto ter
mos esta organizaçftO; porque com d'fcito os 
marinheiros, que excedessem do numero nc
cessario para embarcar a bordo dos navios 
de guerra, occup:u·-se-hia a •bordo dos nn\'!Ds 
desarmados; pod<•riamos ter maior numero 
dt• marin·heiros a bordo dos naYios desarma-

:1::to só o marinh<•iro de um navio de guerra dos, e com isto uma especies de cmüpensa
tcm, como todos sabem, maior vencimento do ção desta despeza. ·Fallou-se na difficuldnde 
r,uc um soldado do corpo d<' artilharia da de se .fazer COill que o soldado faça o ser\'iço 
:narinha; mas até um gi·umct{•, que vence dt·' marin•heiro (leu o artigo) mas os mnri· 
.. J. SOO, maior soldo que o dos soldados da· nheiros estilo organizados miiltarmente; por 
qt:clle corpo; por consequcncia este receio, conscqucncia este inconveniente não proYa 
quando cxistiss•e, o .que nflo se prova, nada nada contra a nova organizaçüo, como mos
augmcntaria contra a !lDl'a organizaçfto; dt' trci pelo exemplo das companhias perman<'ll
t<·mpo muito anterior existe, como mostrei, tcs da França; e .hoj~ o Ministro da França, 
g:·a:Hle dlffercn~n entre o vencimento de uns o Almiran•e "Regni, fez com que o corpo de 
,. o de outros. entretanto se cx!st~: ciume, artilharia fizesse o serviço de ·bordo, o que 
JJão se te manifestado: a tcrcclm é a incam. cntüo não ·fazia. [)epois de ter mostrado que 
Jlatibilidnde do marinheiro e soldado; cn não n:lo preveja tão grundes inconvenient<•s como 
s.~! se com cffelto !sto seria uma grand" dH· os que apontou o nobre orador, cumpre quo 
J'iculcJn.de; o que sei ú Que na ·marinha fran· di.ga as vantagens .que encontro nesta orga
ccza cx!st<' esta org.an!zar,iio, " ainda não se nizaçiio. A priml'ira \'antagem ·6 de nós ter
tem achado tal lncon 1·euicn te; cu at6 trouxe mos um viveiro de marinheiros que sirvam 
nr!ui esta org-anização ·dns comp.:mhlm per- a bordo das nossas emba.rcaçücs de guerra; 
n!ancnL•·s de marinheiros; um dos artigos :tlé agora, quando ·não aehavamos ma·rinhtii-
d lz : que os marinheiros dt•sta dlv!siio nprcn- r~s que se quizessem engajar recrutava-se 
dam, além do serviço de artillwria, o manolo nos navios mercantes; mui bem se sabe a 
<!a lll·anobm de infantarin; mnmla-sc que te- tlcsord<•m que isto causa; tcn·ho a expericn-
n ham excrclcios c nfto 6 pt·ovnv~J qtw se cn· cia rr•ccnle, que mostra a diff!culdadc que 
contrnss~m grandes dlfficuldudr·s; além uc nisto se encontra; foi prceizo n·crutar.se 
~1w entre nós os .. marinhciros, por falta de para as cn1bnrcações de guerra, mandou-se 
soldndos eh artilharia da marinha, e, •ao scn- tirar um marinheiro sórncntc para os nuYios 
do exPrc!t~dos no scr\'içn .(]e art:'l· ·· · 
z!larln; mas mesmo suppondo q4o 

c fll· 
ta este 

llll'rcnntes, que Pntrassem; Jogo dl'pois via-se 
que as embarcações mc1·cantes entravam sem 
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um só marinheiro; ha, eon10 se vê, cst;J. r.n111 nus cuJll!J;tn·lwiro:; 1!0 gT:llltk X,·Json? 
grantl~ dlfnculdade em se recrutar para os I CL•rüUll<'lltc que não se púd~ esperar que "x
navios de gu~rra, n!ém de que .(i um obsta. tl'angeiros tolllélll JW!tJ nosso sc•rvir;o o nws
culo ao commercio c nawgaçfto merc:.~ntc; c mo interesse Qll<' l:omnria:u Hrnzilt•i:·os, que 
portanto era forçoso recrutar homens que :tlii:Jm u seu JWiZ, Clllt' niio podem deixar 1lc 
não tiYessem nenhuma pratic..1. do scn·iço de lioscj:u· CJlH: o JHIYi!htlo l>r!lzileira Heja .>em
bardo, como trapeiras, etc.; o que não h a de prc callt'rto ti e gloria-:- A quart:t vnnt.a~em 

acontecer orgnnizadus essas companhias, on- finalmente. ó snstenta1· mnis a tliocip!ina mi. 
de s" •recebe a instrucção e pratica no quar- litur: creio f'[lle Si!lll di~ciplina militnt· é ab
tel, antes de tripular os cliffcrentes nnvios. sulut:Jnli'nt" ii11J!Ossircl o nosso systema, c 
A segund:.L vantagem, que julg:J. muito g-r:m. ludo aqnilla qnc eon~ort·c para a discipliu·:t 
dc•, G a pcrmaneucia do serviço de marinhei- miiitm· .deve s:·r favorecido; c: como esta. ar· 
ros; hoje, por exomplo, recrutam·sc 100 ou g:~nizn~~o concDrre para isso, crda que ainda 
200 'marinheiros; ·recobem a instrucção, e co. por este matirn deve passar o artig'tl, nfto 
n·hecimentos praticas nccessarios, no .fim de digo jít qtk 1111 pratica c·llc não (!presente a!. 
2 annos têm adquirido :1Jguma pratica, dcdi- guns iuconvcnk·utes, fJUC ll<1o prevejo; mas 
rom-Sl! ii. outra vida, vêm para terra, perdem JHtra isso seria bcrn que c art:,;:.-· foss•J nlt•J· 
toda a pratica que tinham adquirido, c a Xa- mdo, qne não passasse tal qual; Pill''.:ur, mes
~üo não só perde o marinheiro, mas a dcs· mo G PI"ecizo formuT companhia,, Jé t.:xlas as 
peza que fez para instruil-o; nfto posso dei- ck1ss•·s, sc•m mesmo se dcsign:1r o nome tll• 
xar de lembrar nesta occnsiiia o plano do AI· aspirantes, marinheiros, ou de grumetes, por. 
mirante ·Regni, tendo <•ntrad .. na m:Jt•·ri:t e QUe é preciza ilul·er companhias dt• todas as 
tratado destas companhias organizadas mili- clnss0s; passando assim o mtigo :1cho muito 
t:~rmente, diz cl!e: - cstcu convencido e a util; cntr,•tanta esta Au~ust:L Camar;1 o to-
pmtica me tem amplamente dc•mon-stmdo, 
que a mel.hor maneira de organizar o pessoal 
dn. marin·ha consiste em formar corpos per
manentes constantemcnt•• ligadas ao sen·iço 
da marinlw; - isto não é senão para auto· 
rizar o que acabo de ·demonstrar. A tercei·ra 
vantagem, (lntre nós, é essL·ncütl; ó fazer n1ais 
nucional a nossa marinha. militar; todo o 
tr:undo vê que continuando ess.: syst<•ma da 
compõr as tript:lações de nossos n:1Vias com 
m-ari11heiros cxtr.:nlgei·l'os, n nossa. n1arin:hn. 
não é IJrazileira, mas extrangi'Íl\1; niuguem 
ignora quanto isto ·é prejudicial, ning·twm · 
ignora que uma :tripnln ç:"to cxtrangl'ira nftO 
p6de tomar pela Sl'rYi!:o da ~'uç:1a llS mesmos 
cnthuslnsmos, o mesmo interesse que toma. 
rln se fosse nacinnal; nós l10je, pelas incon
l'l'nientcs apontados, não podamos ter ns nos
sas cqulpa-gens de brazileiros, mas organiza. 
das do modo que npontei essas companhias 
podemos ter entre nós marinheiros IJrazil<>i
ros; eu insto pela utilidade dt\Stn lll<'clida; 
fard todavia s6 uma nbsc-rvaçüo; sup]Jon·ha· 
se que um cabo c!~ guerra no momento do 
combate dissesse n. seuo companheiros: - a 
Pntrln. espc•ra hoje que cncla um de rtis f:q;a 
o seu ckn•r; - Pon·entur:t podemos cstitr 
persuadidos nuo estas pnlal'I·ns procluz:•m oJ
brc a tripulnçiio ·Cxtrn ngeiJ·n t·S mesn~os S··ll· 
timentos, o mesmo enthnsb:;mo que produzi· 

m:nú ua consitlcJ':l~iio que liw part•cer, ella 
é juiz na. mntl!l'ia, e por conscqtH'lH:ia deixo 
ao seu arlJitrio e sabedoria a decisão que mc
l.Jlar lhe ·JPprouvcr. 

O Sn. VmwuEmo: - Ccn1o tt·nho de sus
tentar o artigo, que já tem a s~.·u l':n·or a vo
tação de 'Ullla Ca.mara, hoje me animo a ex· 
pê•t• a minlk1 opinü1o: p!'las informn~õcs que 
tenho ouvido de um e de outm !:Jda entl'tHIO 
~ue o at·tigo deve passar tal qual. O que se 
tem dito aqui sobre incotll'cnlc;ntes ele f:1ZI'r 
uma marinha militar não tc•m lugar nenhUIIJ, 
porque aqui não se tratn de fazer marinhei
ros militares, tratu-se da organiwr;ii.o de .mari
nheiros; o que se 'C] !ler é dar uma organizar.iio 
milit.1r aos nspirant"s da marinha; fallou·S" 
contra estu express:lo - asJliT·antes marinhei· 
ros - sou in;formndo que j:í isto se' org-anizou 
entre nós, mns QUe n;io existem; p:lrl'ce-me 
:nuito proprio - aspirantc•s m:u·inl!Piros -
que süo aque!Jes que entram num ,•nsino; f)ue 
I'Ün aprendet· aqui!Jo Qlh• é neccssnrio 11nm 
sor marinheiro, c pm'tnnto comprt•h<•nde-se 
todos nquollcs que estão abnixo de marinhei· 
t·os, como g.t·um~t .. s, etc. .ha varias clnsses 
nhaixo di' mnrinl!ciro, porqw• o lll:JrlniH'iro 
é jít um elllJJrc'gn rnnilo rllstincto; ag-or·:l c•xa. 
minemos a qucstiio: ·lw dnns vantngens n:r or
ganização clessas compnn•hias, que s:io de si 
evidentc•s: uma é ter nm corpo organizado 
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pura que scgummente ·é melhor que 11111 cor· 
po disperso; mas (L muior vantagem quo 
considero, como a·caba de ·expender o Exm. 
~Iinistro, .(i termos um v! vciro para 111UJ'inhei
ros, de .que carecemos; se esta organizaçftO 
pôde ser util na Europn, enLre nós é de ne· 
cessidade extrema, porque .não sabemws on· 
d'" havemos de tirar marinheiros; é necesS(l· 
rio 'fazermos uma escola, quando niio depên· 
deremos s~mpre dos extrangciros, o que nos 
tmz gravis5imo inconveniente, e talvez o op· 
probio com qu<: se co·brio a nossa bandcirn 

podt>m catrar, c tocar os seus navios; toda· 
via não acho que o artigo nos possa levar a 
<:sse fim de fazermos ullHL :-<"ncilo marítima 
JJoderosa; duvido ·muito que a sua execução 
se possa verificar. 

Sempre Zl'loso de que <t uutoridade do 
Poder ·não recue por toda a medida retrogm· 
da li selllprc desairosa [L Ad·!ninistraçiio, c 
que nada é mais capaz de deslustrar o Po.· 
dl•r, c a quem o exerce, dü que :t necessidu· 
de ele voltar atraz, desfazendo u que lw.l'ia 
feito, com granüc quebra ao conceito publi· 
c o; por isso jul:;-o neccssario que sejamos 
ntuito cuiuadosas e .circumspectos quando 
crcarmos estabelecimentos parll não fazermos 
causas que se niiu .h.ajum de c:-:ccutar, ou que 
d~pois sejamos obrigados a desm:lllcll:u: é 
por este receio que nã<J desejo que o artigo 
passe, já contra dlc apontei alguns incon. 
vcnientes que me pareceram uttendiYeis c ra· 
cion:Les; torn.arei aintl.a a recordal·os, e in. 

nessa infeliz campanh.a c ·guerra desastrosa; 
nflo 'lla ningueill que d~sconl1eça a necessi-
ela de que tem os desta for~a. •força cm {Juc 
devemos ter o maior cuidado, porque eleve· 
mo-nos defender com muralhas de pão; nito 
se .diz (/Clt) criem-se desde jít, mas diz: - o 
Governo faça successivamente crear, ou or· 
g;miznr, como as circmustancias o pcrmitti· 
rem, quatro companhias de aspirantes ma. 
rinl!ei·ros, cada uma de 120 pruças; - pare
ce-me que cr<>nndo.sc estas comrJanhias hfto 
de haver marinll<'ircs, cria·so uma ·escolu ; 
diz.sc que hão de desertar; segura.mcllte, 
como ckscrtalll do exercito de terra; mas 
nrm ]JO·r isso a Nação perde, porque se deser· 
tam da marinha ele .guerra, vão servir na ma
rinha mercante, e .quando ·fôr neccssario se 
r<.·crutariam do modo por que se ·recrutam 
t>sses mesmos que têm ·dPSercado; cl!es serão 
apanhados outra vez. Fa!lou.se na organiza· 
ção completa ela marinha; o artigo não trata 
àisto; mus ela grande necessidade que ha no 
Brazil, a isto é que se clle limi"ta, o crear 
marinheiros, e o moda· de razer (L organiza. 
ção completa da maruja nflo entra aqui: isto 
era objecto de uma no\'a lei; se se julga per· 
tenccr a esta póclc entrar em discussão, mas 
presenten~en te •t.r~:~tu.se .'sómente da escola: 
trata-se de crenr estes corpos, onde se de\'e 
a)JI'e.ncler a marinhagem, o qtw nfto só é util, 
mas de grandes necessidades nas actuaes cir· 
cumstnnci.as; portanto Yoto pelo artigo tal 
qual estú. 

O Sn. ·:II.IJ!QVEZ JJE p,\Jl,\X.\GL".t: - Sr. 

dicarci alguns outros que me occorrcrem. O 
nobre :Ministro, quando ·entrou cst<! projecto 
cm uiscussão, perguntando um nobre .Sena· 
dor o que eram aspirantes marin;hciros con. 
fessou que tambem não entendia o que eram; 
mas que suppunha ser um YiYeiro de mari· 
l!heiros; se é isto, já di:osc, o torn-o a repc· 
tir, que outro é o meio de 'forJnarmos esse 
viveiro: que os viveiros de marinheiros exis
tem nas pescarias e no commercio marítimo, 
que é para isto que devemos applicar as nos· 
sas vistas, pOl'lJUe só quando th·erroos com· 
111crcio nNtritimo e tivermos pescadores é 
certamente que h a vemos de ter bons mari
nheiros. -Eu, porém, entendo que o fim do 
artigo é outro: o que se pretende é uma imi· 
t:1ção do systcma francez das cquipagens de 
linha: crcando nos portos militares um de· 
posito geral, para o qual sejam mandados ho
mens destinados a servir nas clit:ts equipa· 
gens, como ouvir{( o Senado ào artigo que 
passo u ler da Ordenança de Carlos X, sendo 
:Ministro da ~Iarinlla o Conde de Cha brol 
(lc11). E' daqui que .foi copiada semelhante 
lembrança. lll.as poderemos nós ter cguipa· 
gcns de linha? Nem os Estados Unidos, nem Presidente, comquanto reconheça n su)Jerio. 

riclade de uma "'a~ão maritin1a, c comquanto 
reconhe~a que o Brazil deve aspirar a esta 
c.~tlwgoria, porque o Estado poderoso sõ ('1!1 

tcrrn conta por viziu·hos os seus anar!anos; 
o contrario, o poderoso no mnr, é Jimitrophc 
ele todos os povos, cm cujos portos e costas 

a. Inglaterra, nem as mais nações, exceptuan
do os Francczcs e os Russos, têm. este srste· 
ma. ::-<os na vi os de guerra inglczes e nos dos 
.Estados Unidos apenas ha os soldudos neces· 
sm'ios para a tolda, guardas do portaló c ou
tras sentincl!as: todo o mais scrriço, atú o 
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da artllhnria, ú fdto pelos simples marinhei· . ~ist,•ncin: a IIi os pais de ,famil!a vêm-se 
ros. Senhor<·s, deixemos Isso aos Francezcs J obrigados .a pô!' logo os I!lhos fóra de casa; 
e nos Russos: estes povos, naturalnwntc sol· j uns vêm para a Am<:rica, outros vüo ser pcs· 
dados, acostumados a farda-s, e a ver grnn. I cadores, outros alistmn.se na classe de pa· 
des exercitas, foram s-em duvida ll!Vados por 1 gl•ns a bordo c!os navios, etc., emfim nin· 
este cspirHo n formar SPrneJ.hanto institui-~ guem deixa a terra, onde se o.rrcrecem tau· 
Çfto; •que tah·ez possa entre el!es nJL>drar; tos meios de subsistcncia ao ·homem, para !r 
entre nós .duvido muito: torno n clamar a procurai-os n.a. profissão do mar; logo que a 
lembrnnG-a do Scll<ldo o Corpo da Brigada I pupulnçüo fôr maior, quando nüo houver 
Real da :\Iarin!w, creado por D. Rodrigo de tantos meios de subsistt•nc!a, teremos maior 
Souza Coutin·ho, o qual constava de tres bn- numero de .Jnarinheiros; mas emfim se te
talhões, a sa-ber: artilheiros marinl1ciros, fu. 

1 
1110s necessidades del!es para guarnecer as 

zileiros marinheiros e ktstradon·s ma:·inbci· 1wss~s forças nm·aes, creio que nüo será 
ros. üs dous priuv.>iros chegaram a organi- muito di!ficultoso encontrar .gente uma vez 
zar.sc, <' foram empregados nos navios de que se dêm certos prc·mios; durante a guerr~ 
guerra. ~Ius rJuc succcdeu? O soldado repu-: do Sul sempre houve tal ou qual numero de 
gna~·a a~ servi.ço de. marinheiro: c o mari·Jmari:lhdrcs que se cnga•javnm; é verdade 
nhClrO nao pcd!·:L agc!tar.sc de fórma alguma que numa equipagem composta na. maior 
ii ·fôrma, c sen-iço do snlllado. ·E' pr<'cizo não J parte de e~tr.:tngeiros niio ·se podem espQrar 
conhecer o gl'!lio e espírito do marinheiro' os mesmos sentimentos, os mesmos intercs· 
portug·ucz, c o do solc!ado portuguez. para I ses que -h:tYerin em uma cquipa:;em. de na
pretc:Jd<·r amalgal·os no mesmo individuo. O / c:onaes; mas por ora não podemos ter outra 
mesmo s:• dá entro nós. O ma.rinllciro c o 1 cousa; porque não {! com <·stns ·1 companhias 
soldado difficilment<' se encontraram <·m um 1 que havemos de satisfazer o qu~ se propõe a 
só corpo, Resultou, pois, daquelh organ!za- ' Administracão; mas c-mfim se se quer fazer 
güo, que as clcsc·r~iics Sl' tornaram frequentes I isto como por cx,pcricncia, experimente-se 
na Brigada, c r,ue se não pó de coasc:;uir o / c:nbora; cu jú disse aqui, que -!1-:tvcndo, quan· 
fim para que fôra instituída. E' isto que I do :\Iinistro, tentado cousa scmell!:tnte, con. 
igualnwnte rec<•io, que nos acont<'çn, :\Ias diz I viclando os soldados da artilharia d·a mari-
o nobre .S~nador que sempre nisto ha utili. I nha a se prestarem a fazer tambt•m a bordo 
dade, pois qu.anclo dcsl.'l'tem dos n-avios de 

1 

o seniço de marinhcircs, com a prom·essa de 
gucrrn, vão s;•rvir nos mercantes; qtraes? terem mais meio soldo, nenhum quiz prcs· 
Nacio11:1es oa <'Xtrangeiros? Creio que n~stes t:1r.se :a isto. Assim duvido muito de que se-
e fóra do Imperío, pois não se quererão ex· n:c:!Jantc instituição prguc ·entre nós, por um 
pôr a serem npanllados, e punidos como de- certo capricho C}Ue têm os que vestem farda, 
sertnr~s. Ponderarei mais, que organiza-das c manejam arma. Tnmbem já ponderei que 
<•stns comp.an•bias, c tendo nós o corpo de ar. com t·ste nl<'bhodo não tt·remos nem soldado, 
tílharia de marinha, CJUC• continúa a existir a n~m marinheiro c:tpnz. O soldado acostuma· 
borclo clous corpos militares, cuja rivalidade do a certas posições, como estar de sentincl· 
é também precizo antcl'er. Demais, senhores, ln, perfillado. etc. não pódc ter aquelle dcs. 
e donde tirar este recrutamento? Kós temos embaraço, é pmpricdade de marinh<>il'D; ou 
nclJ(ldo clifficuldades jl:lra preencher o corpo então perde aquelles hilbitos, c fórmas de sol· 
dos Pern:nnentes, apczar do grande soldo que dado; mas disse-se que podem sorrir em ter. 
Sl' lhes dá; sn'brmos, e o nobre ::\finistro sabe ra, nos ar.senaes, e no porto: nüo duvido, 
a grande dilficuldnd<: que ha em recrutar porém, nfto é este ·o seu ycrdadeiro fim, como 
para marinhl'iros, porque ·G prccizo Yer que se tem dito; " st~ o seu fim é serYircm a 
os •Brazileiros nrto sfto amigos da vida do 

1 

bordo dos mn-ios de guerra, então derem 
mar, o gosto para esta vida não se introdu· muito pouco conservar-se em terra; nós ve. 
ziril senão t•m épocas mais remotas; onde mos que os of.ficiacs mesmo logo qtw cstfto 
uma mili suste.nta seu -fjJ,ho com uma banana/ em tcrt·a 111uito temp·o, quando vão para bar
não se cspe_re que elln. o entregue ás ond·aS i do enjoam, perdem o gos~ á vida do ~lar, c 
d-o mar. ~:to succede ns.s!m ('111 outr:ts :>la-~ nquel!a dlspos!çüo e habrtos nccessanos a 

-ções como Portugal, cm consequencia dn uma tiio dura profissão, os quaes só se con. 
maior população e fa!tn. de mr!os de oub- scn·am anelando-se sempre cmbat·cado: es-ta 
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é a rn.zfLo por .que a marin·h·l ULnerlcana, a vaes nunca faltarão marinheiros; que para 
marinha ingleza e franceza •hão de ter sem- / o pé cm que se aCh{L noss~L marinha não fal
pre superioridade sobre todas, porque sempre tam, porque se nos ·quizermos tornar uma 
estão sobre o mar. Emflm tt•JJ.ho exposto a Nacão mari·tim:J. como convém, é certamente 
esta. .AugustcL CauHmt o receio de mui cxíto neccssario grandL• llumero de nwrinhelros ; 
de um tal plano, e os inconvenientes que na nós mlo devemos olhar só para o presente, é 
pratica se hão de encontrar; se c:omtudo d precizo tambem encarar o futuro; e mesmo 
Camara convém que se la~a esta experiencla eu tenl10 con•heclmento de que o nobre Sena.
nluito embora lHLSsc o artigo, estimarei qut: dor é muito desta opinião, porque elle, ou 
a experiencia seja util, e que tenha um bom soja como legislador, ou como ·membro da 
resultado; ninguem recouhece n1uis do que adminis\ração, por vezes tenho dito, que quer 
cu q·uanto 6 importante a marinlra; ninguem que se dêm os elementos necessarlos para 
deseja m.ais do que eu qu~ o Brazi! seja uma termos no futuro uma marinha compatível 
)Jaçilo mc1ritima, mas nilo é com isto que o com a nossa posição. 
harcmos de conseguir; outros são cs meios, O uutor da eml'nda, como disse, não tí
elles consistem cm promovermos o comme:·. nh:L <!lll vistas t'Sta organização militar, por
cio maritimD, e ns pescarias, e cm :~ug·men- que m'o declarou; mas eu tambem não exijo 
tarmos a população livre, como tanto con- que o artigo passe com n redacção tal qual 
vé:n. se acha; disse que talvez fosse conveniente 

O s.n. ~I!Xl!;'l'HO: - l'edi a paluvr::. para , principiuss~ a fuzer este ensaio para ver se 
satis·fuzer uma. ·d·urida. que s" {.l'pr~sentou: r conl'·ém; porquQ é necess:trio ainda que ai
quando na outra Camara ::tppareceu a emen. I gnmas Xações tenham sido infelizes n•:sta. 
da do anfgo eu mio conrim ne!!a, na persua-/ parte, que aproveitemos tudo aquillo quanto 
são de que o seu :autor queria que se déssc /' é bom, c nos possa ser util, embora aos ou
es!:t organização; mas dl·e :ueomo disse que tros o nfto knha sido. 
tal nfw em a sua idéa, por conscquencia pa-I ·Disse·se que a marinha inglc·za é podc
rec~-:nc que deYo fazer a dcclarnçilo de que rosa sem ter este systema; mas talvez seja 
a entendi mal, porque st•gundo creio, a in- por se não darem entre dles as mesmas cir
tenção do :autor era, de se organizarem qua- cumstancins que se dão entre nós, porque a 
tro companhius propriamcnt" de marinhei. su.a popul·açiio é quasi toda de marin·heiros, 
ros. I e nós ·estmnos cm sentido eontruri'o, e daqui 

Os argumentos qu•: l1a pouco acabou de rc•sulta ·que elles têm abundancia, de homens 
fazer o nobre Senador, demonstrando os in- peritos, e nós pelo contrario; do que acontc
convcnicntes que depara cm ser ·o sold.ado ao ·ce que um navlo nosso á Yist:l de um extran
mesmo tempo marinheiro, c o marinhdro ao geiro será sempre inferior, ainda que pare~a 
mesmo tempo soldado, são confor:ncs com ser de igual .força .. 
minha opinião; porque querendo que sejam 'Portanto, á vista destas r:lZÕl'S, eu não 
llermnnent~s os soldados, c os murinhdros, posso deixar ainda de instar pelo artigo com 
não tenho outra cousa mais cm vista que o uma outra redacção. 
termos bo.ns ma.rin·heiros, e à:lr·sc.l!JCs um O ·Sn. BoRGES: ...:. Reconhe~o sc·bremnnei
re:;ulamento, ou ·fórma convelJil'nt;-, ufim de· ra o quanto o nobre .:i!inistro se interess:t na 
ndq·ulrirem a pratica que é necessnria; não lmatcria, porque nn 'Ultima di~cussiio disse 
quero por isso que sejam considerados solda- que não tinha comprehendido bem para que 
dos os marinheiros; mas que, organizadas cs- / fim era o artigo, e que estaYa. cm desintelli· 
sa.s quatro companhias, sejnm Jl·:•rma.nentes, I gencia com o autor ·delle, c que mesmo du
OJfh~l de se ·cYita.rom as dcser~õc,;, e termos \'idav~ da sw:~. .execução; ·hoje, por6m, j(t não 
nss1m gente prompta, c com praticn, sempN é ass1m; e veJo que meditotl mais sobre a 
que S<·ja Precizo guarnecer um nario; quan- materla, porque de-fende ·o al'tlgo cem bastan
do o navio desarm{L aQucllcs que silo preci- te afinco, e mostrou no seu prime!ro dlscur
zos em <mtras embarcaçüt•s pnss:1m para as so as ·rantagcns que elle pôde trazer, ainda. 
suas companhias, que de1·crão ·s:: r acantoadas que niio sabe como lhe ha de dar execução; 
lL bordo, c assim evitamos n impcsslbi!idadc I isto ·basia Par:t ter o \'Oto da C:unara eu.s
dc tc'rmos marinheiros quando fõr precizo, c Penso. 
llem se diga que para as ncs:;:~s forças na. J)Jsse o artigo (lert) contrariou-se já es-

!. 
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t:L palavra - <~spirante - e jít um nobre J 

Senador a definia dizendo que era o mesmo, i 
que aprendiz de marinheiro, é o que é um J 

aprendiz? E' o moço ou grumete, etc.: mas 
marin,llelro propriamente dito, é o da pri
meira clusse: m:1s disse-se que o. organização 
das tres quatro comP<~nllius tem por fim ob-

t'.:lzem serYiços das taipas; os soldados só são 
chefes de peças, e tratam do paiol da pol\'0-
ra, por ser sen•iço de mais intimidade; todo 
o mais seniço material é feito pelos mari
nheiros; pois Qttt• paro. fazer fogo basta obe
decer {L voz do chefe, sendo, como são, agora 
os combates {L curta distancia; creio não ser 

ter um Yiveiro de marinlleit·os par.:t. as nossas neccssnrlo g~st.lr mais tt•mpo n Cam<~ra, pois 
precizões, porqu.:• do contrario nos !ta vemos tenho mostrado a nenhuma utilidade que s~ 

de ver cmbaraoaclos: o que eu creio é que t!ra. Se eu fosse da opinião do nobre :mnis
com esse systema se quer ter uma. lll:lrinha I tro, que, ape~ar do que se tem dito contra o 
trip!icnila com uma grandt• d(•speza da Xa- / artigo, insiste em sua necessidade, não duvi
rão; e pcrm!tt:t o nobre ·:IIinistro que eu du- 1 daria 1•ctar por ellc, uma vez que dando-se
vide desta Jalta; facto que penso se nii.o d!i, Ilhe quatro ·mil róis mcnsncs, cllcs fossem 
porque nó; não d·esamnmcs, nem nmnmos a alistados volunlnriamente: como, ·porém, isto 
nossa m:1rinh:t toda cm um dia, apenas um, é duvidoso c vejo na lei do areamento 53 
ou outro navio; logo com a. :;ente que fica contos destinados para esta despeza, estando 
ãessc naYin, porque não podemos guarnecer nós u.ggravndos de um enorme deficit, me 
aquel!e r,ue se ama? ~ão h a cousa mais facil: resolvo a n:io qu<'rer carregar a Nação com 
Jogo nftc s·e dft cst1 grande falta ele marinhei. uma d·.-spezn. inutil. O nobre )!inistro diz 
ros; d<~ qu{' tn:nbem o nobre ·)Iinistro diz, não que é necess·~rio termos uma marinha. suf
ter actu.:ilmente falta, o fJllC s6 a podcr{L lta- I ficientc p:~ra sustentarmos n. ·nossa di:;nida
l'er quando se der alguma .circumstancia ex- de, e mesmo pela nossa. posição; mas elle re
traordinarin; logn ·é c1•idente qu·e temos gcn- conhece bt•m que é imposs!l·c! •ha\'er marinha 
te para as nr,cessitlades presentes. é isso o sem marinheiro, porque os marinheiros é que 
que eu vejo praticar-se; e assim não se dA são o elemento principal; o material f.:tcil é 
com tanta f.acilidade n d2ser~üo porque se de ccuseguir-sc, ha1•endo din1leiro; mas o 
podem mandar passar de uns navios para pcssoal não se adquire, aind':t que o haja; só 
outros. / :l pescaria, ou a. marinha mercante no!-os 

Parece-me t<-r demonstrado rrue ddxa de , pcd•ém dar: para isto é necessario, primeiro, 
existir a necessitlnde do artigo c muito mais / qut; h:1ja tanta população, que sobeje nos ou
pela diff!culdad·e C·:t sua execução, Se acaso, I tros ramos d·e indu-stria.; c segundo o au
porém, quando se dc·sarmar .um navio não /1 gmento do co:nmercio <'lll gera.!, Jinando.o 
fôr prccizo :trmar outro, c Sl' se não quizer dos entraves que tem; terceiro (esta circum
p·erdcr os marinheiros, nada mais facil do stanc!a tnmbem entra) a. l'ocação prcpria d~1-
que passnr uma Resolução autorizando o ::IIi- N:tçilo para ·::L l'ida marítima. 
nistro a pagar os soldos !is tripulações, c Os Francczl's, uma ~ação que tem pelo 
Pi>l·os em deposito: isto é quanto a mim suJ·/11wnos n mi!lhõcs d·e 1m:bitnntes, a quem é 
fick·nte, e não nt1tor!zacii.o para .formar com. muito facil mesmo ·em t<;mpo de paz ter um 
Panhias de marinheiros organizadas militar· I exercito de terra de 300 ·OU 400 mil Itomr.ns, 
1llt•nt<', porque tl~Sim até se c\'ita O estar·se a r,ncontra summa difficu!dade cm ter 10 OU 12 
fazer c a desfaz.er. Hoje o 11obrl' :V!inistro mil homens para. a sua marinha de guerra; 
ncha isto ·bom, a Camnra con1•ém, concedem. ainda hoje mesmo com todos os elementos 
Iltc; _ nws vem o successor do nobre Ministro /nr.cessarios parH uma grande marinha, sen
o nao II1e agrn.dando esta innov.açiio, propõ~ , tem grnnd·e falta nesta parte c porque? Por
ás Camaras a sun cxtlncção, depois \'Cn1 ou·/ que a ~nçiio se não Inclina (L vida mar! ti ma: 
tro, torna. a propôl-a; é um motu continuo/ nos Inglezes, por~m. j!i lhes não succede as
d·C inno1•nções! 

1 
sim; ·C porque? Porque sempre tiveram voca-

'l'em.se dito que é difflcultoso .fnzer-sc 1 çiio para a vida do m.ar: no mesmo cnso cs
d·e marinheiros soldados e d<' soldados ma- I tito os americanos, ·se tem tornado uma Na
rinJJCiros: m.~s quanto a mim só ·6 difficil fa- I ção pod<'rosa e commcrcial dentro em pouco 
zer ·de soldndos marinheiros, porque a bordo I tempo, entre os Brazileiros, por.ém, niio se díL 
de multas embarcar;:ões os mnrin.!teii'OS fazem ! esta vocação que se encontro. nos Ing!ezes e 
sen·iccs de soldados, são scrwntes de peças, 

1 
Americanos; nu11ca vi um só nasci.do -no Brn-
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zll que se désse (t vida do mar voluntaria. 
mente: organize-se as ·quatro ·compun.hias de 
marin•hciros; mas como ·prcenahcl-as? Eu vo. 
taria pdo artigo se se désse a possibilidttde 
de sua execução; mas emc1uanto não me con
vencerem com melhores mzões votarei con. 
tra; e até proponho a sutt supprcssiio. 

' da:Hos tlc Pol'tugul, pois quando 0m L:sboa é 
ncccssurio armar embarcações de g·ucrra lun
Çam nlito até de homens que andam pelas 
ruas dtt cidade rendcnào diversos objectos, 
e daqui resulta que esses homens vão para 
bordo, lenllll muita P·:lllCttda, •C nada fazem 
porque não sabem, nem muitas vezes podem 
saber tmbalhal'. 

E~m:I"DA Disse-se que nunca. poderiam faltar ma. 
riuheiros porque quando SI} desarmavam . os 

Artigo 5." S.upprimido. - J. I. Bor- n-avios, ·C se lhes da v a baixa, uma vez que 
ges. se lhes pa·gussem podiam ir para outras em-

Foi apoiada. burcações: nãD é assim, pois, que tendo elles 
já vencido suas soldadas, ou faltando-lhes 

O Su. M.IHQUJ~Z m' C,\ILA\'I>r.us: - Como muito pouco ])ara o ·dia do lKtgamento, não 
não sou da profissão, eu fugiria de entrar de!xavam de dcscrtm·, .embora perd;•ss·cm o 
na discussão do uma ·materia em que sflo ne· que tinhaltl rencido, c isto porque? Porque 
aessario.s con•heci!ll!Cntos profi~~ion~s, m:~~ 110s na1•los merc:tntcs eram ·bem pagos, e ti· 
como ·ella é olhada politicamc·nte, me apre. Ilham melhor tratamento qu-e nos de guerra, 
senta grande utilidade, attt'ntas as nossas onde era sobremaneira rigoroso o serviço e 
circumstancia-s, nesta consideracão cl'epois d~ o castigo; donde resultara sc•rem nccessarios 
ouvi"r as razões cxpendldns pelo Exm. Sr. recrutar a miudo, c se o mesmo succede com 
lllinistro, e sustentadas com tanta clareza c os Inglezes ningucnt louva um tal proceder, 
sabedoria, estou decidido a útllar e a votar antes 1é muito censur.aclo até p~1os seus pro
llelo artigo; noto-lhe, porém, um d8feito, e é .prios cscJ·iptorcs; cs ·Portuguczes recrutando 
tnatarern umtt lei annua! como por enxerto, ·bOns ou máos marinheiros, sempre os recru. 
de um objecto que merecendo c at6 exigindo tam na.cionaes e nós não, porque apenas o 
maior .duraGfto deveria ter lugar cm uma lei podaemos fazer em 3 ou ·1, e nunca em nu
especial, .onde se lhe d0sscm o dc·scnl"olvi· lllCro sufficiente, e talvez mesmo qu·e a tota
mento que lhe ·é susceptivcl; eu julgo o ar- !idade seja de extrangciros; e sendo-o, como 
tig-o necessario, c indi-spcns:wel, attend·endo é que nós podemos pro1•ar a nacionalidade 
ás circumstancias ·em que nos achamos, 11 or· d-e nossa marinha? Para um navio reputar
que sem el!G .nós não terl•mos nunca. uma se da Nação, a que p·ertence, não basta a 
m.arin·ha nacional; nem não podemos ter con- bandeira, ·é precizo que o Chefe, c pelo me
tinuando na mesma send.a até nqui trilh:ula, nos ·dous terços da tripulação sejam nacio. 
sem ·que tenha ap)lnrecido um p:·ojccto qu·e [ naes; -e nós vemos como os nossos navios 
trate .de uma organização tii.n ncccssaria, ~ andam tr!pulados, ·C a·s questões produzidas 
que nos livre desses inconvcn!ent-es, e cmha. i a este respeito; nisto tem havido da pnrte 
raço que encontrarmos, todns as Yt•:;:•s que .lj . dos extrangeiros uma espccie de toJ.erancitt 
Prccizo ·tripular as emba1·caçõ~s d~ guerra; i muito -grande; mas em uma. m:ttcria que é 
já I'ecrutan·do a esmo homens qce se encon- considerada por todas as ::\ações como um 
tram, muitas vezes impropri<Js ll:tra 0 s~rvi· I direito maritimo a que todos estflo sujeitos; 
ço .do mar, i:l tirand·o-o violcmwmcntc elos /se assin: continuarmos nunca teremos nwri· 
nano: mercantes, .~té sacando·lh1• tod:t a tri· I n.ha naciOnal;. e q~ando nos -fnltar essa gra
JlU!açao, crn occaswcs que Ilcm ele uma pe. i e10sa t~lcrmlcla, nao Doderenl<Js usar d·e re
quena Part·c lklla podem ser privndos sem • c!amaçao, que hem fundada seja: ortl, é isto 
g-ravissimo p~ejuiz·~· Eu n~c·smo fui testcmu-~1 

u,:n, ob!ecto digno da nossa maior c~nsidcra· 
nh-:t. desta ·viole.ncJa, pratiCada na. J3ahia, ç,w, visto que nem as nossas pescarias, nem 
quando alli cheguei vindo de Lisboa; ainda / a nossa marin•ha m-ercante, ainda !Gm chega
estava [t vela o nayfo, tiraram-lhe os maÍ·i- do ao estado em ·que se possam consid·erar, 

nheiros todos; sem ficar qm•·lll 0 111 ariasse. 
1

1 como viveiros de marlnhag~m. n<'lll desse 
Semelhnntcs abusos, tão singular ,, extrava· . modo commercio ~.ostciro, tal e qual possui
.g.1ntc J6rma de recrutar par.:t um serviço, / mo~, podemos tirar marinheiros, sc·ndo a 
para o qual nem todos sflo proprics, niio her. mator pnrtc de suns tripulaçõc•s forma<Jas d·e 
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cscravcs: lLa. rua1wira, pois, que csta!Jdece o , vcut nos e-sculeres uo Arsenal. (A.1f)ttns, dis
artigo, nós poderemos ir formando vivt:iros; I se o Sr. Borges) . s,. sfto poucos é porque se 
desenvu!l·cndo-sc tambem ·cm ·uma lei parti- nfto cuida nisso; peJo que atê a;;m·a para 
cular o modo pratico porque da agglomcrn- 1 tentarmos um meio mais proprio, ·e mais 
çflo d<·ssas dua·s cousas no mesmo arti~o re-~ profícuo para civilizarmos os _nossos indigc
sulta, n:L minha opiniüo, a pouca cons:dera- nas, eu atho que devemos approvar este ar
çii.o que !h:: tem dado alguns dos ncbres Se- / ti;;o. O Governo lhe dft o desenvolvimenio 
nadares. ).l'ós temos entre nós homens natu· 1 con_n·niente por 'Suas instrucções. Voto pelo 
mes do paiz que ·se tem estudado por muito artigo. 
tempo o melo de os utilizar, c chamai-os ú O Slt. 0.!.\HQt:I'Z DE PAR.\X.\Gu.\: - Xc
civilização; mas a expr:rienc!a mostra que aW teu-se que a difficuldad~ se fôr for~-~s navaes 
:tgora ai:Jda niio temos acertado; porque to. I est(t no pessoal, e não no ma teria!; e que o 
dos os planos que se tem posto em pratica I melhor de obter aquellc é crear marinheiros 
pura a civiliz.ação dos indios não tem produ· que de certo hiio de vir mais I'Oiuncariamen
zido o ·cffcito desejado; talwz seja porque 

1

. te• elos que os que Jorem for~ados a servir um 
o indige·na quer-se qu·c se de um salto mor- certo tempo; mas pergunto ·CU, se este é o 
tal do estado selvagem cm que o pôz a natu- ; mdo de os criar? Senhores, cu estou pcrsua
rezn, ao est.ado civilizado, St•m os f.:tzer p:ts- I dido ilc que o meio de termcs marinha não é 
sar gradualmente rJelos estados intermedios, i o que s" apresenta. O meio consiste, como já 
t;em lhe darmos occupações mais analogas [L ' tenho dito, c todos recenhccem, <·m pro::uo
vida. que vfto deixand-o; queremos que <.!lles / \"C"r us pescarias c o commcrcio :nn~Himo, 
sejam logo agricultores, e a historia rnostl'·l 1 tod:t :t nossn navegação costeira, e pescas se 
que o homem antes de cultil•ar a terra, foi / fazem com tripulações de escravos, é isto que 
pastor, pois :t vida nomada, d;: necessidade ~·reclama a attençüo ilo Corpo Legisbtivo. 
Yagabunda, é m.:tis nnnloga ao selvagem que Para remover semelhante estorvo e pro. 
vive da caça. ou da pesca. Xós além das mui- I cur:tr já fazer maTinheiros na primeira S<S· 

tns doutrinas abstractas que lhes dilo os 1 sG.o da priru0lra Legislatura, ·eu propuz nesta 
nossos Jiissionarios, queremos que sai·bum / Cai;)ara dous ·proJectos que entraram em dis
Ier ·e escrever. que façam tudo quan·to faz o I cussão, mas que não passaram á ultima, jul
homem civilizado; neste furor geral de tan-

1 
go porque traziam o allivio de cc:·tos impos· 

tas cadeiras àe Grammatien, Philoscphia, ~· tcs ao commercio, no que o Scnn.Bo não p6d<• 
Rh-etoricn e ·Geomctri.~. ainda as ·espero v·:,r ter a iniciativa. lEu propunlw. certos lll'endos 
creadas para algumas ald·eias de índios. Pa- /•>u diminuição de din•itos nos prcprctnriofl 
rece-me, portanto, ·que mais utilidadé" t••ria· I d~ Il:ll'ios de .cabotagem, bem COliJO de p,•s
mos del!c se os applicassemos {L marinlw, 1 c~rias, que trouxessem n·:tS cquipagens c com
principalmente os que ·l!a:bitmn n borda do I p::nhias um certo numero de marinhPiros li
mar ou dos rios, porque taes homens são I \Tcs afim de nnimm· com este inc.entlvo a 
mui dados e acostum~dos ás a.guns, clt• orcli- I !:mç-:1reul mão da gente livre c deixar-nos de 
nario ·Yii'Cill {L borda dos .rios. são gmndes csc:·nvos; outras recompensas eram tombem 
nadadores, etc.; ora, o homem que sa·be bem / dcsti:w·das aos marinheiros dos na1·ios de 
nadar, c<•rto de possuir ·um meio que o lina- 1 g·J.Ic•rm que s<•r1·issem por determinado tem-
rá d·e afogar-se, j(t tem um avanço para a I po ·fossem muti!:1dos ou esti1·essem impossi
vida de marinheiro, pois •tem mais coragem I bilitados de trabalhar, assegurando-U:es um 
para arrestar ·os perigos do mar; :t· expericu- / meio de subsist-encia; que de certo animnria 
cia tem mostrado que o indio não é máo ma- I muito c faria com qu~ ncudisse gl'nte ttOS nn
rinhciro, o unico defeito q·ue tem é ser pr.e· j l'ios de guerra; com cffeito, por <·stc modo, 
guiçcso, mas isso •6 natural do home-m no es-

1 

ou nn tro Sl'mel·hante poderiam os Yir n ter 
tado selvagem, porque niio conhece outro / marinheiros: n mcthoclo, ou systpma que se 
t:·a,baJ·ho mais que pescar, C1LÇ<lJ', c andnr P·C-

1 

apresenta é dt' mais n mais muito dispen-
los bosques. Ora, parec" ·que dest:t gente 6 / dioso, porque niio ha só fazer a. despeza com 
que se de1•iam formar viveiros cm preferen- 1 ~,z~s quatro companhias de 400 ou õOO ho-
cin {tquclll's como j(t indiquei que habitam [:. I mcns, mas com· os seus rcspectil·os officia••s 
borda dos rios, por serem os mais hab~·is, e I c outros accessorios .. 
n6s temos exp·erlencin, em mui tos que ser. Um nobre ·St•n!Hior lembrou que estas 
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companhias podi:tm ·facilmente .org:J.nizllil'.s:J · nflO yem 1n1ra o caso, e para os contrariar 

e preL•nc.iher-se com cn!Joclos. Pois saiba o no· basta que lhe clig;a qu~ mesmo .no Brazil a 
brc Senador Que jft so tentou uma cousa se. war.inlla este\'e muitos mezes sem ter paga· 
melhante ua Provlncia uo :II.:tranhr.o, qu:mdo mente, ·C não se tem d.ado sõ esta c!rcum. 
esth·e no l'l!inistcrio; nKmdou·o·e orga11izar s!ancia, ha outra que 6 o systema d~· dcscon· 
alli um :L eompa:rhia ·de ca bacios para o se:r· tus, por um colchüo, .por um !Janet, •descon· 
vico do arsc!l:ll, ·C soccol'l'o elos nm.-:cs, que t:l-So o triplo do seu valor; se se não se dés· 
estivessem em perigo. um .nobre .Sena·dor se estas c outras circumstancias, talvez a re· 
que ~e ncha presente e era então 'Presidentt! pugnanc!n não 'fosse tão grande, e nfto .fi· 
ues~n. ,pro\"incia que diga qual foi o resulta. zcsse com que elles mu!tn.s vezes nüo espe. 
do. A nega~üo ·para a vida do mn.r é geral / r.assPm receber o resto do pagamento pa.ra 
nos Brazileiros. Agora se o que se deseja é fugir. 

ter quatro com.panhias de homens para nn·/ Disse c1ue acha1•a bom que se ·procurasse 
darem no ·arsenal á direita e á esquerda, isso I meios e modos de angr..rinr ind!os: nenQJ.uma 
é outra cousa. 1 Xução mais do que a .Brazileirn é propria 

Um nobre Senador contrariou o facto ci· , Jl~Ta ·l vida do mar; .os indios são a gente 
ta do por outro Sr, ,s,•undor das deserções da I llllis proprin quo h a para esse serviço; nfto 
maruj:; em ,Portu.gaJ por falta de pagnm~:u. j só porque .mor::m á ·bordn ·dos .rios, mas por· 
tos. Permit~·me o illustre orador que lhe , que sua v11la, ~amo bar!Jaros, está em annlo· 
diga, que é uma \'erdade. Os marinheiros i g·ia com a dos marin•heiros; o ,!Jomem ·b..'1rba. 
não só ern:n mnl pag<Js, po~ém nin·da mal- / ro ·é sempre pregui~oso quando não vê peri· 
trat:tdos e por isso us deser~iks eram ~rc. i go, c o mnrinheiro é o mesmo; qu.ando vê a 
quL·ntcs; isto mesmo se observou por muito / navegação .feliz não vem ao con\"és senão a 
tempo entre nós, }cai aohaque que iguaJmen· r poder de pancada, OU C!m peri-go illllllinente; 
te ·herdamos. Por cons<•guintc, Jogo .que se I o barbara 'é activo e diligente; o mnrin'i!~i.l·o 

p3.gue nos marinlwi.ros e nos seus devidos Í é o mesmo, salvo se vê meio .de sal\'ar·se 
tempos, e ·que elles tenham bom trato, pode· • s~m trabalho; tem toda a analogia neste por. 
mos .estar certos de que .não faltará gente I te com_ o 1Jar!Jaro; portanto a passar o arti· 
para o servir,o da 11ossa actual mn.rin.h:t. Lá I go ,·ntuo espere-se que cllcs vc-nhnm das a!. 
\'irá tempo cm que .e!Ja crescerá, crescendo delas .a ·!llisturem·se nestas companhias, mas 
a população livre. Concluirei, pois, dizendo eu duvido que se consiga ele mc'do algum tal 
que o artigo nfto tem por .fi.m outra cousa fim, e ·por isso voto ainda centra o ::rtigo e 
mais do q·ue augmentar a nossa •despeza, e continuarei a votar cmquanto melhor não co. 
nós nas circumst:1ncias em que nos achamos nhecer n sua necessidade c possibilidade. 

nüo devemos fazer tal tl'lltativa, ·que ne.nhum O .sn. SAl'tir:XTYo: - ·Quando na sessão 
.resultado ha de ter, ainda ·que cu desejn.ria antcrio;r se principiou a dis·cutir 0 artigo, 
que se ·verificasse sõ Par:t vermos quem se ponderaram-se cs inconvenientes ·Que ha v:am 
tinha enganado. 1 de 'fazer os soldados marinheiros e de ma1'i· 

O Sn, B01:cEs: - ,n:ssc o .nobre Senador I nl!eircs soldados, ·e ·entüo Jimitou.sc a dis· 
que ·6 necessnrio que o artigo ~aç:t parte de I cussii.o .acerca da utilidade ele se ter um \"i· 
uma. lt·i em qu~ se des~m·olva um r:, m~terin; I veiro de marinheiros; conveio na utilidade 
ad. mll'~-me que e!Ie depois ·de .reconhecer a 

1

. ck tal crc.nção porque nós n:io temos nem 
necessidade de ser dCSé'D\'olvido o não ·fi· Ul·!lrinha mercante nem ·ue ·guerra, e julg-ou· 
zesse, e votnssé' ·contra e!Je por estar·· cnglo· se que com este aitig·o se suppria a falta 
bado: ·CU nüo sei como entender tal duvida; I que ha: mas eu assento ·que não; estou ~m 
JJara ser coh~rente parece ·que se deverá vo-/ que se J!Üo espc're de modo algum esse n'su!. 
~r POr •eJI~; mas eu tam'bem Jlão sei como I taclo: e que s<Orin muito util; era 0 ~nzer 
elle se possa executar; nelle se não ·d.iz o I com que esse viveiro se effectunsse mas d~Ye 
t:mpo ·por ·Que hão ele senir, o sen•iço que I ser na. pescn.ria, e na mttrinha morcan[<,, que 
hu.o de -fazer, as pen::s a que ficam sujeitos, . o elevemos procurar; € nisso que dev.emos 
etc; portanto a sua ex<:cuçüo não sei qual I pensar e fazer leis particulares par.a animar 
seja nem qual o seu fim. Trouxe o nobre Si:!· . e sustentar esses viveiros, e não c·m o~gani
nndor exemplos d(• Portugal, c exemplos que! zaçüo de quatro compau:hias de homr.ns, a 
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quem se dá o ::tome d·e asplrantc·s sem que I at.; \'Iria a ser com o tempo um importante 
se diga no menos - de !Uarinheircs - não objecto d·:J. nossa exporta~iio, por.;m, não Pó· 
tem mais o artigo que uma expressão vaga, I de sahir desta Camara uma tal lei, que de· 
porque não se diz que se autoriza o Governo I pende de isenção de imposições e de outros 
a fazei-o nem que sc•r[L feita por lei; não se / incentivos, que Importam em Iniciativa quo 
diz mesmo quacs ·hão de ser as suas fun. i só pôde ter Iuga r na ou tr.:J. C amara: eis mais 
ccõ<.'S, .nem qunl a org:tnizar.iio do corpo, n,·m 

1 
uma razfLo par.:J. votar a favor do artigo. 

mesmo se hão ele estar a ·bordo elos navios J O Sn. :\IJX!STJ:o: - O nobre Senador 
armados ou não (Tau); mas supponhamo~ i ::chou que cu r.fLO estava em harmonia com 
essa clrcuJnstancia: ou estas companl!ins hão 

1 
meus princípios emittidos •l1ontom; que hoje 

de se conser\'ar a ·bordo dos navios desarma.· i ter.·!Jo sustentado o artigo com mais "forca; 
dos, ou embarcar para. fóra; se s:lo para f6ra 1 mas nem ent1lo nem hoje defen·di o artigo, 
entiio l'ão fazer pa.rte da tripulaGiio; s~ é / tendo apresentado minha opinüi.o porque jul. 
para deposito em terra, n:lo é em tcrm que 1 gu~i dever justificar meu dizer anterior. Dis· 
se .fazem marinlleiros; porta,nto cnnsidcran- ! se-se que não era possível que nós chP·gas. 
do cu o artigo como desnccessario, voto con- I semos ao ponto da m:ll'inha inglcza, etc., 
tra c deve sc•r supprimido. I mas perdoe o illustre s,·nador duvidar eu do 

O ·Su .• \IAHQL'EZ DE C,\JMI'Er.us: - O no· I lnstincto que cl!e quer .attribuir ao homem 
bre Senador admirou-se que eu appro1·assc o I para tal ou tal profissão: a grande prati~. 
artigo, ao passo que me decidia contra sua c progresso da marinha ing!eza não sflo dc
agglomcração aqui, mas sendo :a proposi~iio vidos a instincto partlculn.r, mas sim a ha
de utilidade, nilo ·hei ele <•u a·pproval.n, dnn· , bitos, e a um uso invl·terado; se nós quizes
do-se embora todo o desenvo!l•lmento? A pro· ! semos confrontar a .historia marítima da 
posta para criação de quatro companhias, on- i Fran~a c Inglaterra conhcceriamos que a ma
de acho nm viveiro de m<!.ri:r!lciros é de sua 

1

1 rinha inglcza deve suas alternativas, e que a 
utilidade, porque se nós não ;formes prevc· poucas houve em que a marinha franceza 
nindo a crcaçilo de marinheiros nac!on::tes, igualou-se não sobrepujou mesmo á marinha 
marcharemos sempre no mesmo terreno ten- / inglez.a; por consequencia não se di-ga que 
do só nas noss..1s ·embarcações marinh<'iros I não temos essa voroç:lo, o que nos falta é 
portuguezes, ing!ezes ou francezes, c o arti-go h a bit o: esta·bekçamos estas institulçõc•s, e 
Yem tirar.nos <kstc inconveniente. Diss.e·se I pnd<·remos para o futuro ter grande m:J.ri· 
q~e muitas cousas ficam em papel porque I nhn.; mas, pura a cstnbdccermos ·é mistér al
nao se cbservam; isto é habito antigo; nós guma cousa mais difficil, que é crcar os ele
somos descendentes de Portu·gal, e n Xaçiio I :JC.t'ntos para isto. Disse-se tambem que n 
Portugueza contenta-se cm ter as suas leis prceminencin da mnrinha inglez.:t procedin. 
cm papel, sem cuidar da. observancia dcllas; da vocação, ·etc.; pei·doc·mc ain·da o illustre 
o que acontec~: tambem entro nós tambem Senaclcr dizer.J.lle, que é .na disciplina que 
n respeito rlas ·POsturas das Camnras i'!unici· consiste esta prot•min<'ncia, e não na pretcn
paes; por6m, pouco a pouco b:lo de se ir dida \'ocaç:io pn.ra a vida do mar. 'l'cnho a 
emend:rndo esses ·defeitos: ·mas sc.rá isto ra- dizer mnis em resposüt a outro tcpico do 
zão sufficientc para que se d,•ixe de appro- nobre .Senador, que a França, além de suas 
V(! r uma ·Proposta util? Não é o Corpo. ·Legis· equipagens do alto bordo, organizadas mili
Inti'vo que se acha incumbido da tarefa da ~~rmente, tem um regimento ele- artilheiros; 
execuçã.o das leis; o Governo que clê remedia eu trouxe a lei, que vou ler (leu); n:lo in-
a ta<•s malt•s, castigando cs infractores. E' sistirei mais sobre a opiniflo que tem appa
dr. grande necessidade que ten•hamos t!m yi- I'ccido: se fnllri não foi para. .sust.,ntar o 
ve!ro de marinheiros, principalmente não n rtigo, mas para ,sustentar a opinião com
havendo aluda entre nós estas pescnrins de hntida por um illustre •Sena·dor. Ultimamcn. 
ma1· alto, nem mesmo sendo florescentes as to disse-se que os marinheiros so.ffrem gran
d.as nossas costas, tiío piscosas, as quaes se rlcs desfalques; que o ·Governo desconta Pl'lo 
fossem animaclns, c tivessemos qu<•m nos ,•n- t.riplo llo valor os generos que lhes manda 
sinnssc- a salgar 'bem c imprensar os nessas cl:l.r, etc.; cumpre-me dizer que o ·GO\'Orno 
peixes, aiULs tiio saborosos. não só s.1.hir!a n:ln p6dc fazer tal; se hn abuso, Iamentarc
Jl<Lra <B extrangeiro.s tanto dinheiro, mas .mos o nosso ·estado, é este espírito de impu-
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nldadc qut: ues.:;rn~aun.m(•nte parece estar 
hoje t·m systema; espirita Que nos ha üe an. 
niquilar, se a müo ua ProYidcnci:l não nos 
tirar ·uo caminho du abysmeo: aqui se acha 
o nobre Senador fJUc tem sido llgumas \'<'ZCS 

1\linistro da ~fJrlnha, appcllo var~ seu t:stc· 
mun•l10; l'!le muito be.m sn·b2 n:1o s:• cuiJl.l :10 
Governo. 

O S1: .. ~LIBQt:Jc7. JJJ~ !'AJ:A:>AGt:.t: - Sus· 
tc•ntarc! o que disse, isto é, que em Fru,nça 

. à • I . I as guarni~õcs tlos nanas c guerra sao JOJC r 

fclta.ti· p,·Jas .cquipn.:;ens de linhn, ·COrpos uni. li 
c:nmn te à e soldados nHLrinheiros. A orde

as cmba.rcaçõcs designadas no artigo 1" são 
aqucl!as parn a forc-a ord!nnria de 1.500 pra. 
ças; mas se o ·Goycrno se vio .o!>rigntlo a ele
var esta forc:t a 3. 000 pr.aças deve :IUgmen
tar o numero elas .embarcações; c pódc acon
tecer que cs off!ciaes parn. a guarn!~ão àesi
g-nada no nrtigo 1", não sejam suffic:entl's, 
sendo a força cler.acla a 3.000 praças; por
t.anto não sei se o artigo estú r"digido de 
modo que não haja obstaculo na sua exe-
cu~•iio. 

O Sn .. DonGI::s: - Eu offcrcço uma eml'n· 
da concebida nestes termos (leu); .é prccizo 

nança, que tenho aqui pres:•nt.: SIJ.brc o re-I que a !t'i vá muito clara, para não l!ayer ob
crutamento das dita::; cquipa·g,•ns, diz assim . jccçõcs .n·:t sua execução. 
(leu): - o::; officiaes inieriores t' sol :ln dcs I 

AH'!'IGO .I.DDI'l'!\'0 dns nossas tropas de nmri.nh:t, que rcQuer2- ! 
l'i'lll passar a serrir nas ditas cqu!p:~g-ens, ]JD- i 
ckrüo ser ,1·lli :ldmittidus com a aulcrizaçfto ' Ficam suspensas as promoções dos o(· 

' do nosso :l!inistro ela :ltn·in·ha; - IlOr con. I ficiaPs da. fazen·da, .saud·c, apito, capcl!:t e 
saqu<•ncia, se na França se_ quizesse c?nsc_r-

1 

nnutica, que não forem indispensa,·c!s para. 
nr a tropa d8 marinha nuo se conYid·:ma I o serviço das embarcações designad·::ts nos 
(•stn n. pass:tr pa:·a 1:1 nova org:~mização. En- I :lt'ti'g·os 1~~ e ~'\ etc. ·Salva a redacç:ão. 
trcü!.nto uurido de que por ora ainda se ('lll- / .Suppri.ma-st• a referencia elo artigo 6'. 
pr.;gucm nos sc.rvi~cs dos JWYios :J!guns des· I - J. I. Bo1'{Jcs. 
ses soldados que existnm. Fali ou o nobre Mi- I 
nistro !}l g1·::nde Ca!t.1. que ha de discipliJl.l j 

11 os nossos na vics )leia falta ·d{• castigos; po. ! 
Foi apoiado. 

rém, perguntarei se a disciplina só se man- ! .Tu!gando-s~ discutida a materia, retirou
têm crgamizando corpos <aiTCgimr-ntadcs? / se o ~finistro com .ns mesmas fornJ.~lidades 

:\'ing-u"m di~á que n:1 marinh·:t i.nglt•za não ! 
h:t ser era discip!in:<. 'Entretanto, nfto h a a !li I 

cem que fôra .recebi-do. 
O Sr. Presidente passou a propi11· á yo-

ma.rinhci.ros arregimentados: ·O JU{•smo se tação: 
observa nos Estados U.nldos; todas as ,·ezes 1." Os a.rtlgos 1", 2" e 3": Foram appro· 
que as penas forem dt·ridament<• app!icact.as rndos. 
c que as leis "" obsPrvcm :h a ·de haver dis- ·2." O artig-o 4", salva a emenda: Pas· 
ciplina. Quanto :~os objectos carregados nos sou. 

marinheiros, o são Pdo que custaram {t Fn-/1 3.• A emenda do Sr. Sa-turnino. offerc. 
zcncla Publica; c se muitas vezes um mari- cid·l na sessão anterior: Passou. 
nhcíro no scn-iço Pt•rd<·u a macn, paga-se; f 4." A suppressão do artigo 3", conforme 
se outras vezes vão 'fardamentos jít toLra.ria./1 a emenda do Sr. 113orgcs: Foi apprcvada. 
dos pn.ra bOJ'do c diz-s,• que a \'arinram Jl o ·5." O artigo 6", sah·a a refcr::ncia a o 
n:ar, carregam pelo que ·haviam custado 'bons; ,. artigo G" ·da lei de 29 ele !~:gosto de 1832: 
sao cousas essas ·CJU<• se ·POd<'lll com o tempo Passou. 
remediar; port:~nto parece,n:c que para ter f ·G." O n.rtigo additivo offereciclo pt·lo Sr. 
marinhd•ros, e a disciplina se manter, não é I Borges: Foi apprO\··ado c ficou prejudicada. 
mistér que -~<· organizc•m tnes companhi·n~. I a referencia ao artigo G". 
Voto contra o artigo. 7." O projecto de lei assim emendado 

.TuJg·ou.se discuüda a. IMteria, e dando u, I para pnssar á 3" discussão: Approvou-se. 
!Jorn requereu-se a prorogaçüo du sessão, a O ·Sr. 'Presidente declarou adiada a ses
qual, sendo proposta il. \"Otnçãn, foi appro- são e deu para ordem do dia a mesm.3 ma. 
vada. teria j{t designada nn anterior. 

Entrou discussão o artigo G'. Leva.ntou-se a sessii.o ás 2 [JOrns e !!leia 
,o 'Sn. l\IrxrsTr:o: - O artigo !liz (/.'eu); da tarde. 

• ·, .. 
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Discussria !lo 1n·ojccto qnc sztjcita âs leis go. 
.ntl.'~· das cxccur:ücs as fabricas rle 1nlne. 
1'aQrio, da assucar c as lrwouras de crm-
1W. - Discusslio ela. 1/.csolnçtio sobre os 
prazos 1/Htr.~wlos d11s procr·ssos ele ?'Cvis· 
tas. - Dlscusseio e/ (I. RcsoiiiÇ<io sobre a 
v<:nda. cm lwsüt JJUblicn d:Os be11.1 da c.1:. 
Congrr·uação elos Padres elo Ora/orio do 

Rc,cifc ele Pei1J1.1111l·buco. 

Fallaram os Srs. S~:nadores : 
Visconde de Caethé, 1 vez; Presiden· 
te, 2 vezes; ·Verguei!·o, 5 vezes; Car· 
neirD de cmnpoo, 3 vez~:s; Borges, 7 
vezes; Al<:ncnr, 2 ''ezes; :IIarquez de 
Caravellas, D vezes; Oliveira, ·l 1•e. 
zas; Saturuino, õ vezes; Visconde· 
de CayJ'lÍ, 2 vezes; Duque .Estrada, 
e )!arquez de 2\oiaJ'icf<, 1 vez. 

Aberta a sessão com 30 Srs. Senadores 
c lida a acta da anterior, foi approYuda. 

No decurso da sessão compareceram 
mais 9 Srs. Senadores. 

O Sr. 1" Secretario leu uma fel!ciinçiio 
da Conselho da •Sociedade 'Defensora da !LI· 
herdado e 1Independencia Nncionnl da l'illn 
de V ~ler1çn. 

F'ol recebida com agrado. 

O mesmo Sr. Secretario nprl'sentou um 
rc~ucrimcnto dv porteiro .e thl'sourciro das 
dcspczas miudas e continuas do 1'ribunnl da 
Junta do Commercio, pedindo augmento de 
ordenados. 

Jo'oi remettido [t Commissão respc· 
ctlYa. · 

0 .Sn, Vrscoxnr. DE CA.ETIIÉ: - S;·. Pre. 
sidento, pedi a palavra para requerer que n 
illustrc Commissão a que se acha affecto o 
rcquorlmento dos pr~sos de }finas nprcscn
te .com urgcncia o seu Parecer; porque sou 
informado que cm .broYc se instnlla uma .Tun
ta de Justiça, a qual os deve julgar, Junta.· 
que elles representam ser .coropost.'l cl~ POB-

soas susPQitns; porta,nto ·é necClssario que 
quanto antes uppart•ça esse trabalho . 

.O Sz:. PHESJ!JJ~X'J'J': - Os membros dn 
Commissão estão presentes, OUI"iram o no
bm Senador e obruriio como entenderem. 

0 ·SU. VEHGUEUW: - l~u .requei-ro tam· 
bem que se verifique a urgenciu. determina 
cln pl'!o regimento, a respeito do diploma do 
Senador eleito por esta Província. 

Continuou a discussf<O que ficmt <tdictda 
na sesH;io nntcrior das ,~menclas da Camarn 
dos Sr·s. Deputados no projecto de lei ·do 
Senado, que sujeita {ts leis geraes das cxc. 
cucões as fabricas de mincrnçüo e de assu· 
car e as Jnvoul'as de canmL 

.o Sn. CAHXImiO Jm C.Dn•os: Requeiro 
que se leia o projecto que foi ·desta par:t 11 

outra Gamara, para se fazer melhor idétt 
das emcnclas. 

Foi satisfelto. 

Já nn sessão passada sustentei a abo· 
li~ão deste privilegio que a]lparece agora de 
alguma. sorte morlificuào por esta emenda 
da Cnmara dos Deputados: continúo portan. 
to, j[t que se niio pôde conseguir tudo, a sus
tentar a doutrlnn da emenda, porque aquc+ 
la Cnmnra não fez m:ds qu" pôr em mnis 
clareza o prlvJJcgiD existenk, limitando.o 
apenas a respeito de .muitos poucos b~ns, so
bre os qua-es dá acç;1o nos cr<'dores, c é con· 
forme ao espíriio c bCJn entendida Jettra do 
Alvará de 1807, o qual diz (lc~t). Este paru. 
grnpho do priv!Jcgio niio quer que fiquem 
"xccptuada s dn s execur,.õcs os moveis dn ca
so. em que il1a-bita o senhor de engen-ho, uma 
scge, etc. quiz isentar sim os animaes, e 
mnis objectos indispcnsal'eis para n lavou· 
rn, -e fabrico; mns foi um pouco 1·ago; por. 
que nn. condição - dos que :forem proprios 
P<•rtcnccs - tir.!la-sc mettido n. cscr.amtura 
em geral. A emenda veio aclnl'!lr isto multo, 
pois QUondo trntu dos csC!'Ul'OS, diz os maio· 
1·es de 12 c H nnnos, porque os de mcnos ida. 
de não podem pl'Pstar ser1•iços ímpor·tant<'s; 
qurtnto aos gados, no projecto S<' f:Jzin men
ção delles em .:;era!, n emcucln, porém, rcs· 
tringio isto considerando s6 como objectos 
pNtonccntes ft fabrica os ca1·a1Jos e bois, o 
nfto as ovelhas, cul>ras, porcos, etc.; 11 cmen-
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caln, mas do nml o menos: sem ·duvida te· gal-o: por este lado poi·s p.arecc que a emen
vc.se attençfto :10 estado <'lll que so acham 
os nossos larradores de assuoar, c os minei
ros, cm consec]l;enci:t mesmo deste pril•ilcgio 
que lh<·s tem sido ruinoso; porque os lavrn
tlorcs de algodilo, de cai'~. farinha, milhu c 

da deve passnr; porque assim o pcqucuo cre
dor tem ele que lançar mão sc,;undo a mes
ma aponta; c ainda assim os senhores de en· 
•enho ficam com um privilegio amplissimo, 
o • 
out! a cxpL'l'iencia tem rnostrado ser 1nao 
];ara. os homen5 prlviJ.,gi:!úos; lJorquc qnr:m 
Sl> ;lproveita elcllc é um ou outru; c nüo os 
homens ele caracter, e ·bua fé; portanto pa
recL' que a t~nlcnda deve passnr. 

outros gt•ncros, não estão neste estado, m·m 
vêm rc·clamar ;tlgum privilcg·!o? E' Jlorquc 
t•'m recon•lll'cido que elle tem trazido gran. 
drH malt-s, e que só serre para os homens 
que não têm muito boa -fé; ou pouoa von
tade de pagar; o rJUC tem servido a desacre· 
dital.·os; <' al·guns que se acham cmbarnc.a
dos t! qnc tena~mcnte qucn·m sustentar tal 
privilegio: consta·Juc mesmo que muitos têm 
escripto infinitas canas aos membros do 
Corpo Lcgislatii'O pedindo n continuação do 
privilegio; <' seus mt>mhros, talvez por com
pa.ixflo das suas circumstnnclas, .ufto quize. 
ram de todo acabar com o priYilegio, se bem 
que nfLO quizesse:u de todo dcsattender aos 

O S1:. VEma:J~IJ:O: - Quanto a m!m cst:L 
questão tem dil•ngado muito fóra tlc seu ob. 
i<·cto: o Senado já pronunclcn a sn:t opinião 
c {azcndo o seu projecto, que foi enviado fL 
outra Gamara, !{L se fez t··sta ·emenda que 6 
pr.opriamentc do que tratamos, isto é, se se 
deve o projecto exprimir de um modo mais 
genuino, ou não; mas divagou-se muito des
ta questão, e voltou.sc {L principal de, se se 
devia, ou não, conservar o privilegio dos se
nhores de cng~nho; questfto esb Que, quan· 
to a mim, j(t não pôde t<'r lugar; aprcsen
tou-s<' uma questão de convenicncia de lei, 
cm que orn .não devemos <'ntrar, bastando 
d!zer que tat•s convenicncin.s devem ser ac· 
commoda das a os interesses gc•r::tcs. O privi
legio era para os sen·hores de engenho ni!.o 
serem obrigados a pagar as suas dividas se
não pela ·2" parte elos st•us rt•ndimcntos, a.,t;u· 
ra., por~m, "ficalll obrigados a pagar por to .. 
do o rendi·mcn to, ficam no caso de qualquol' 
outro devedor, com a excepção que subrc a 
propriedade nfto podem saf[rer nada; um 
hon1cm por exemplo que tem uma morada. 
de casu.s c ·é -devedor a outro, o credor n:1o 
lhe exige metade do seu valor; acljudica·>•J 

crcdorL'S, rnzão por que só isentnmm do pri-
vilegio o qu<' ora ·vem na emenda, tendo cm 
vista. a Constituiçii.o, que manda garantir o 
direito de propriedade cm toda sua pl<•nitu-
de: ns dividas Q\W ·CStàn na mão dos senho
res de engenho sem duvida siio propriedáde 

dt• seus credores, e nfw dclles: n cxpt•.ricncia 
tem mostr(ldo ~uc tacs dividas existiam .por 
vinte annos, c mais s0111 I}UC ,•sscs dercdor,·s 
tratasscn1 ele as pagar. 

o r.cndimento àc!la ao credor; agora com o 
senhor ·de .engenho acontece o !ll{'Smo, e!le 
não fica dt•sapossado de sua proprieclndc; o 
rcntlimcnto ·é que fica applicado ao credor e 
o intert•ssc publico ]lede que se ufto dt•sa]Jos· 
se ninguem de sua proprieda·dc; porque está 
no mesmo caso de quando se faz umn penho-
ra em um grande edifício para o pagamento 
da qual podNiam ·bastar as portas ou as tc
lhas, mas o interesse, ou a titilidadc publica 
nfto consente isso; o que se faz € se aquel!e 
que tem mais direito ao prcdio •é o dCY<·dor 
t•ntão elle tem jus lle 1·c, e o credor tem ncs· 

l'a.ra evitar, porém, tacs abusos eu já ha· 
1·ia dito que o unico meio era aca·bar de uma 
1·cz com tacs privilegias, c conceder-se o 
pr(!zo de ,lQ annos, por exemplo, para se rca
li~arcm <'sscs pagamentos, mas quP, findos 
cllcs, os scnhor,•s de engenho c mais privi· 
lrg-iados .ficassem igualados aos demais cida
d:ios, nfto se considcr.:mdo mais como ·bens 
de raiz cousas que süo de sun nu tu reza mo. 
reis; a C..1mara dos Deputados, porém. não 
julgou isto util, c nós nqui igualnwntc sus· 
tentamos o pri1•ilegio em toda n sun exten
~f\0, c porque fizemos .Isto? •Porque esse pri
Yi!cp;io de 1807 csta1·n na regra gc•.ral das 
mais propriedades; porque só se podia lnn· 
çaJ' mão da propricdado Quando a divida ex
cedia a •nll'ta·dc do valor dos bens, c ('Dtão 
se consideravam bens moveis tudo o que era 
pertenc('ate {L ·Casa do senhor clt• cngt•Il'ho: 
rcrltiÚJHlo-os, porém, a bens de raiz, sueco· 
de, com as dividas pequenas, que o senhor 
de• eng•.•n.Jw não puga n um offlclal que 'faz 

se caso jus nrl rr•n111, mas se o direito é mr. 
nor na parte do devedor, parece qut• com jus-
ta razão se deve conservar ·esse juz: l'is aqui 
o que faz n lei. o QU<' tem lugar na L<•,;ls· 

--

I 
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la~ão Franceza. a respeito dos estubelcclmr.n
tos rural-S, todo o movel que é nccessarlo a 
um esktbckcimcnto rustico nii.o póde sol!r,•r 
execuQfto, em tudo nmis sim; nfto ~e vão t!· 
mr os bois e os canos c m:üs imtrulllCIH08 
necessarios pc.ri]ue a utllldadc pnbl!cn nüo 
pó de soffrer isto: entre nós, os scn•llor<·s u~ 

engenho dt! nssucar c das fabricas de nJlltc· 

dlss.e, mas n<to se trata s.~nfto do interesse 
publico; <'li admitto os Inconvenientes que lla 
de separar essas criancus de pais e müis, 
mas admitto a ~meuda; " se a questrto se 
tiv.esse limitado a s<.•u termo, que ó ''ste de 
admittii', ou não, a emenda, sobre que o Se· 
nado j(c se promincion, a discnssiio nüo po. 
d<•ria ter levado tanto tempo. 

racão goz::mun desse privileg·io, c suwnnnu O Slt. Co~n:-:Im:o !li·: C,\)l!'os: - Eu reco
ser porqu" taes ostnlbele.cimt·ntos dcp~·ndern nh0ço, como o 11<ihre Senador, qut• tt discus· 
de uma grande somma de capitues pam ~" süo já poderia ter terminnclo se se tratnssc 
rormnrcm: ora, o n.rgumenlo de se não a e~- sómcntc de admittir, ou nüo, a emend<t; m:ts 
truir um t•stnbelecim{•nto àcstl'S ê certam~tt· c::da um ve as cousas por este ou aqnt>llo 
to muito nttcndii'Cl, mas t:llllbPm 'é digna tal !ado, ainda que afinal lá vamos !<>r. O no
disposição de ser •1Pplicnvcl a todos os es· brc Senador disse que approvnva a medida 
tabelecimentos ruracs. porque este privilegio cl>iste nn regra geral, 

·Entre nós os eng;en:Jws ele nssucnl', c fa- assim como nas proprieclad<'~ nrto se tirava1n 
bricns de minernçüo gozavam deste privile· telhados c pan•des, porque isto é contra o 
g!o, mas .com muito maior exltubcrancia, e inter,·sse pu·blico; nin·guem p.rcteneleu isto, 
injustanwnte, a .razão que .havia para isto , n!n-guem quer tirar a mocnt!.a, ou outros ob
snpponllo ser porque estes <·sbàcJ.~cimenta. jcctas in·dispensavcis no eng•·nho; o n'buso 
dependem ele uma maior so:nma dQ capitaes; qu.e se fazia cr.:t consolidar :1qnillo que er:·L 

bem lllO\'el; uma o1•elha, por ex(•Illplo, um 
cnvalln, ningucm dirá que é bem de raiz, nós 
niio iremos destruir o c•ngcnho, nem tirar as 
suas moendas, ~ue formant ~ens ck raiz. es· 
tt'S estfto na razão ela casa, quando a divida 
nfto excc·de a metade de seu justo \'alar; 
n:as o escandalo que se aqui fazia era con. 
sid<'l'::tr-s.e imnwvel aquillo que por sun. na· 
turcza t. .. r:-t ·n1ovel, e só pagava quem qucrin, 
fnllo dn·quelles de m(c ·ré, porque niio era nc
C<'SSa.rin. medida nenhuma para os homens 
ele boa fé, e sú sen•ia.m est:ls leis de pril'ilc
gios ·para protegerem aos m{Los pagadores: 

mas seriam só estes objectes dignos d·e con
sideração? )<ão <mtro nesta Questfto, mas que. 
ria que o favor concedido a un1 cstabell•c1· 
mento de ag:·icultura, se estt·miessc n todos; 
parque tenho :visto causar gran·d·cs :~n,jm· 

zos, por ext•mp!o: em uma fnzenda de cria. 
~ão, vai um credor fazer execuçfto nos anl· 
maes, tira-os, ficnn•do os ·Ctolllpos inutiliza. 
dos, no qu.c soffrc a Naçilo, e a producç1te> 
dimi:nttJ por causa. destas execuções destrUI· 
deras; mas se se entende Que este reguh. 
menta pu.ra ns ·exí:cuções dos t>ngenJJos de 
assuca.r c f·a·brica de mineração é muito bem 
entendido, então seja. aPPlicndo a todos os 
cstnbelccimentos rurMs e de criação, .e nfto 
s6mentc a estes. 1\Ias n qtwstilo se limita 
simplesmente n. saber se devemos admittir a 
emenda da Cnm.a.ra dos Deputados, se hnve· 
mos dt~ aelmittir aquclln. excepção que se fez 
dos escravos .e dos ·OUtros <lbjectos que silo 
aqui citados, porque tudo isto que se aponta 
como escravos menores de 11 annos c escrn· 
vos de 12 se prestam alguns serviços íts fa
bricas é isso cansa muito insignificante; sup
pondo·sc que se tem cm Yi·st.as o interesse 
pn·bl!eo, 11iio se tirando das fabricn.s peças 
necessarias para sua clabornçtio. como enten

um nobre .Senador diss.e que a razão dessas 
leis era porque ns fabricas exigiam grandes 
capitnes: tanto peor, porque se nós vemos 
que é do interesse publico que, quando a Xa
ção faz algum contratCl dt! emprestimo seja 
pontual nos seus pagamentos; se .a )<ar,ão 
inteira não, tem credil<> quando a elles falta. 
como .não vacillarin o de taes proprietarios, 
ali[cs nfto solido? Logo o melo de fazer nf
fluir oapitacs para estes grandes estabeleci· 
mentes é estabelecer leis qu.e protejam os di
reitos dos credores, nssim 'é que se fi.rma o 
credito; c não com estes loucos privilegias 
extorquidos pelo valimento dos máos que da
mnavam, cm vez de beneficiar a lavoura, e o 
facto mostra que sendo ella muito vantajosa 
por sua na turez(l. nada tem pmspcrado: hOU· 
Yo uma lei, n. elo primeiro privilegio cm 1807, 
que mandaYa que SQ pn.gassein as dividas !1<'· 

do que estl'S escravos desta idade nenhuma 
flllta fazem, concedo muito espontane-amen
te que se Jaça. esta cxcepçfto, n inda que ro. 
pugna nlguma cousa ao meu coração o se
pn.rarclll·sc filhos de pais, etc., como se nqui 
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los -rendimentos, assim como se executa um I .Entrou cm discussão o artigo addlt!vo. 
proprietario de casas, rendimentos se adju- D SJ:. AJ.IcXCollt: - Pe~o o adi:uncnto 
dicaram, qua·ndo não cxct•dbm a mt'!nde do I das emendas; para que !Ja de continuar esltt 
Et'U justo \'alo:-; mas Isto est:wa sujeito a discussão? Cal! lo a prlmdra <•-monda; para 
uma gnmde contestação, porque dos rendi· que G gastarJ!lOs tempo com cousa que pare-
mentes eram abatidas :1s despezns, do que jú. 
estava !!Quldado: davam-se contas de ma
nL'!ra que absorvido todo o rendimento que 
!Ja\•ia; depois velo a lei de 1809, qufr deter
minou que as duas ]Jartes dDs rendimentos 
fossem considemdas pa.ra as despezas, c que 
a 3" parte fosse para pagar as dl\•idas, pas
sando :1ssim a lei parece-me que fica nest<· 
caso a 3' parte; mas é prec!zo considerar o 
cue s<•ja cstP .rendimento para evitar duv!· 
das na ~· discussfto, que tnlvez se desen\"Ol
Yam por isto que ha dun.s dispos!çõcs a ,•ste 
respeito; a .primeira queria que se pagasse 
pelos rendimento-s, e n 2" arbitrara que a 3' 
parte liquida dos rendimt•n tos fosse para 
compensn~ilo dos cn•clores, e as outras duas 
pnra o serrir.o das fazendas: (.>Sta, no meu 
pensar, é a melhor. 

O 81:. BouGEB: - Pa-ra uma explicnçiio. 
Eu -veio aqui os nobres Senadores laborarem 
sobr~ um equiroco a respeito <la emenda; a 
emenda deixou a lei do Senado tal qual, o 
que -fez unicamPnl;} foi estender as execuções 
ordinurias e nüo aquellas do Alvará do lSOi: 
o nobre .Senador tem a emenda, queira lel-n, 
combine o artigo ela lei que foi, cem clla, e 
ver!i. não haver outr-a exccpçfto al-ém dl'sta; 
parn que são agora na 3' discussão mais ob
scn·ações? Disse-se que era bom conceder a 
estes proprletarios uma moratoria para pa
gamento de suas dividas; não sabem que fi
cam no mesmo estado de um proprietario 
CJU:LlC]ucr sujeito a todas as execuções? Dis
se-se tnmbem que elas .rendas das casas se 
d<'duzcm :~s d"spezas do concerto; se em um 
a.nno este concerto absorve a r••nda toda, no 
2" e 3" n:1o absorverú.; isto tambem póde 
ncontccer com os engenhos; não acho com
paração nenhuma entre a vantagem que dis
to resulta, e a desYantagem dellc pagar pela 
3' parte dos rendimentos liquidas, cousa que 
nunca se verificou; os n·ndimentos postos 
C'lll prnça paga \":im muitas dividas; ficando 
adjudicados a. cllas: se a casa necessitar de 
algum repa.rD, -facn-st'; mas não quero que 
se pague pela 3' parte. 

Julgando-se discutidn, a UlrLteria., pro
põz-se á votnçüo a emenda no artigo 2•, e 
não p-assou. 

ce-me nüo ter utilidade, visto cah!r o artigo 
"- que se refere? 

O ·SI:. BoHGEH: - Eu entendo e julgo 
pr<·judlcadas tmlas as emenda-s, visto que nfto 
passou a primeira. 

o Sn. C.IIIXEIHO IJE c,urros: - Não se 
segue que, porque uma emenda nfto passou 
as outrns nüo possam passar; atG o Senado 
p6de asst•ntar que 6 melhor que fique o pri
rile!;'io, aind:t qu,• isto ·nfto é conforme a 
Cc·nsti tuição; mas p6do-se fazl'l' est:~ oxcc
p~fto da 2" eme·nda, este contra.to parcial, c 
esta renuncia: ·acho portanto que dc1·e con
tinuar :t discussão. 

oQ Sn. •:IL\l:QUEZ PI: C.\n.1n:r.r .• 1s: - ·l!Ju jft 
fiz n minha profissão de 'f~ politica qunndo 
se tratou da primeira emenda; eu votei pelo 
projec-to todo desta Ca-marn, t• não por no
n·huma das emendas; como vejo que não estrt 
aqui o que o projecto estabeleceu, c que era 
fundado na just!~,a c om g"<'ral no direito d•~ 

propriedade, por isso não votl'i pela emen· 
da, po!.s não querõ que o ·Senado seja mnn
chado com o lnbéo de não sustentndor de 
propriedade pura tnl qual a Constituição es· 
tab~loceu tão bem e que nenltum:t firmou 
como a nossa; a prova existe na lei regula
mentar que se fez sobre a propriedade; por· 
que a Constitulçfto estabelece: o principio, n<'
pois na lei o desenvolve, e olha para a utlli· 
dadc geral, e 6 por este principio constítu
clonnl que -voto para ca·hir a !~i. 

O Sn. Or.n·r::mA: - ,Eu deixarei a prnpo· 
s!ção do no·bre S~nador; pedi a pala\'l'a para. 
fallar sobre a ordem, não convenho no adia
mento; porque a lei cstrt em 2" discussão; 
temos ainda uma 3'; nella ainda se pôde 
reproduzir a t'menda que cnh!o e passar; 
como cu vote! n ·favor della, porque antes 
passe "lguma cousa, que nada, peço que pns· 
scn1os ::1. discutir as outras emendas. 

O S11. ALESCAR: - .S6 fallarcl pela or
dem c para perguntar se a.s emendas tem 
duas discussões? 

O Sn. ·Pm:sJDES'J'E: 'l'cm duns discus-
sões. 

O Sn. VF.nauErno: Nfto sei como se 
tem duvidudo elo que se ha. dt• discutir a 2" 
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emenda; para saber-se se ella cstfL ou 
prejudlcacla, 6 prcclzo qu~ se discuta. 

não 1 da questão se :1 emenda cstft ou nflo prcju. 

En'trou em ellscussão o a.rtigo 2". 
0 ·Su .. SNJ't:H:XIXO: - 0 artigo 2" nfw Pó· 

de pussar porque est(L prejudicado; diz cllc 
(le·u); ora este beneficio ele que ·na!la o ar. 
tigo 1" não passou, e como é que ha ele pas. 
sar o artigo que faz <l·PPlicaçfto deste benc. 
ficio; nfto tem lugar a appl!cação de uma 
cousa que nflo existe. 

O ·Sn. BoHGES: - Apezar de ter dito que 
julgava o artigo 2" prejudicaelo; comtudo 
agora vejo que não <'Stíl: o artigo an tece· 
dento nf<o passou; como ncam ns cousas ! 
Ficam os senhores de engen-ho com o privi. 
legio que ·hoje têm; :1gora o que diz o arti· 
:;o? Que esSl'S privilegias com que ficam po. 
dcm renunciai-os por contrato com seus cre. 
dores; como não de1•e passar? Por isso mcs. 
mo que julgo isto um ·beneficio para os cre
dOl'l'S, sou de opinião que passe; e ta·nt" 
mais que pelas leis antig·Js tal se lhe não 
concedia; elemais em terccirn eliscussãa tnl. 
vez seJa rcstauraela a emPnd:t que ca.hin. 

o .sn. or.tmwA: - .o artigo· elt•ve p{).ssar 
porque eu posso cm um cotJtrato com meu 
credor dizer eu hypotheco tal cas:t; log-o qu~ 
cu niio pague, Vm. ponha-a em praca - isto 
.J, renuncio ao privilegio que a lei me dá, 
porque não ha de isto passar, com alguma 
rcdacçfto? Em lugar ele se referir ao para. 
gral)ho anteced~ntl', refim·se á lei. 

O St:. Sxn;nXJxo: - Ou a emenda lm 
de passar como está, ou ha de C:l·hir: nüo 
estamos em <'Stnelo de lhe razr.rmos modifi. ' 

' dica·da; 11oto oontra o a:•tfg,,, porque ellc 
t'!'a a conclusão de tudo qu!lnto estam posto 
na. primeira emenda.. Sr. Presideatc, eu jul· 
go que não se p6de fazer esta rcnuucia quan. 
tio o ·beneficio não G lndil'idual; a Consti· 
tulçflo nfto tirou nem podc•ria tirar este di
I'cito qU(' 6 de interesse publico; a Consti· 
tnir;ão veto civilizar, e nfto bar.bariznr. Per. 
doem-me a impm,tunidadc üS s()n·horcs que 
têm advogado o grande principio da propri<,. 
dade, que lhes eliga qu,• dlcs s~ têm esrJUC· 
c ido do principio de que as Jlri vilcgios an. 
nexos aos cargos e intcn·ssi.'S ptrblicns não 
foram abolidos pela Constituic;õLO; este arti
go nfto póele pnssar porqn<· isto s,• faz com 
crcelores miseraveis ou especula.dorc·s qu" cs. 
tão funeladO·S ua sua boa fortuna; mas o in
teresse publico é outro; c 1H1\'Cmcs nós ago. 
l'·:L dl· {).bo!ir a~ !t•is applic:·cdas ao Bt·:cz!! a 
respeito a,. fabricas desta na t11rcz~? H:~. de 
sujeitar·so uma grnnde iab!'ic:t n. pequenos 
credores, c fazfr umrL t•xceucüo, cm tempo 
i:llpOl'tUllO, e dL'St!'uir O interesse dCSS:!S fa .. 
bricns? Isto nfto rõde faZCI'·SC; c ta!ltO mais 
quando muitos ele\'L•dor,·s, apcznr dcss:~s leis 
têm pago suas ellvidns. 

O Sn. ·:.'>Lit:QCEZ me C.\t:.\\"Er.us: - .Sr. 
Prcsielentc, c:thio a artigo a·ntccedr•nt''• estít 
pois sustentado aos senhores de engenho, 
mas por isso neto julgo pl'<·jndicado r•ste ar. 
tigo; .diz elle qu<·, se acaso o crcelnr c de· 
\'cdor se ajustarem, e este disser cu r.•nun. 
cio o privikgio que tenho, quero seg-urar 0 

pagamento ind••pcncl<·ntc dcllc, pódc·o fazer; 
0 elisto que trata ·esta 2" emenda; agor:1 só 
nos resta muelar a redncr,üo, c .. m lugar de 
se ler o artigo anteceel<·ntc, kia.s" - o bc· 
nc·ficio concedielo fts fabt'icas de assucar e 
miJH'ração p6dc ser rcnunci:Jdo- c isto t<'lll· 
SL' feito; a Camara muitas \'t.'ZE'R murla a rc. 
dacçito; nli.o julgo portanto prejudic:nllo o 
artigo. 

ca.Çfto alguma. Esta ·lei t<'\'e origem no Se
nado, passou •ii. outra Camara, onde lhe fo
ram postas as emendas que ~stamos discutin
do; estas, ou hüo de ser appr01•ad:1s como 
csti1o, ou rejeitadas, porque a Constituir,ão 
assim o detcrn1i·na: o qu~ se podcl'ia fazer 
no caso ele se aehnr que se .alguma dellas se 
podem ace!t:~r, c pedir (L outra Camara uma 
juncçito; mas não 6 na pr,•sente di·scussão 
qll<' se tl'lll ele fallar nesta materia; por or:t 
l!nJ!.to-me a elizer que a cmencla não pódc 
passar como está, porque j[L se acha mani· 
fcstamentc prejudicada pela r,•jl'içüo elo arti. 
go ankcedentc, a que a. mesma emenda. se 
refere, e nem póde ter uwdi'ficar,ão alguma 
por se oppôr a Isso a Constituição, canse· 
qucntcmcnte de1•c ser repro1·aela. 

O Sr.. VrSNl'i!llc nE C.\\'111:': - P.rcsclndo 

O Sr:. Vt>IIGtmll:o: - .Q artigo nito se p6. 
ele julgLL!" preiudicndo sem entra r l'lll discus· 
são; a cousa é bem clara; o beneficio da ar. 
tigo antcc~dentc, isto 6, n !J,•ueficio eh· pri
I'Ücgio dos scnhol'<'S de cn!','cnlw 11óde ser 
renunciado; .cJiz-se qu<~ eslt• arti!','o é contra 
o intcress<• publico. porque scndn este pri· 
'l'ilcgio ·concocli'd'() por intl•rcssc •publico, o 
particulnr não o p6de rcnuuciu.r; mns o par. 
ticular p6elc pegar os seus bens c cntrcgnl·os 
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nos crdlorc:s, como presanteml'JltC• se tem I tcrpuzer rcYista ·dO Conscll!n .Supremo !IIill
f<'ito; só .cJa Provincfa de S. Paulo tem vin. 

1 

tnr, etc. - trntn, part•ce-me, das scntenr,:1s 
do mais de 500 escrayos pura pagar nos crc- do Conselho ·Supremo :VIiiitur, c niio dos Con· 
dores; como é que se diz que não podem n•. selho~ :!\!illtures, perante quem S<' obc• .. ve a 
nunci.u.r este privilegio? O engcn•helro em sentença, porque diz (l,e1t). Jcnt•·nda.se da 
''iJ'.tude ela lei podia dizer que const•na vu Côrte, onde se acha o Conselho Supremo !IIi· 
os escravos unidos ao seu prcdio, mas nfw litar, nm1 o processo pam dar a suD. senten· 
quer isto, enu·egD--os ao seu crt•dor; púdc isto ~a; a IProvincia, onde estiver o proc•·sso n:1 
entrar em duvida? Vê-se que a disposiçfto do occasião em que se d~ve interpôr :t revista 
artigo não ataca o direito publico, mas tem é o Rio de Ja.neiro; de quem se intGrpõe a 
cm vistas ·sust,'ntar esta pro!llêSS:J. que fizer revistl? Portanto nfto achn claro este nrti
o senhor cJQ cngenlJO, fazendo-~ valiosa, por. go: se se trata das Juntas de Justiça )Iili· 
que dO contrario podia O engenhcil'O, nn OC- tares estabelecidas jl!lrn a primdra C segun
casião elo contrato, fazer tal promcss~. e nfto da. instancias dos Conselhos de 'Guerra, cn. 
qu~.rer ·depois satisfaze l-a, e dizer que nfto 

1 

tft~. nflo se devia dizer - Consdll~ Sup_r?mo 
podia tal prnmetter; c portanto este ~rtigo 1 ::ITthtar; porque as Junta·3 ele .Tust1r,:J. l'ii!lttnr 
púue p~ssnr; a sua doutrina é ind<'pende.ntc posto que tcnl1~m attribuições annlogas no 
ela emenda que callio; o que se faz G dar- Conselho 1Supremo Militar não t-em o nome 
lhe uma nova ,·edacção. de Conselho Supremo 1\Iilitar; cu não <•nten-

.Tul;;nndo·se discutida a materia, propõz. do o artigo; pela discussão verei o que SQ 
St• :'t roti.Jção o nrtigo ndclitivo, ~ foi appro- p6de entender. 

''adr>, O Su. ~IAHQt:EZ DE C.IH.Il'I'f.T..\S: - Esta 
Seguia-se a discussão da emenda :1o ar

Ugo 311
• 

!ei •é uma. lei de declaração, ~ de intcrpre· 
tação; eu estou presente lle um fncto a·con. 
tecido aqui !Jit•smo no Rio de .ranelro; um 
soldado por um a·ssassinin ·que perpetrou, te· 
1'e sentença d·e morte: nfto appareceu nos :lll· 
tos, nem na .petição .ae graç,'l que• Pl!c tinos
se interposto a revistn; disse-se que se cllc 
quizesse interpôr j[L nito pedia, ;por estn.r fó· 
ra do tempo; respondeu-se que como era .mi· 
litnr não ·estava na d<'claraçfto do termo; e 
para o declarar G que se faz l'St...'l l~i; porq1w 
lJ.:t 3 annos, julgo eu· se declnrou ·que cm to
das as :Provincias, onde houvessem relações 
CJU·e tiYcssem uma Junta Suprema ele Justi.;-:t 
:ifilitar, como cssa.s Juntas têm os mcs.mos 
poderes que o Conselho Sl!ipremo :VIilltar aqui 
na Côrte; e se não th·Psse declarado nad n 
a respeito da revista, como não se declarou 
nada no Conselho Supremo de .Tustica, os 
que militares tnmbem th·essem revista, posto 
que a sua sen tcnçu fossem confirmadas no 
Conselho .Su.premo :Mllitar: entrou em duvi
da isto, e disse.se, ·como ha de se:· isto? Hn 
de 1huver revista de um Conselho, que é Su
premo, e cujas ·decisões são .assignadns c ap
provadas pelo Chefe da ::\'nção? J<'cz.se ent:lo 
out1·a ·Resolução que diz que 11avcria tnmbcm 
revistas dns sentonc~s do·s militares; nasce 

O .sn. Vm:Gt:Emo: - Eu voto pl'la emen. 
da porqu~ estas palavras que se supprimcm 
são .redundnncias; nós aqui fazendo leis sem
pre usamos .cJn clausula geral, para que :1go. 
ni esta espcci·ficaçfto? 

.Julgando-se a materia discutida propôz
se á votação ;; elllQJlcla ao nrtigo 3°; c foi 
nppro1·ada, sendo afinal approvndas as emen. 
dns vencidas para passarem [L ultima dis· 
cussão. 

Entrou e-111 1• discussão a •Resolução so. 
bre os prazos marcados para O·PI'Csentaçiio 
dos proc~ssos de revista (vide sessão de 27 
de Jun·l!o); e julgando-se cliscuti.da a sua 
matorin, .:~qJprovou.se para passnr ft 2•; a 
qnnl teve lugar immediatn.mente, começan
do-se pelo artigo 1°, 

O Sn. BoRGEs: - ü prazo dn revista é 
de 10 dias, depois da sentençn. definitiva; a 
parte que quizcr gozar do beneficio da re· 
vista, eleve lmpetr.al.n. dentro de 10 dins; 
qunn to a mim, deseja.ria sobre isto fica r 
mai.s illustrndo para .poder ·pronunciar o mt•u 
voto. Xão !POSSO compreh·ender bem o ar· 
tigo. 

O SR. •SATL1lx.rxo: - Eu tnmbcm acho 
o nrtigo escuro; clle diz: quando se in· 

n duvida do tempo em que ss deve apresQn• 
tnr essa revista. :M.1s disse o nobre ·Senador 
- nqu! fa!la,se nas scnt~nçns do Conselho 
Supremo !Militar aqui na Côrt<'. 
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o, Sn. OLII'Elll.\: J;;u entl,nllo ele outra em sL•gunda !nstancin os crimes sentencia· 

fôrma o urtigo '[lorque quuntlo as. se.ntenç~s / elos. :1os conselhos de. gue.rra:. tam~em d:ts 
são dadus uu proferidas n:~R Proi'J!le!as nao dee1soes .daquellas Juntas se Jlllerpoe revis
ha duvida que devia ser interposta a reYista I tas, assim ·COmo do Conscl:ho Supremo :.\Iili· 
IHL .fôrma. da ki de •Setembro que creou o tar; c não se .fali ando aqui Sl'llão neste tri· 
'l'ribunal Supremo, e que marcou um !lrar.o bunal, lhe .munca IL lei porque deixa de Jlw.r. 
para certas :Províncias •seis mczcs para umas. ear o tL•mpo em que cabem us revistas da 
um anuo para outras, etc., etc., nüo é duvi· sentença daquellas Juntas. :-ião offert•ço por 
doso que se fa!la daquellas Provincius que, orfl. emenda, porque espero ·que pl'!a discus· 
não tendo rcl:~ções v~m aqui hoje ao 'l.'ríbu· são se esclareç:L mais a materia: tall•cz que 
na! Supremo razt·r a 2" c nfw a ultima ius· haja aqui alguma cil~oumstanci:t parLícubr 
tuncia, ·como então acontecia, c como cstns que désse lugar a esta disposir,,fw, de que cu 
sentcnc:ts que o ~l'ríbunal Supr:·mo prefere, nüo estou ao facto. 
vão ser publica das no 1 ugar onde ''~ faz·i?m O S::. 01.1 I'EIII.I: - O praw par a todas 
os conselhos de guerm, e nflo sflo n:presen-J as IProvincias do Imperio est:l nJarcndo no 
tadas aqui; por isso então é que se dc•slg-na 

1

. Paragrupho 10 da lei de 18 i.lt· Sc·tc:nbro de 
que terfto taes revistas o llll'smo prh·il~gio 1828, a qual diz (leu) um auno para as Pro
que as outras t0m; talYez co:" um exemplo l'incias de ::VIatto.Grosso e üoy.a~. -1 lllczcs 
explique o negocio; uma causa qnt• vem do i r.ara o llio d~ Janeiro, c 8 mezes ·para as ou· 
Espírito 'Santo, ou de 1viínas aqui ao 'l'ribu· · tras Provincias. 
ral Supremo, decide-se, vai :t ::\finas, ou ao / O Sn. ::II.\1:(/t:l•z DE c.,a.\I'EI.T..Is: - 'Dc· 
IEspirloto Santo pwb1íc,u.so (css:1 . se.ntcnç:t. I pois da explicação que dl·u o nobre Sena dor, 
pam ver lá ;;e o réo QU<'l' íntcrpór rL'I'istn, e o .Sr. Secretario, julgo que o :1rtigo dL•vc 
L'lltfto •ha de ter o mesmo Jl!'ívi!Pgio que os passar tal ·e qual. 
outrn.s que são publicadas n:: Dahia que tem .Julgando-se discutida a materia, propDz-
oito ou seis mezes, conformt• a distancia. se íL 1•otacão o artigo 1", c foi approvado. 

X:"io ha duvida nenhuma no artigo quando se• 'St•guio-se a discussüo do artigo 2", que 
intcrpuzer a revista no Conselho Supremo tambem -foi approvado; approvando.se afinal 
)Ii!ítar o .prazo para a sua :rprescntar,ilo s,·rá a Resolucão ·Para passar á 3' discussão. 
o mesmo que para as I'ro1·incias onde t•sti· O Sr. :lfarquez de Inhambupe leu 0 se. 
ver o ·procc~;:;o, guinte parecer, e mandando-se (L :IIesn, re· 

O Su. DL'Qt:ll Es·!'ll.lu.l: - Estou prcvc· quereu a urgencia. 
nido .pelo nobre .senador; o caso é que o "'Üs llll'lllbros da Commissão ab3 i:;0 as
Tribunal do Conselho .Supremo ':IU!itar dá sig-nados, tendo exaulinado o diploma do Se· 
uma s<•ntenca qual11uer, vai.se los-o interpOr nadar nomeado por esta Pro1•incia 0 Sr. Dia
revista; nws esta sen.tenc:L do Tribunal vai go Antonio Feijó e as actas de sua nova c!ei
para a Sc>crctaría da Guerra e manda-a pura çiio, pass:~m a ·d<'clarar o qu<' sobm clla.s ab
a ·Província; quando vem o .processo para o scn·aram. 
Tribunal Swpremo j(L se tem pas·sado um ou A e!ei~ão foi feita pelos elcítor•·s nomca
dous nwzes depois de sua confirmaçflo; c eis dcs no principio da Lcgisbtum, existindo jli 
a qui a razão por que se diz que in trrpost!l os novos clcítor·es -provínciacs; c por isso 
a scnt<•nr,a de um ~'t•íbunal Snpr~mo conta· entram os abaixo nssigna.dos em du1·Jda ~e a 
se o telll'[lo da -Província, onde !Ia o Primeiro <'stes, on aque!les pertencia fazt·r a nom 
conselho de guerra; a parte para in.tcl,pôr eleir,ão. As razõrs que têm de duvidar são as 
revista basta se a -ca·sa do escrivão ou do a u- seguin tcs: 
ditar, mas o expediente vn i 11ara a ·Secreta· Quando Jleltt Constituiç:io d~ um Esta. 
ríl! de Est:Jclo, e n Secretaria de Estado man· dn o tempo, cm que os eleitores c!CI'e 111 estar 
da !Jura a Provincia; por isso dew passar n cm accilo 'é marcado; nenhuns outros podem 
Resolução, que manda ·que .se .considere como ser -ohamados. :Iras não estabelecendo a nos
a r<•1•ista interposta naqnellc lugar. Sfl. Constituição tempo certo em que os clci· 

o Sn. ·SATt:n:o>r:o.-o: - Parcet•.mc que esttt tores provindacs deyam estar em exercicio; 
ld deve abranger não s6 ,1.que!las Províncias da sua lettra, c mesmo do seu espírito se 
t•m que não ·htt 'Rela~õcs, como tam:lJem aqucl· coll!gc Que quantas I'<'Zes ,fosse precizo 11 uo. 
las <'111 que ha Juntas ele Justiça ·para julgar IIJL'HÇ<io de Dt•pulado, ou St•n:Jdor, tantns ~;e 
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lleveriiL fazer; elegendo 11. massa elos ciela· 
dãos activos os eleltO!'CS provinciat'S, e estes 
os R(•prt•sentantcs. 

As lnstrUCGÕCS ele 2P. de ::ll•:tr~o ·de 182·1 
assim o eutendemm; e por iHso nflll Jlxaranl 
tem ]lo ao excrcici o dos elcitor<'s. J~n1 1827 
lwuYo a. Ht•solu~ão de D <lo Agosto para que 
os eleitores nomeados pam a rprlmeira elei· 
cilo tle lJtWl~ner J.egis!atura fossc•m os com. 
.potentes '"" toda a duração dt•Jla Jlara Pro· 
ceder irs clei~õcs ordenadas pelo artigo 2D, 
c <].! da Comtituiçfto; mas que nas Provi11· 
cius, ·Clll que para Cose J'im .iiL tin•sse proce. 
ditlo (L nonwa~ã.o de no,·os eleitores, compete 
a cstl's .o I:tzcJ· as referidas dL'icõcs naquella 
legislatura. 

Em '1831 snsciton-s<· noYa duvida, c pas· 
sou cutfto outra Resolnc:ão cm 12 de Agosto 
dccl~rando em seu Inteiro vigor a RL"salu
cão ele 9 de Agosto Lle 1827. isto é, a regra 
c a .excepção. 

·D:r~ui t0m muitos t•ntenclic!o que lOgQ 
que se t<.·n!Jalll nomeados eleitores provin· 
cial'S, a estes, e não aos que fOJ1em antes 
dellcs, compete nomear os Dcputudos, c s~
naclorcs, que se tiv·erem de nomear. ·Nesta 
persuasão par<·ee que procedeu a .Provinci:t 
d:t Par.ahyba elo Norte (como é publico) a 
nome:rçlio elo Senador cm lugar do S.r. Es. 
icvfto Carneiro da Cunha, rpor meio· dos elei
tores ela nova lcgislutu.ra. .1~ ainda que pos
s:J. parec~r que tratando as R~soluções de 9 
e 12 de Agosto tão súmente das nomeações 
que se devem fazer nos casos dos artigos 29 
e -1-1 da Constituiç:lo, nfto tt·m isso njlp!ica. 
çfw quando St' trata cl·~s dciçõcs gera·es; niio 
b:c ruzfto alguma para que nessa occus!ão, o 
poslcriormcn te, nlio se façam quaesquer ou. 
trn;; non~<·w:õ('S que foram prccizns; sendo 
isto llJ:tis cmrfornH.' corn o que dispõe o ar
tigo 90 Ll:t Constituiçr1o, e mesmo ·com as 
nesolucões mencionadas na l!larto que esta. 
belceeram a rexcepçfto. 

bnpu, com rest!'!cções. 
,1111oeicl a ,11 b 1tq 1Wrqua. 

Manocl CactMlO da 

·Sendo apoiada a urg:cnc!a, entrou 
esta cm 'liscussfLO. 

o Sr. ·sa•tnrnino rcqu~rcu '\·.orba.Imentc 
:~. impressão do Parecer. 

.Tulgando-se cliscuticla a nw terin, pra!lÔZ
so ii. vota~ão: 

·1." Se ·s·c approva.Y:r n urgcncia: vencen· 
se que sim. 

2 .' Se 11. discussão do Parecer ·teria lu
gar na sessflo seguinte: nssirn se resolveu. 

3.' Se se approvava que s·c mand:rsse im· 
primir o •Parecer, conforme o requerimento 
f<·ito na discussfto pelo Sr. •Saturnino: de· 
cidio.sc qUQ ní(,(). 

3" l'AHl'E DA O!lllE)! DO DI.\ 

Appro,·ou-sc cm 1' ·c 2" .discussão, sem 
debates, para .passar ;l. :l", a ·R!esoluçfto, ap· 
provando a jubilac;;1o .conct•didn ao Padre 
Francisco de Paula ·C Oliveira na c:rdeim de 
Phi!osophia Racional, c :Jioral da cidade do 
S. Paulo. (Vide s.essão de ·27 de Jun:!Jo). 

·.Entrou em 1" discussão a Resolução que 
rc1•oga o artigo 5" dn !<'i de D de Dczt•oJJlbro 
de 1830, na parte que :nanda v~nder em has. 
ta publlca os mov.eis c mais pn1·amcntos per
tencentes [L cxtincta Congi·egnr,íw dos Padres 
do Omtorio do ·Recife de P<•rnnmbuco (1·i,de 
scssfto ele: 27 dr. Junho) c dnndo·Sl' por L1is. 
cutida a ma.terin, ap.provou-se para passar á 
2"; a qual teve lugar immcdlatamcnte, co. 
meçando-se pelo artigo 1". 

Julgando-se discutidu a m(ltorin, propõz. 
se á votação o artigo 1", c foi appromdo. 

.Seeguio-se n discussão do artigo 2'. 
ü :Sn. BaHOJ•s: - Rc>queiro n Jeitul'a do 

ortlgo dn lei que so manda re1•ognr (leu. .. ~c) 
o artigo ela lei mandou que se vendessem os 
moreis c semov.entes qU<' pudessem soffrm· 
risco ou c];~mnificação; c esta Resolur.ão diz. 

•Entendem Portanto os abuix·Oi assigna· 
dos que convém resolver esta questão. De· 
e:idicla ella. não cncontmm os ,,ua!xo assi. 
gnados ontm dnvida sobre n eleição; não 
achando no pro~esto de um dos e!Qitores de 
Itnborahy, por nfw terem provado o que o!Ie 
n.l!<•gou rel:rtivnmcilt<' a falta de renda do 
Se• nadar clcitn. 

que cm lugar de se venderem se mnnd<'lil 
dlstri.bu!r pC'!ns matri~cs ·Dobres, etc. (lr1J); 

·Pnço do Senado, D de .Tn!ho de 183~. 
Viscouclc ele C(IJ/1'1Í. - JfarqlWZ ele l11lwm. 

nesta! expressão lata de moveis, c nlfnins cJJ· 
trn tnmbem a 11rata, e este não é o sentido 
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da lei prlmonli'll; nem eot:t. prat;L pótk ster I exceptue th parlilha que ~e mandtL da1·; de
rc·n-did~. cu pronuncio-me c.ontra tL di-stri- poi~ u Corpo Leg-islativo lhe uar(L a appli
buiçfto pelas m<~trl~cs pobrl':;; ]lois que th·l cnr;iio que quit.c·r, (L vista do Inventario que 
questõe~ niio h:ii'Cria sobre qut.•m possuiria I vic·r: Jlt.·~•a-se ao Governo esse inventario, ve
a lampada do altar maior, os casti~.aes, etc.! jam.sc os vasos sn.grados que h~, c entüo se 
Que se distribmuu os paramentos, bem; nw.s J fai'[L a distribuiçfw dellcs; por o1·a nfw; 
qu<: se comprch<!!Hht nesta part!lll:t a prata, quanto as alfaias que a trnca .púde c~tragar 

é no que nito concordo, porque a pr.:Lta não minha opinião é que se distribuam já. 
soffre damno; nws se se rerog-ar o artig-o O Sn. :'vio~uqut:z !li' C.\11.\l'llJ.r~\s: - ·Eu 
exprima-se por outros termos, rJUe dê!ll a en· julgo ~ue o nobre ·Senador colll)}ate esta par· 
tender nfto seja n. pratlL reputu.rln objc.ct" de tiJ.IJa, ainda Quando a lei a determina; o CJU·C 

distribuição, mas que -fica sob a ;u.:1rda, em faz outro nobre Senador é pedir Que nessa 
que se acha .:10 presente; c a ser possil•cl partilha que a lei determina st· exceptuem 
eu quizc•ra até qtte um acto h'gislatiyo as as alfaias t!·C ouro e prata, porque da ma· 
preparasse• Jlara a ::\a~iiu; ou :liJanuando-sc neira cm que cst(L conc[)bido o artigo, sfto 
Vl'!Hler lá mesmo, ou trazer-se Jl:ll'a tHJUi, comprchendidos os Yasos sagrados, casti~aes 
cDmo j(, se fez com a pr.:lta dos .Tesuitas, que c lampadas muito ric.:~s de que ta!Yez algu. 
foi aproveitada. Julgo neccssario inform.:~r a /mas igrejas P<'quenas .nfw necc•ssite:u ; quer 
Camara de qtra se passa ac<'rca ele certas cntfto que isto por ora se conserve, para dc
materias; cuida.se que com umtt cousa dt·s-~ pois o Corpo Le;;isltttivo dar-lhe o destino 
~s se ha de satisfazer a mente do ll'gisln· competente. A partilha já está ntt lei, c o 
dor; não ,é assim: em Pemambuco havia r1ue se Jaz é uma excepçii.o; tall·cz C]UC com 
uma irmandade d~ Sant'Anna no Coll\·ento o valor ele uma bmpada muito grande, e 
cios Barbadinhos, a qual tinha castiça.es tk com vasos S(lgrados de tão grande valor, C]UtJ 
prata, Jampar!as, etc.; e extinguindo css'' alguns até tGm dinmautes .e ·brilhantes en
Convento o que fizeram os frndes Barbndi- gastados; esses vasos podem se.t· mais bem 
nhos? Furta rum toda esta prata, .parn cm. applicados para a ·Cathedral, ou Cape !la Im
b.'1rcarcm com cl!a, mas como pt•rtencb [L Perial, e dar então a essas igrejas pobres 
irmandad<•, mandou-se dar buscas e achou-' aquillo que el!as pr.ecizarem: acho pois mui-
se o ·rou!.l, En-tendo, pois, que a prata dc•re 
ser preparncla 11ara a :\"ucão; isto sempre é 
alguma cousa; eu wprcscnto a emenda. 

0 Su. VISCOXDI> DE CAYJa;': - N'fi·o Sl'Í 
por qu·e razão se !Ja de fazer esta excepç:io 
sC·lll s<: distinguir vnsos sagrados e outras 
cousas que pertencem ao culto, ou para seu 
decoro, o que ganha a Fazenda Pub!i.ca nes
tas bag,1tellas? .Pelo menos Jlelo ~eitio C]Ue 
tem essa prata: isto são cousas antigas que 
se deve respeitar, c deixemo-nos de certos di
tos Qll<! fazem ·horror, bL"lll como o de Luiz 
XIV, quando rio imngens postas nas banque. 
tas, que perguntou: o que é aquillo'! E res
pondcndo-se.Jhe: são imagens; disse: vão 
cor.rer mundo, que não esteilllm aqui para
das. Acho, poi.s, que não tem Iugnr scme. 
lhnnte excepção. 

to razoavel a emenda .. 
O .Sn. Bonw>s: - Occorre.me que ser;l 

mais judicioso em lugar da emenda que 
existe na mesa .esta outra (leu). .A' vista 
do inrentario C]UC vier deliberaremos porque 
cntiio temos conhecimento da c a usa. 

!Requeiro que se passe no Governo o in· 
ventario dos moveis, alfaias, paramentos de 
igreja dos Padres Congregados do Oratorio, 
c ficando no cmtanto adiada a ·Resolução Clll 
Questão. - J. I. Borocs. 

·Foi apoiado c entrou em discus
são, ficando ·no entretanto adiada a 
questão principal. 

Julgando-se discutida n mnteria, propõz
sc ft votaG\10: 

O S!l. BoucEs: - Eu quero que se man
de guardar esses vasos s.tgra.dos pa.ra uso 
dos JJlesmos templos; mas daquellas alfaias 
ele prata, que não formn vnsos sagrados, n 
l\"ação dcre perceber a!g·um lucro: cu ainda 
não lhe dei ·1'PP11car,tio alguma, digo só que 

1.• O adiamento da Resolução: p~ssou. 
2." O requerimento elo Sr. Borg~s: foi 

~JlJlrorndo. 
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5" 1'.\U'J'J,; JJ,\ UJW~~~ JJO DIA 

Entrou em 1" discussito a Hcsolução que 
u,ppru\'a as pcns0cs eoucetlidus a :llanocl n.o
drigucs ·Gomes da Silva., u ~iunoel J'osé do 
Abreu c ao pai c mfti d~ l~lorcntino José Lo
pes (vide sessão de 28 de Jun-ho) o dando-se 
11 sua. mut·crilt 110r discutida upprovou-sc para 
passar {t 2", a qual tcrít lugu.r immediata· 
lllCII te, 

O Sn. PuE~JIJJ::~·m: - Esta Rlc•solu~üo 

fui mand:lda ít Commissiio de Fazenda llara 
clla cxami!mr cs papeis, c dar os esclareci
mentos ·prccizos; -convido, -pois, o seu illus
tr-e relator para os dar. 

O Sn. !>IAUQUEZ JJE ~L\ulc-~: - )!tnux·l 
Rodrigues, a quem se conceueu a pcnsfto de 
320 r<lis diarios, é um carpinteiro, soldado 
miliciano, que na acçfw de Itaparica perdeu 
a wão direita; o segundo é um militar, que 
na ac~üo do Rio Grande foi ft•rido c•m um 
braço, e ficou lezo de uma perna; e a 3" 
pensfto -é concedida no pai e müi de um sol
dado dos Guardas :VIunicipaes Perm:tnentcs 
que nos acontecimentos de A:bril do anno pas
sado morreu no cumpo defendendo a boa or
dem c o Governo legal; aquel!c ulbuenta.va 
seus pais com o soldo; eis aqui os <!sclar~ci

mentos que posso dar, c se acham compro. 
vados com -docu·ml'ntos. Purecem-me Justas 
as pensõe-s conferidas. 

O Su. li!AHQUEZ DI~ CAnA Yl;r.r.o~s: - Eu só 
desejava mais dureza a respeito deste ulti
mo, cuja Pcnsfto é pnl'a -o pai e mfti, cm. 
quanto vivos forem; isso tr;Jz confusfto com

filhos, morreu Ulll filho, C O 'l'•IJCSOUro aba te 
ü -quota que l·he !pertencia n:t divisüo: por
tanto ·é ncccssario haver dcclara~üo. 

.. Emenda additiva quanto ao ultimo 
ugraciado: Depois das pulmTas - cmquanto 
vii'OS forem - accrescentc-se - com sobrc
vivencia de um a outro. - Jla/'I]Uc::: a.: Ca
r<tVellas. " 

l'i"oi ~1poiada. 

O -Srt. SA'I'l:ll:XIl\"O: - A emenda nüo far. 
mal algum; ·mas eu a iu!g·o dcsnecessaria 
nem se pó de deixa r de t:ll tender ·que é lHir:t 
em qmulto vivo 'fôr cada um dos agraciados; 
porque se fosse para ambos, tinha a intclli
gcncia de se )lagar depois de morto. 

O Sn. M.\IIQl!EZ JJE C.11:.11'ELL.IS: - "Em
quanto \'il·o··· concorda com cada um; diz-se 
alii que é o dwplo. )fito: é 18$000; pergunto 
c:((la um tem 18$000. -De c~rto que nüo;. diz-
se, que é para anrbos; supponl!amos que mor
ressem, fica o outro s6 c um D~OOO; eu digo 
isto pela pratic:t, porqu·c nilo l'Stando bem ex· 
pressa, se morrer um, o Thcsouro JlCdc tt 
.ccrtidfto ele vid.a, e neste caso não paga se
não a l!letade. 

'-Datla a horu, o •Sr. Pre~itlente declarou 
adiada a discussão; e designou para 

Oli.IJE~l DO Dl,\ 

1." Continuação da matcriu adiada :Pela 
hora. 

2. u Parecer da Commissão acima traus-
cripta. 

3. o Sc•gulldas discussões de t!·os Rcsolu-
sigo; porque nfto se sabe se morto um, o ou- ções do :Senado: 1", in·staurando uma cadeira 
tro deve receber toda a quantia, ou só me- de .Gr-ammatica ·Latina na Yill[t d·c :IIeia Pon. 
tad<·; cu c1·eio que a intcnçfto é conserva-r te; 2", para que nos Conselhos das P-residen
css:L Quantia cm qu:lllto .:~mbos ou um fôr cius não possa!U servir conjtmtamentc ns· 
vivo; lUas isto é confuso, dere lwvcr muita cendcnt~s e descendentes, irmftos e cunhados 
clar-eza. durante o ·cunlut.dio; 3", crc:mdo uma (•scola 

O Su. BonGEs: - Eu nfto acho confusão de primeiras lettras na iJ.ha do Governador 
alguma porque se diz "emqu:mto Yivos fo- desta 'Provlncia do Rio de J(Lne!ro, 
rem", -que recebt'!'fto esta quantia emquanto ·1." VItimas discussões do projecto de 
os dous, ou um elos dous -estiver Yivo, e não lei .que fixa a-s forj;as de terra para o anno 

se diz emqunnto forem yi\•os ambos. de 183·! a 1-835; c de tres Resoluções: 1", aip-
O SB. :\I.IHQl'I~Z DI~ CAliAYI,T.us: - ::-<üo provando ordenado para professores no' Coa

se entQndc bem o que aqui está escripto, e rá; 2", appro1•ando ordenados pa.ra professo
a. pratica do 'L'·hPsouro (! eontrarin no que res no :VIaranhão; 3", appro1·:mdo a pensão 
disse n nobre S<'IHtrlor, todas as vPzes fJUC c"ncedicla a F-rancisco Rotlrigu<·~ da Si! l'a 
nfto lHI expressaml'nte a sobJ'evivencin de um •rcno. 
a outro: agora conhc~.o -cu uma falllilia a .Levantou.se a sE:'Ssfto [tS duns horns da 
qt1t'm se deu uma 11ens1lo parn. ella " seus tarde. 
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nbo, pt'rtcnct·Iltc á l':u·Gchia da cidade de 

SESSXO ORD!Xi~RIA, E:I<I 10 DE ,JULHO Goyaz, sobre !IUI'Cr apparccido cm giro com-
DE 1833 mcrcial sobre os h~Lb!tnntes de sua ju.risdl

P!mSIDEXCL~ no ~It. lll~:\"rD J:.II!!IOSO l'EHP.lll.~ 

Disc:usscio elo Parecer ela Cornmissiio de Con. 
stituiçiio sobre o cliploma. do Scnaclo1· 
eleito Dif!go Antonio Fcijrj, - Discns. 
seio da Hcsoluçeio sobre i1wom)J!I.tibilicla.. 
ele elos Consdhciros de Provinda. 

Fa!laram os Srs. .senadores : 

cçüo, multn•S moedas de 80 réls, cun11ndas 
no prc•sente nnno de 183~. ekbalxo do nome 
de D. Pedro 1". 

Foi remettida. á Commlssão de Le. 
gis!ação c Fazenda. 

Outra representação do dito Felippc An· 
túnio Cardoso, queixando-se contra o .Presi· 
d•mte da Proviucia de Qoy:1z, José Rodrigues 

Jardim. 
Foi remettiun (L Commissilo de Le. 

gis!açilo. 

Marquez ele Camvcllns, 3 \'eües; Vis
conde de Caethé, .Presidente, Viscon
-de .cJc A1c~ntnrn, A!t•ncar e Roclri· 
g-ucs de Carnllho, 1 vez; :IIar.quez de 

1 
Inbambupe e Almeida e Albuquer-
que, 2 \'Czes; Vcrg-ueiro, 3 vezes; Um requerimento de ·Roque Co!laço da 
Borges, 4 vezc·s; Visconde de Cnyrú, Veiga Vida!, Ca·pltiio do (l..'\:tincto Batalhii.o 
2 yezes. 

Aberta a sessão com 37 Srs. s~nndorcs 

c !id:L a acta d.:~ anterior, foi n•pprovnda. 

de Fuzileiros de 1' linha do Exereclto, no 
qual mostra, que tendo o Poder Executivo 
dderminado que o SulJplleante justificasse 
ser cidn·dão ·brazl!elro, e havendo o suppll
cante feito, como mostra por documentos, 
solicitou .ser no\·amcntc admittido no posto 
em que foi esbulhado, e não sendo attendi. 
do, pede a gr:.wa de o mandarem admittir ao 

·No decurso da sessão compareceram 
mais 5 Srs. St:nadorcs. 

O Sr. 1" Secretario deu conta do se. 
guintc 

EXPEDIE:\'TE 

Um officio do Secretario da Camara dos 
Srs. Deputados, parti.cipnndo ·IHlYCI'L'm sido 
sanccionadas as duas Resoluções dn. Assem· 
bJéa, Log-islativa, tomadas sobre outras do 
Conselho Geral da .Província de Goy:Iz, que 
te:n .por objecto erigir-se t:lll villa o arraial 
de Jarngu(t, e crear-se no do Rio Claro uma 
escola de primeiras lettras pelo methodo ln
cli vi dual. 

Ficou o Senado inteirado. 

Um officio do Pre:;idente da Provincia 
de Goynz, rcmettendo .a cópia .cJo artigo da 
neta, da. sessão extraorclinarin do Conselho 
do Governo daquella Provinda, relativo a 
creaçfto da vllla de Carolina no arraia.! do 
.Aicantara. 

Foi rcmettido á Coinmissiio de Le
glslaçii.o e Estatlsticn. 

Uma rcprt:s<:ntncflO de Fe!ippe Antonio 
Cardoso, Juiz de Paz do Cura.to de Curra!i. 

exercido, e vencimentos de patente. 

Foi remettido á Commissão de 
:Marinha e Guerra. 

O Sr. Almeida c Albuquerque leu o B'!· 

guinte 

PARECER 

"Repr~sentam os ofriciaes da 1' linha, e 
outros cidadãos :presos na cadeia de Ouro 
Preto, Província de :\IInns G-eraes, em razão 
dos acont<:clnl<'ntos ela noite de 22 de :Março 
elo corrente anno, que se lhes prepara um 
n.ssassinato jurlclico, premeditando-se jul
gai-os ·em Justiça, criada pela Carta Régia 
ele 12 de Agosto de 1771, revGg-ada. pela pu. 
blicaciio do Codigo de Processo Criminal, 
porqua.nto depo'Ís ·que o .Presidente l'Cassu
mio o Governo da Provincla, e depois que o 
::V!arcchal .Tosê :\:!arla Pinto Peixoto fez a sua 
entrada marcial nn. Capital ela mesma Pro
vlncia, foi suspenso o predito Codig-o; ficnn. 
elo, ou nilo tendo ~xerclcio os Juizes :\funi
cipal c de Dir.eito, j(t eleitos, tenclo a refe-
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ritla Junt:t d<~ ser presidida pelo J'rcsWcntc cmdara. - Pai ri cio José rlc .:1/mcic/a e 
.d:J. Provincia, que os acontecimentos de 22/ Silw." 
precipitaram do cmprc~o que cx,.rcia, tendo I Ficou sobre a )fesa para entrar 
de ·Ser rel:ttor IJeUa o Ou1·idor interino da na ordem dos trabalhos. 
Comarca, Francisco de Paula ·Serqucira Lei-
te, Juiz ele Fóra da cidad<· de .:.Iark1lll1:J. (on·/ O Sr. :\Iarquez d<' Bn.epeJHly rcqncrcu 
de servia por portaria), o fJUill se rc>tirn.ra urgencia sobre este Parecer, e sendo npoia
dalli com receio do furor popular; tendo de da, entrou cm discussão. 
ser vogues, em falta de .Tuiz<•s I.ettrados, e O Sn. "-L11:QJ:E7. 111' C.IBAYI~J.us: - Este 
pelas prisõrs, do Presidente d:J. Cal1la,ra, c negocio é muito urgente até para se <·l"itar 
outros cidadiios dignos, um Antonio Ribeiro que haja uma nullidade, porquQ segundo cu 
Fernandes Forl.Jes, ~II'I'OI'n.dn <'!11 Juiz por bem li cm um periodlco, t•sscs pr,•sos hão de ser 
da O]'(knnção, c outros declarados inimigos S<·nte·nciados a 15 dt·ste mez; c 0111quanto se 
dos presos, que j(L pcdi·rnm contm r.Ilcs <'ll1 ind:~ga isto, já clles esl:~rfto julgados, c ha· 
rcpresen taçfto ameaçadora o ri-gor da.s p<'nils. l"<'l'IÍ então n ulli da de no processo. 
Que além se crcarrt uma alçada p:~ra cOilhc- O Sn. YJSCOXDE III~ C.IJ~Tn(:: - 'L'odos 
cer ck>vassamento dos l'eferidos acon~cci- co:rhcccm a urg-cncia deste negocio, .porque 
mentos, que intitulam crime de setli~.fto, coa- não só a natureza P<>clc mesmo de algum:~ 
fiando-a do a.nte-clito Francisco d<' P:~ula I t'órma que nos CClm]ladeçamos d<• quem <'S!J. 

Serqueira Leite; e a despeito da lr·i, JJ<>lla com a cab<'ca d<-b:~ixo do cute!lo, como por
servia ·de cscriYilo um cidadão que se m111ara r,ue elles têm como Juizes l10mens suspeitos. 
contra os Duro-.Preianos, e tem continu;tflo homens 'inimigos, aqu.·llcs lll<'SlllOS ('caso 
a servir o da Prol·,•doria, inimigo declar:~ào inaudito!) que <'111 Camara pedem que não 
dn .maior pllrte dos presos; que as tcstcmu. tenha lugar a amnistia! Estes ·homens j[t 

nl1as para ella clwmndas são as mr:sm:JS que Jlropnlnvam o <eu vnto de sangue; inimigos 
com planta hostil entraram na Capital, c q1:e irreconcilim·eis como pod<'!ll ser Juiz<·s nes. 
fizeram os srus depoimentos debaixo <h in- t:t CIIUSa em desprezo do Codigo? Voto por 
flucncia. do Desembargador Bernarrlo P.crei· cnns<"qucncia pela urg-c•ncia. 
ra de Vasconce!los, o qual sempre foi prc. .Julgando-se ·discutida. a matrria, propriz· 
sente (L inquirição, c pronunci:L. Que P"lo es· se :'t l'nlar:ão a nrgencia, e S<'ndo approncb, 
taclo ele terror, perscgui~iio c desnmljl~ro não 0 ·Sr. Pr.~sidrntc clcc!arou ·qnc a rliRcn:13ão 
podiam comprovar o expendido com do· cln ·Parecer t<'ri,1 lngnr na seguinte st•ss:io. 
cumentos. Que nrstc estado não tinlia:n con. 
fianca alguma cm semclhant~s .Tuizt•s, uma 
das mais preciosas g-a.rantias, que o suspcn· 
so Codigo abona aos cidadflos ·brazilciros 
quando se tratar da vida, e liberdade, 'flcan· 
do por conscqu<'ncia suspensas todas 11S for. 
111ulas constitucionncs ~Jrot<•ciorns cln mesma 
vida, c liberdade. Que em conclusão de turlo 
estavam os pr<'~os reduzidos n niio poderem 
purific.ar a vcrr!adc sobre a origem dC>j) re
feridos acontecimentos, c sobre a parte que 
n clles tivera.m. " 

"As Com missões I'Cnnidns d" Constitui· 
ç;ilo e Legislar,ilo silo <lc ·parecer qnc se rc. 
metta o requerimento a.o Go1·crno, para IMil· 
dar cxamin.ar esses factos, c ~uc achnnrlo 
\"el'dadeira a queixa dos supplicantcs, m:mcl<' 
responsabilizar as autorirlndes, qne tirc·J·em 

1" l'.IHTI~ Jl.\ OJ:Illm Jl() llL\ 

Continuou '' 2" discussão ndiad~1 n:1 ses. 
slio anterior, da R<•solução que approm ns 
pcnsõ;•s concedidas .a. 2\Ianoel Qlodrigucz Go· 
il:<•s de Souza; a l\lano<•l José de Abreu, c no 
'Jllli c mfLi de Florentino .Tosú Lopes, co111 
uma <·mcnr!a. apoind:1. 

O Sr. ::l!ar~ucz de Caravellas pedio pnra 
rclil'<~l' 11 sua r·mcnrln. c foi-lh;• conrrrlido. 

.Tulgando.sc discutid~l a materia, propôz
sc ü I'Otn~lio a Resolu~fto, e foi npprovnda 
cm todas 11s suas pnrt<·s, para passar [L 3• 
discussão. 

!!·" T'.-\HTE Do\ OHDl~J.[ DO DIA 

a·busado. ·Bntron cm 1' discussão o Parecer da 
Paço do .Scn!ldn. 10 de .Tnlho de 18~::!. - Cnmmiss:in ele Constitnir,~o sobre o diplom:1 

Yisconrl" r/.r GayriÍ. - ,lfano"l Gada11o dr' do S1·. S••na<loJ• r.lcito Diogo Antonio J~;oijó 
1Umcida c Ltlb·u.qucrquc. - l'iscondc rlc AI. 1 (Vi(] e scssüo rJ,. D do corrente). · · 
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O Sr.. PnESlllEX'l'E: - O Parcc~r cht Com· de M;osto ele 27; este decreto pois ,•stabc· 

missão traz uma questão prc!i.minar sobre a Icccu a reg-ra g-eral, qtw os <·lcitor<'s de cad:L 
qual não interpõe a sua oplniiin del'inilil'a, ullla Lcgislntum st·rh:m os comp<'lcntcs para 
o que é contrario ao nosso Regimento, pdo aomca.rc:n os membros das .Camar~s duran· 
qual se nãn podem propt•r ·quc•stões senão te aqu<'llo tempo, c depois põe uma cxcep~ão 

d<'tcmninadas, c sobre que possa cahir a vo· r,ue é esta - mas que n:~s Provincias em 
tar;fto ele sim ou não; comtudo ·Cu não me que p:~ra esse fim j{, tivesse procedielo, etc. 
de!i.bero a regcita!.o para ser reformado. {lcil) isto é yerdadc•iramentc' uma. J(:i dt• 

O SJC. l'I'L\J:Qt:Ez JJE Ixrr.Uflll:l'i·:: - Sr. circumstancias. Eu crt'io, Sr. ·Presidente. 
Pr<•sidente, como assignei o Parecer da Com· que est:t disposição é da pJ'imeira instruc~ilo 

missão com restric~Õ<·s for~oso me é elar a porque se fosse para substituir aqu<.'!la ge. 
razão disto. r:< I diria; - quando, porém, houvc·ram os 

-Eu examinei a Carta •Impori::I pela qual novos el<'itorcs derem estes proc,•dcr (!. alei· 
a Rcg-encia cm Xomc do Sr. D. Pedro 2" çiio - mas elisse - nas ProYincias o~td,• es· 
houve por bem nomear o s.r. Diog-o Antonio tii'CI'em l'lll ilul'iela, façam isto, etc. - cm 
Feijó para Senador em lugar do fa!kcido 1830 se ilissP, por um decreto, que o de n de: 
::'>1arqucz de .Sant;, Amaro; examinei n lista Agosto de 27. ficava em seu iatc·iro Yigor; 
tri.p!icc, c n acl:t geral que foi o resultado esse decrdo foi npprorado cm ambas as Ca. 
das outras actas dos 11 co!lcgios c!eitomes n1ams c krado ao :Poder C\Iodorador para. 
c nfto nchei como Jurisconsulto ,. como Se· PI'<'Star a stw. Snnc~fto, que por moti1·os oc· 
na·dor um motiro que pudesse soffrcr du- cu~·rentcs não fGi ·dada; mas como em con· 
vidn a Tespeito da lcgalid:Irlc c sendo os 
meus i!lustres col!egas sabias c honrados, 
•·stranho ·que troux<•ssem uma. ·nucstão que 
não merece attençfto, c é clla a nua V. Ex. 
ncaba de notar; se os eleitores antigos são 
os competentes para nomear um ·S,.nador, ou 
se os noros. Eu não posso crer como se sus-

formidatlc ·da ·Constitui~iío é nccessario rc. 
nora~ as !ris, que não sanccionadas quando 
são jul.gadas utcis, foi renovado ]leias mes
mas pala\'l"ns c·m 1831; cu aqui o trago, e 
p~ss11 n l<·r (!cu). Qucr•se tirar a.gom por 
conclus:to disso - <JU<~ como alli h:n·ia uma 
excepçiio, c mandau.se cxccutnr in totum. 

tente esta 1" irléa, c para melhor enn!Jeci· nqnclle -clccrc>to, segue-se que ainda existe n 
mente do .nrgocio, cu porri em pratica umn duvida. - Isto nfto tem fundamento, niio é 
das nwlhores regrns d~ hcrmencuticn. .para possil'~l cntendcr·se nssim porqm' senão ou
intclligcncla das leis, ·C é o cnso: tC'JHlo.sc tras seriam as :P:tlanns: em cons<•quencia di· 
installnelo as Camarns rm 182G, em ~i ·hom·t• go que- este fundamento não póde st'J'\'ir de 
logo necessidade de se proceder ft ~lcição cmiJ:ll'ar,o, pnra dizer.se que a cll'iciio é illc· 
pela falta de alguns Deputados de certas ·gal; eu diria que cl!a seria. ill<'g:rl e impro
Provincias, c nellns cncetou-s·~ a qucstiio se cedente se tivesse sido feita pelos actua2s 
deviam ·proceder [L nomeação de 110\'0s elci· cldtores, porque aqtrcllcs outros, que prin· 
tores, ou S·C deviam ser fi'itas :1s c>leiçõPs cipiarnm a. exercer suas funcções no pr.inci. 
pelos mesmos que cstn.Yam cm actil'idado : pio de u·ma legislatura ac:Jbam 0 seu exerci
em conscqu<'ncia. disto cadn uma. daqu••llns cio no fim delln, e nesta conformidade clis· 
Provincias Ianr,ou mão daquelk nrbitrio que seralll os meus compan.hciros que decidindo 
julgou melhor; um:~s diziam que os .eleito. o .Senado que estes eleitores <'mm ns com. 
rcs Jlomcados nüo tinhnm mais acçiio, porque ;:~ctentcs então a cloir,iio era yalida. Os meus 
ns fnstt•ucr,ões dct<lrminava·m qu~. entregue illustrcs .coll~;J·as da Connnissftn con·cordam 
o diplom:~ ao Deputaelo, c~ss.'lxnm as fun· com:nig-o cm n:io nttendcr ao protesto ft'fto 
cr,ões .do cleitoi·: outras, porém, que segui· c.m Ttrrborahy; para. o que ch:Jnl:lm a pro1•a 
r:~.m o :parecer eontra.rio, diziam. que n:io a a.cta geral, c n lista triplice: •é um preceito 
era possirel ·que aqueJ.Ics mesmos c!citores constituci·onal, que o Sennd•or tenha. t•s.tns 
qui! tin:ham nom'en.do a. maior: parte dos qualidadt•s, idaíic, sab<l!', c rendimento de 
membros da Camnrn, não th·cssem a mesma. 800$000, c um eleitor, levado tnh·;·z ilo ninlio 
autoridade para proccelcr a estas ~leiçõ,,s, ~ patriotismo propõz que nqucllc canil!ila.to, 
fosse neccssnr!o fazer.se um processo no1·o i"lll qncm i:t reca.Jtir a votaç~o. não estava 
com grm·e detrimento da Provi.ncin: n<·stt•lnns ci~·cnmstnncins; mas nfi.o nos .p:Ireccu 
estado de duridn. npparcccu o decreto il'C 9 cstr fundamento capaz de obstar a elcir,fto, 
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por isso que nos eleitores compete saber, se 
a~uelles ·~ue .Y<la elegt•r, têm os re~uisltos 

t•xigidos p"](!. lei; é na conformidade disto 
que se faz un1n. totalidade das eleições, as
sim como j(L nns cle!cões primarias devem 
os v.otantes saber se aquel!es que possam 
n nomear csLlio na lei; e se declara em to
d·as as a.ctas, que se acharam nos candidatos 
as ci.rcumstancla s que a lei n•quc•r, e o r e. 
sultado de tuuo vê-se na acta geral; exami
nando-s._. e aclmndo-se conformes em todas 
as actas as circumstanclas exigidas declara
se pela ma·nelra seg·uinte: - rdnção dos 
trrs cidadãos que obtlvemm maioria de YO· 

uma J'rD\'incia, depois que foram pelos vo· 
tos da mesma rem.avidos, c postos outros em 
seu lugar, podem continuar a ex<•rccr ns 
mesmas funcções; a Commissãn aprescntott 
as razões ·que fundavam o s,•u voto; fez \'Cr 
que pela Constituição não é marcado tempo 
certo para. os (•leitores da. Província; o es. 
pirito da Constituição foi, e é que quantas 
1•ezes ·houvesse n<'cessldndc de se repetir uma 
eleição, tantas se exigissem as medidas es
tabelecidas nelln: é isto o que se Pn tendeu 
sempre desde 18·27. Em 1827, não me !cm· 
bro ·Por que razão suscltou.se esta duvida no 
C.arpo Legislativo: - .se os eleitor<•s da ]C· 

gislatura seriam os mesmos para todas as 
eleições que houYessem no decurso deli a; -
sobre isto •houyc uma ResoluçfLo: nfLo en
trarei na questão se era esta. a lei rcguln.
mentar que a Constltuicão manun. fazer ; 
·mas ha nella regra e exc<'pção; a. regra diz: 
- ser1·em sempre os eleitores para todas ns 

eleições; nws quando -se tiver de nomear ati· 
tr.as eleitores 6 a estes quc deve competir -
qual é a. razli.o da excepção? Qual é a razão 
da ,regra? A rnziio da. rPgra niio foi outra 
senão a commodidade dos <'leitores, commo-

tns na no1·n e!eiçiio a que se procedeu em 
virtude du. Portaria da .Secretaria de l!:sta
do de 19 de Abril para. Senador desta Pro
Ylncia cm lugar do fallccldo l\Iarquez de 
S~nto Amaro, tendo todos idade, qualidades 
c rendimentos t•xigidos na. lei; - depois de 
111<1 testemunho tli.o a.uthentlco, como é pos· 
s!l·el dm•idar.se das qualidades exigidas na 
lei? Isto é dito por um homem que nfLO é 
enpnz de fazer fi.rmnr a sua asserçli.o; em 
eonsequencia do que a. CommissfLo julgou. 
qne, depois de um testemunho ta.J como o 
de toda a Pr.a,·incla, que diz cm resultado, 
que este candidato tem todas as circumsoon
cias exigidas na lei, para. ser Se·nador, niio 
d I:Yin dar o menor peso a tal protesto. Em 
.conscqucncia. disto, t~:nho a dizer a.o Sr. Pre
sid<'lltc queira ']JÔr .a votos se procede ou não 
a duvida da CommissfLD, que, quanto a mim, 
nfio existe, porque os ~:l~:itorcs são os corn
Pél<'ntcs para. cleg~:r: .sendo decidida esta 
qtwstão o \"Dto da .commissão deye ser np· 
provado por isso mesmo que cliz que nrro 
neha outra duvida nesta clci~ilo. 

didnde que .(i sempre subordinada ao interes· 
se ·geral: a. Cama·ra dos 'Deputados, ·que inl· 
cion essa ResoluçfLD, via que era preclzo res· 
peitar o pri·ncipio dn Constituição; e como 
o que ella pNtende é que todns as vezes que 
se procedesse {L ·eleição, o fosse por aque!lc 
methodo, resolYcu, mas no caso que se tenha 
procedido a noYos eleitores, serão <'stes; jú 
mostrei a razão da reg-ra •quü ·é a c.ammodi· 
dade dos eleitores; n da excepçli.o foi o ]Jrin· 
cipio constitucional, c então a. J!.csoluçiio de 
1827 diz: - pa-ra este fim - c é nestas pn.· 
lavras, creio, que se querem fi.rmar os que 
sustentam a opiulli.o contraria; em Agosto 
de 1831 tornou-se a suscitar a. mesma duYi· 
da, e tal era a convicçfLO que o principio da 
Constltulçli.o (que é ·de proceder {LS eleiçõ<•s 
primarias e s<'cundarlas todas as vcz.cs quP. 
fôr neccssario preencher qualquer vaga) de
via ser obsen•ado inalterarei, que fez-se no
Ya Resoluçã.a; por esta se mandava pôr em 
1·igor a de 1827 em todas as suas p<Lrtes; 
tan·to na regra., como na exccpçfLD; :eu ·hei de 
<•ntrar coon toua a clareza qunl o espirita, 
quaes as ·rnzões do Senado, estabelecendo a 
rrgra c n excepção; entendeu-se, e muito 
hPm, que a Rcsoluçli.o era geral, que era para 
todos os @rsos, para todos as circumstan· 

O Sn. Pm~STDEXT": - Tenho a declarar 
que a discussiio é ordinnrin. 

0 Sn. AT.lrEID.~ E Ar.ncQl:EllQC": - Sr. 
Presidente, por máo 'fado meu tenho estado 
sempre cm opposição toda a. vez que enun
cio .min•hn opi·nifLO, porém, ~:lia 'G filha de mi. 
nha convicçüo; se entendesse que a cleiçüo 
era l<'ga.l, cu o diria com a. mesma franque· 
za com que o disse nn eleição passada, que 
no nll'u .Parecer, apczur da respcitavcl dcci
siLD do Senado, era lcgnlissimn; no caso prc. 
s~:ntc acontece outro modo, estou convenci
do do contrario do que aqui se tem dito: 
qucstfLo d~: Direito Constitucional é esta, e 
dP muita importanClia; de nada .menos se 
trata que d~: se saber se os mandatarias de 
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clns; é assi·m, como diz a Comm!ssão, Qtle a O que poderia r<·sultnr .cJuqui .a que nu. Lc· 
Provincia dtL Pttr.rthybrL rL entendeu, c jlrocc· gislatura. actual dissesse (L Prov!ncia por 
cJ.eu fL eleição; trouxe este ·facto, pot•quc o te· oeu8 representantes ·qu" a.qul'!le indit•iduo ga
nho visto cscri!Jto, pódo ser que não seja. zava d:L confiunça da Xação, c r1uc na outra 
verdadeiro mas ouço dizei-o, c tanto fJUC j{L lcgi~lntura ·dissesse que não gozal":t della; 
honlt:m ouvi dizer por .uma pessoa respeita· isto ·é passivo!? Eu creio CJllC estes nrgumen
vel que o Govemo mandou I>rq,cec!L·r á nova tos tGm mais peso silo lll:tis fortes do que 
eleição; mas cmfim são 11~0s de facto; muita ge11te julga: cu nfw cnnçarei o Sena· 
falia sómentc pelo que nos diz agem rcspci· do co:n discursos, pois niio ofallo por espirita 
to.· Tenho ·mostrado que pelo principio dtt de opposiçilo; mas CJUCro Jazer Yel' ao Senu
Constituiçiio todas as vezes que fôr necessu· do que ·quando se- tratou aqui dessa ncwln· 
rio .fazer eleiçfto deve ser 11:1 ,fól'nla murca- ~iio de 1831 considerou-se esta questão; quem 
da; j(L dei as mzões destas Resoluções; mus quizel' s:tbt•r mel·bor o ·QUe se passou, pegue 
lembrarei ao Senado que .cu eRtou convmci· no Diario de 29 de Julho daquelle anno, c 
do que esta doutrina ·não ·póde deixar de ser ver-se-'hn. ·que alguns nolm:s ·Senadores, agw 
entendida, !porque uli<ls :upprtrece.rít .contl'a· ra presentes, discutiram esta rmatcr!u com 
dicciio cxtruordinaria. lliUiio conltcci'nwnto de causa; ponderou-se 

·PDI' occasião da :elciçilo de ·U•Ul Scnudol' que era neecssarla :L Resolução, então cu 
por esta Provincia apparecc Ullll Jacto muito disse que dia era desneccssaria; mas a isto 
nocavel: na primt:iva ·elciçiW com)}rehende· oppuzeram.sc ·muitos nobres .Senadores que 
ram·se 3 ca·ndidatos, dos qmws um era Bento aqui estão; a IRr:solução passou, clia é ampla 
de Oliveira Bruga; annulla-s.c a c!L•ição, man- e comprehendc não só a regra ge.ral, mas a 
da·sc procedei' {t outra, neste lntermedio hou- exccJJcão que todas as vezes que hou1·erem 
vc eleição gemi, na qual é esk cidadiio, que noi'OS eleitores S·!jam estes c não outros que 
tinha merecido da Provincia votos pura Se· a façam; c isto pelo principio que .;xistindo 
nado-r, Q!eito Deputado; tem, pois, a Provin· eleitores actuacs não podellll ·continua!" os 
cia ununifes-tado que este cidadão .6 de sua mandatarias, que j:i foram rcoUJovidos, pol' 
escolha, tanto pelo \'Oto de uns, como de ou· isso que a ProYincla tem-se P!'OI!llllclado de 
tros eleitores; mas vai-se de novo proceder 
á mesma eleição, c é mesmo oste individuo 
que tinha merecido votos excluido; isto ~ 

anomalia. Nüo se p6dc negar (1. liberdade aos 
eleitores; mas como aquelks mesmos, que o 
tin·ham ·con•templado antes, o excluem de
pois? Fraco argumento sel'ít cstL', mas ai· 
gucm Hw uchar[t peso; cu fi·gu·ro um Depu
tado qualquer da 'Legislatur<L annual, j[t re
eleito para outra Legislatura, é nomeado 
l\Iinistro de Estado, o que podi<L acontcet•r 
com o actual ::lrlinistro do Imperio se cllc fos· 
se nomeado Deputado 1mra outra. Legislatu
ra; perde o seu lugar e pnrn. o obter ha de 
ser reeleito; quem ha de fazer esta l'Celel· 
çiio? A dos Deputados, que süo nomeados :.Vli· 
nistro dt> Estado, é pa-ra s1rb()r se eUes, de· 
pois de nomeados JHJ.nistros, continuam n 
g·ozar dn. confiança da Xacflo: neste caso 
quem faria \l. redcição dn Deputado? Seriam 
pon·entura os elciton·s da Legislatura pas
sn da? Parece-me que não, porque cllcs nüo 
]lodiam nomear para <L outm Lcgislaturu: 
far-sc-hiam duas nomcnçõ~s. uma pam a :Lc· 
gislaltH'n existente, L' outra para n futurn? 

not•o; pol' conscquenc!a tenho mostrado o 
que entendi, que os m~us sentimentos são 
fundados na l'azão, e mesmo nas discussões 
desta Camal'a; o Senado todavia ·resol\"el'á 
o ·qu.e llllC!hol' entender. 

O Su. Vm:GUEmo: - .Sr. Presidente, cu 
1111uito espontaneamentP sinto os pl'otcstos de 
bou fé com que o illustre Senador principiou 
o seu discurso; estou pcl'suadido da v.crda
dc del!es, mas como muitas 1·czes tem sus
tt>ntado opi1riücs singulares com o;aul Llcs· 
appro1·ação, permitta-me que diga que est-.'1. é 
umn. dei! as. 'Recorreu prillt<'ira.men te o i li us. 
tre Senador á Constituição, a principias ge
raes, mas para que 0 isto? :Estes principias 
estão desenvolridos, c sua intelligcncia .fixa· 
da por uma IL•i, G que os eleitores nomc~Jdos 
para n primeira eleição de qu:üquc1· 'Lcgisl:l
tura sejam os co•mpetentcs em toda a dura. 
çiio d~:lla par:L se procedei' [ts ddçõcs orde
nadas ·pelo artigo 28 da Constituiciio, qut> 
trata dos Deputados nomeado:; ·:IIi!Jistros, e 
H, que -trata dn. Yaga do Sc:uador; t•staudo 
cstaobelccJ.d:t esta n•gra não tmnos que rccor· 
I' e r áqulllo que se p6de deduz! r da Constl· 
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tuiçfto; u Corpo LegishLtii'D j{t t•ntcndeu a 

1 

:Rt•soluçfw de 1831. Senhores, ·~ nccessurio 
Constituiçfto deste modo e 11ortllll'to não rcs- saber-se a historia dcsin. lei pura saber-se 
pondo tt ncnlmm desses argumen toJJ nc:n ti- sua YC'!'dadeirn i·ntelligcncia: tin·ha passado 
rados ela Const!tuitiio, nem de princi1lios ge- essa Resoluçfto de 1827; havia um decreto 
racs. prol'isorio Que autorizou as instrucções, quo 

•::.Ius ·disse-se ·QUê esta Rcsoluçfto rle 37 se deram para se proceder íts eleições da 
contém uma .regra c uma cxccpçfto; essa lei primeim Legislatura; pela necessidade quo 
é muito clara, mul·to ex11ressa, nüo pôde ad- lmvia de se reunir pela primeira vez rt As
mitür duvida nenhuma: os eleitores no- scmbléa Geral; era necessario, para .f-azer a 
meados Jmra rt Jll'imdra de:i~fto srw os com- el<'iç[to da se•gunda •Legislatura uma nova 
pete11tes para as outras que se seguem d:t lei, porque esse decreto que approl'ill'a as 
mesma Lt,g.islatura; vamos agora a <·xceçüo instruc~ões, nüo se entendia a ta-nto; fez-se 
- mas nas 1'rovincias, em ·que para csLC essa lei nov.a, c entfLO C'Scapou a referencia 
fim ... qual ·ú l'Ste •rhm? iFalla-se :ICJUi de a esta Hmsolucão; disse-se que as eleições se
eleitores da JJOYiL Legislatura? .Seria um ab- ria.m feitas ·na conformidade do decreto de 
surdo conccb~r-se que os •eleitores para este 182•1, não nwncionando a Resolu~rto de 27; 
fim sejam eleitores ua noya Lcgislntur:t: ds aqui o que morcu n duvida, llfLo foi ou
·Qual ·é entfto este fim? •E' 0 ma·rcado nos tra cousa; .duvidou-se então, e duvidou-se 
artigos 2D c H drt Constituicfw; para que, com muito ·bom fundamen·to; disse-se, a lei, 
pois, 11rocurar fóm esta retcrencia'! 'J.'ratc- qut• segundo as eleições, ·ó regulada pelas 
mos agora ·da <'xcepçLlo; quando acontecer instrucçõt•s,. e não comprehendeu .esta ileso
que esteja.m nomeados cleitort•s pa.ra este luçüo de 2i, Jogo ella não rege; foi por esta 
fim, isto -ó, para os casos dos artigos 2D c razão que ·na Provincia de )Iinas se elege
H, .estes faç:mn .1 elcicilo; estamos niis nest<' ram novos eleitores esse fez uma cleiGão ir· 
caso? Havirum estes eleitores nomeados? )![to. rt•gular, porque em alguns col!egios resisti
Os eleitort•s nomeados eram os da actual Lc- -ram a isto dizendo - nüo temos adquirido 
gislatura, eram os unicos competentes; man- o direito de eleger cm toda esta Legislaiu
don-se proceder á elei~.üo de eleitores dc ra - c niio conseutiram que se fizessem no
Dt•putados c Senadores para a futura Lc.gis- vas nomc.acõcs de ~:leitores; algumas ·CamrL-
lu tura, mas .cujos pode!'cs eram para a L<~- r as ·:IIunicipacs nfto CU'll1Prirum as ordens 
gíslatura futura; ·e se fossem estes que no- p:lra se •fazer a JlOlllencão ·de l!Ol'OS eleitores, 
mcassem o Senador tcrinrmos a violacflo das sustentaram que os 'já eleitos eram os com
duas leis ao mesmo tt•mpo, excluindo de scn pett•ntt•s para todas as eleições no decu·rso 
direito os cleiton·s d:J actual Legislatura, .., rla Legislatura; outras Camarns ·~Iunicipaes 
dando uma acctlllln!açi"Lo illegal aos eleitores obedeceram as ordens do Presidente; a du-
dit Legisla tur.a vindoura: com que funda- ·l'ida <era se estava ent ''igor a 'Resoluçüo de 

l ''7 · foi 1 • h • • I 1 nwnto se poc cr[L dizer que os elritores da - • ' lcc-s,arw a c ara -a; para este fim 
nova Lt•gislatura são os compel<'ntes? Quan- basta\'a remover tOda rt duvida que exisiia; 
do os clcitor,•s recebem poderes -para a por- mas como se tinha 11rocedido ft nom.caçiio de 
l'ir Legislatura e não para a actual? A ex- !!O\' O~ elei-tores, competia a estes o "fazerem 
ccpç;io é clara, tanto qut• ó restr!cta para - ns <·:l'ir.ões para - este .fim - a ·regra ge
<'ote fim - to:nando-:se as palavras para _ rnl e perpetua; agora a excepçüo por isso 
este fim - .ficnriL tt cousa duvidosa? Quan- mesmo que era occasionadrt po-r circtumstan
rlo se diz é eleito par:I t'stc .fim, llara os Ctl· cins particulares limita-se aqtll'l!a eleiçii.o; 
sos do artigo ~9 c 44 ela Constituiçi"Lo, nfto foi umn necessidade particular, um motivo 
sei como se poss:t duvidar,· o mesmo illustrc de conwniencin: no tempo da puhlicar.üo da 

I ' 0 7 " Senador quando nprcst•ntou sua opinião ,1 eJ, cm • • não l1avin m eleitores pa-ra a MYa 

tal res·peíto omilt!ra as palaYras _ parn. cs- Legislnt!lra, os que estavam llOlll!Pados eram 
te fim. sómcnte aquclles eleitores acl hoc em raziio 

O 'sll. 
'I'Il'"fll 1" \ "T" da dUYicla ·que h<lVia: portanto qUa!lr]o ns 

" •.• ' ,\ ' 1 r.nc:Qt:EHQt:E: - .,ao " 
omitti; muiLO clammcnt,• fallci. palavras - pa.ra este fim - n:i.o tinsscm 

O Sn. VE!tGUt:mo: - Então nüo ouvi. 
Falia-se em novos elcitor.ês; f(]lla-so ncss.:~ 

timdo toda a duvldn, vinham a timl·as na 
presente ·Legislatura - era da Lt•gislatura 
dP 1827 de qu~ so fallava, que nada tínlla 
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Sessão de 10 de .rullw 153 -------------------cem as futuras Legislaturas. '~Ias 4isse o no- /alguns; o srstema de Bcrltley sobre a exis· 
bre Senador que o QUQ se segue daqui move . tcnciu dos corpos, ·rol sempre pn.ra mim purtL 
u absurdos; c um que apontou é que na lista./1 \'aidade ·d·e um cscr!ptor, que a nada. mais 
triplico da primeira cldçilo entrou u•n1 cid·a- . se proptmha do q'.lfr a ostentar a agudeza de 
dilo que depois foi nomeado Deputado, CJ.Ue 1 engenho, mas quando vejo tiio cotlspicuos va
ngora niio entra; onde está aqui o absurdo? / rões, como os uous ilJu·stres membros da 
"ão 0stá aqui a razfto muito olnrn? Os elei· ! Com missão, de cuja boa ;f6 estou ·bem certo, 
tores vendo que e!le estava multo bem em- [ .entraram em duvida sobre a legitimidade 
pregMlo no lugar ·de Deputado não o qulze. ! dos eleitores que procederam Ct eleição do 
ram .ur.~r dnHi para ser Senador; disser= I Senador cm questão, cu certamente mudaria 
- este Deputado ·é bem, niio deixará de ser r' de conceito acerca dos atheus .theoricos, " 
Deputndo, vamos .nr.m1~ar ·nO\'O :Senador - dos que abraçam tão extravag:mte sccpticis

cxistir;, nisto ~.bsurdo? .Supponhnmos m~smo · :mo, se no mesmo te·mpo não vi~sse pela coo
que l!a outra ci.rcurmstanci:1, que não lhes c!uslo do ·Parecer, que os nobres me111bros 
me.rcccu o mc,>mo ·conce,ito ·ne.sta occasifto, antes tiveram um pequeno ·escrupulo, de que 
como j{t tin;m mcrccirln pelos ~'otos .tanto de quizeran1 fazer participante o Senado, do que 
uma dc!r,ilo, como dt! outrn, CJ.Ue tinha isto foram realment~ possuídos de uma verda. 
de absu~do? Nfto ,pod;nm :clles rscolhcr ou. dei r.:~. du\•ida. 
tro pn:·a .S:mtdor? Certamente que sim. 1 Eu j{t estou muito prc\'enido pelo nobre 

A' vista, pois, da clarez:L da regra geral I .Senador que acabou de fa:llar, mas como <'U 
e ua "xccpç.fto qu<: ILmita os eleitores pa.ra i lwria Pedido as pnl:tvras antrs que elle ex· 
aque:le f:.:JJ, isto ·é, das eleições de que tra· , pendesse :ts razões com que combateu css:L 
tam os ::rtigos 29 e 4-1, eleitcrcs que não ha I denomin.~da duvida, não me dispensarei de 
agora, (L vista dos podet<'S que sfw dmlos aos : tmtr::r com mea contingente na discussüo, 
eleitores tia actual -Legislatura. que S<'rvem [ at·ê porque tenho bem presente os motivGS 
pa.ra as eleir,õ~s todas durante ella, :porque / que occorrernm para se .fazer n. Resoluçlo 
os da outra :LE\gisl·nturn só .tem pcd<'res para de 1827, c [t Yista dellcs ficará bc.m patente 
essa, " não os tem para esta, parecem-me 1 oue não pôde subsistir n ·durida que se fi· 
<JUe não _podem. ter luf;ar as duvidas; c tan-1 gura. 

to é asstm que os dous membros dn. Cem. · A disposiçiio deste decmto, assim como 
miss:io !J.:1searam o Par,•cer de maneira que I acontece .com muitas leis, procedeu de facto 
nfto offercccraml positivamente n sua opi-/ que foram presentes ao Corpo .Legislativo: 
niiio; clissernm que hariam du-ridas; tanto . autcs de iastallmln. a Assc.mbl6a hnvimm fal" 
1'aci!laram no conceito que formavam de j Jecido ·dons Srnadores nomeados, e pouco 
suas duvidas que não omittiram positi\•a- r tempo depois de reunido o Senado morre:J 
mcntr· o seu voto do contrario diriam nlo J 0 Visconde da Cachoeira, tnml,b<'m nomeado 
tem Ju.gar a c!eiçlio por esse 'Diotivo, mas nlo : senador; foram expedidas pdo Governo as 
Se aLrev:·rilo a dizei-o. Demais, .tendo a,ppa. i ordens, para se proceder ás eleições nas re<I
recido a rcspeit~ <lo primeiro dip~oma um I pctivns Provincias dos Senador<'s que aquel
<:scrupulo, que so por mera formahd:tdc fez , Jes deviam succcder; e porqu(\ constassem 
il!udir cs votos dos eleitores de uma ·Pro·! ns diversas opiniões que havilliDl, assentando 
'V!n_ci~ ·i:~ de ap.rcsell'tnr,-sc agorn. esta. onpo./1 uns que cu:mpri:t nomear novo·s e!citon•s, c 
Ellçuo .. :-;uo se dir[t ser 1sto uma qucstao in- , outros que os mesmos eleitores que ;haviam 
·dldciual? A' vista do que tenho e:-;posto, pro· : nomeado os mesmos Senadores, n. quem se 
nuncio.mc con.tra essas mal fundad·~s duvi-/ iam dar successor~s era.m os comP:ctcntcs, 
elas, r é meu voto CJ.Uc o Senador nomeado 

1 

assentou a Asscrmbléa Geral Lcgislntiva rJnr 
.to::ne assento. uma Resolur,fto sobre esta mnterin, para que 

O ·St:. ~!AllQUEZ nr. CARAI'l~T-T-AS: - Sr. pelos di\·ersos modos com que se havia pro
P!·esillcntc. até agora cu 'estava persuadido cedido a este rcspe!.to nlo oscillnsse a. leg(ll!· 
que ci~ boa. .f6 se não Podinrm negar algunJas dndo da elc!çfto. 
vercl:uJ,,s de prime!m intulçfto, nem pür cm Esta. 'Resolução, pois, foi Rnncciona.d:c 
duvida outras: nunca acreditei que houves- em 1827, e tem duns parti'S; na. 1' se cst:~be
sem :tt!Ieus thcoricos, praticas, s!;m, conheço Ice" uma regra, na 2' uma cxccpçiio ou de-
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claraçuo de regra enunciada. A regra 1l - e!ei~fro do Seua~or Ci~n que~t~o.. for~ú:;o. <J 

us eleitores que flzemm a priméim c:l.~i_:lo 
1
1 co.~r.ess_a~· (Jt:e nuo P~<d'~ s~I.JS!St1r a .~~~-\'llla 

são compet.('n ws para fazerem as cle1çues, O! lei ccld,L pela Comnn.,ao _e que nos tclmos 
·que duran.tc a .Lcglslatur~L por .cl!es eleita, 1 du sc.u _ mesm~ P'll'C~~-r s.: ucve declarar legal 
uccorrerem, ou quando ulll Depmact.o é pro- I a cl~~ça.o .. úo ::;r. Fc·lJO, e dar-lhe assento ues
movida ao cargo de ::\Iinistro de Eswdo ou I ta c .. nuu.1. 
9U•:tndo vaga um lugar de Senador - pois O Sa. 11Jorams: - Jú. se tem mostrado 
süo esst•s os dous cusos em que na conformi- , sufl'idientel!1'unte que .estas duvi<hls nascem 
.üade dos artigos 20 e -H da Constituiç:LO po- I do pequeno escrupulo qu~ tGm os dous nGbres 
.Ut'!ll haver eleições parciacs, n~un:L so P1:a·. 

1

, S:•na·darcs da Commissão: o primci.ro ,tobre 
vincla, c pura ·COimDlctur a Lcg:slntura ex1s- . .senador que rncetou a discussão mostrou 
teme. ':\Ias como das opiniões dil'crsas que • l:JUi sobcjumeat.e a nfto cxistcncia das dtrvi
i:Jdiqud r~sultou que uns .col!e:;ios clcitoraes das; pdu pane •historica que .fez da Resolu
for~.m ,formaúos de novos L'•leitcras, nomca- ~[lo JUcstrou que tacs duvidas não poúiam 
dos esPecialmente para essa dc:~l:.o singul•n· kr lugar: mas o nobre S.Quudor que Jez pu.r
e outros foraUil compostos dos el<itor,•s anti- te da Coru;missão e que entrou ncstlls duvi
gos, isto ·é, dos que ]!aviam ~lc~;ido a. Legis- das dcmm:st.rou no Senado os motivos que 
laLUra que .enl[to existia, _n:LO bastava s_ó _a 

1 
.3s •tinham fundaTnentado; estes moti1'os, se

Tegra para se rcpu~ar JegJ.tllltl ,•sta ch·t~ao gundo meu l'l'l', não são fortes: o csp:rito 
Jeita com diversidade; c não cnnl'inúo dal-u j da ·Constituiçfto é, diz <'!!c, que por cada 
por nulla, c proceder-se ii outr:L cem ~raris: ) unta va.g~ que. houvet· s~ twmeiem eleitores 
simo incommodo dos povos, n;:ccss:tno fo1 1 noyos; nac sl'l onde se acha na Constitui
sanar u. ·irrL'gularid~ldc prat!c:ad:.t, ~~ por isso I cão este espirita; J!llas se cl1c se a.cha-r nas 
se declar-a - que na.quellls Pru1·i:1cias c:1de i)JStitni~iies não se pôde <lizer que em o que 
para - este fim - se ucn1G~~!·n.1n no\pos I ,·ogavn., porque se não ·tinha. dado o f~tc:to dtt 

eleitores, estes faç.;JJ:n a eleição. I pr.,cizfto .scnf:o no .anuo de 2i; foi neste ali-
Por isto G evidente que sc~u:H!o a dispo- no justamente que o Corpo LegislatiYa mos

.siç.fLO da re~ra, silo os elehores que uomt•a-~· trou qual era o seu espírito; muito antes 
:ram os ·Deputados dessa -Legislatur:t existen-

1 
de ha\·er vaga na Cnmara dos Deputados 

te os que devem fazer a dei~,'éo da Sc:w.do:·, ' hOuve-a na dos Senadores; algu·m dt•scuido 
de que tr·ltarmos. ·pois que aint!a dura a Lc- ! tel'e lugar nesta Cum.ara a tal rcsp<'ito; mui· 
gislatura. que ellcs nomearam, ,_, ::i:H!a rJUC I to antes de toma·r asse·nto vagou ·O lugar do 
J1ajmn j{t novos dc!·tores, nt•m pela regra, Desr:mbargudor F. .BruganGrt, antes de to
•nem pela declamçüo, ·são cl!c3 cc.mpctL•ntêS ,. mar .uss .. ·nto vagou o do D2ssmbargador Go
]Jara esta eleição: .Pela .regra ni\o; porque dim, antes de tomar assento vagou 0 do Con
nflo süo cll,•s que uome:nant F·1l'a ,•stn J.e- I sclhdro de ·Estado Visconde da c~c:l!oei<ra; 

@'islaturn: ·ta~~1bem .nfto est~o :u:t:prc]:cncli-/: ?.ep~is Yagou o do .:\Iarquez .de. SZ~bar{t, que 
(los na cxecpçao: porque c!lcs uao foram no- Ja tmha assento: cada ·Pro\'!llCla deu a in
mea.<los especialmente para faun•m esta i telligencia qllt' ·bem lhe pareceu ás instru-

I 

·?~eiçilo do :Senador; cireu•mstancia ~sta in- / cções, umas CJltl'nderu·tn que_ o espirita dcl!ns 
u:spensavel, para lhes poder ~er .;,ppltclcla .a 1 cm que, por cada vaga que aouvesse no Cor
excepção; visto que mui pes:til·a:l:•:nt{! as- I po 'L!Igislativo de1·iam-sc nomear eleitores rui. 
si-m o declara a Resolução Jl:ls palarras -~ Ji.or: outras entenderam que não; a Proviu
para. este film - que niio podet:t ter outro cia da BaoJtia, ~uando se deu u vaga, disse 
~entidc scnfto o du eleição c;;wci~:l dos cu- : que hny!:un de ser1•ir os .mesmos eleitores, 
sos dos artigos 29 :c -H, porqn" d·. stn3 é que 1 insistia qU<' .esta era a intellig<'nci-~. c tam
trllt.'\ a RL•solur,üo, c não_ for::m p~ra ?!las JIO· 

1

. bem assim se insistin na de ~finas pela vaga 
meados estes no1•as cleltores, "'~s sun para do Marquez de Sabnrá, cntuo eppnrecc-rarn 
~regerem a proxh11a futura Lc~isl~tura, que ! estas representações que deram lugar {L Re
lia de principiar em .:\!aio do n::nG de 183·!. j solu~ão de 27. Deixo ele parte agora tra.tn.r 

Se, pois, peb. intellig<•ncia obvin. e na- · de demonstrar n justiça da reg.r:L c a rnzão 
t!lrnl d11 Resolução l!•as sun.s· rlt::rs p~t·tcs os Í da excepção pol'que quero continuar 11 com
lloYos el<'itores nomeados p::.!'a. 0lcgcJ'()m n / bater os fundamentos !lo nobre Senador. o 
futura L€1glslatura sllo incompd~ntr·s parn a cu.tro fundamento foi o facto a!legado do se-

. 
-~ 

I 
I 
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nadar EsteYão: cu v! que cstav.1 Isto feito qtw não: a cousa succedeu cm 27, e os elei
assl;m, procurei a razfto e d!sscra.m-mc: "c:t I tores dn nom !t•g!slu·tura •hn1·!a.m de ter lu· 
nflo ha noticia dn Rcsoluçflo de ~7", c não , gnr t•m 20: logo a leg!slaçfto comprehcndeu 
s" duvide dist•J porque in1mensns leis se tGm 1 unicam0ntc os eleitores para aquella cl(•icão 
feito nue não têm chegado ao conhecimento 1 inclil'illu:tl, .. stá tirada toda a duvida. 
não sÓ dns Províncias lln. 2·', mas tam!Jem ' 
ela 1" ord<'!1J: nüo se diga que os .D!m·ios d'l 
Camara !Jnst;,:11 porque estes não se lêJll cm 

Dissc .. s,, que o decreto de 30 referendou 
,•sta; já um nobr•• .Senador explicou muito 
bem isto; parou e aqu<•llr decreto de 30 foi 

parte wlgu:na. c a prov:~. ·é que lt•ndo-se or· cm ccnseouenci:t de niio se ter dado a san. 
clcnado que as Camaras :vrun!cipucs ussl· i c~:-10 no nnno eh: 30, e a ConstituiGãn diz oue 
g-n~ssc·~1 para <·lles, n<•nhuma se !mportcu 1 nr10 pnssr.11n estes projectos que niio obtGm a 
com isto. Qunndo de ·Pcmnmbuco sõ mandou s3 ncçiio llmp<'ricl, s,•r propostos senão nos 
dize~ ft Par:~:by!Ja (llorque então se considc· mesmos .tcl'!lHJR: eis a .razfto por que se aà· 
ra1•a •Pernn·:nhuco como metropole daquellas . • mittio mnll:t n. exccpço.ao; 'IJtnS E·~n 31 não se 
Prorinr:i~s ma is p,•quen~s) n·spondeu-so de · / poclbm consickrar os eleitores ela legisla-
lá - é tarde, n. ncmeacão j{t cstCt fcit:.::t - 1 tur:1 rutul'n. pO!'(]Ue nincla n,lo ''xist!nm, d·e· 
l'ÍS o ;~:cto c!~ o.S~:tau.or Este·\:~0 • ~asso ~o I \"lllm existir r.:n ~~; felizmente as datas f:J.. 
outro "1do. Q.J~ ,uscltou dtni~las. •10 n~b:c i va:·eccm :nuito: mas se isto não !Jnsta, ha 
Sen:u!or: tllssc ellc que na pmnt•Jr:t elt•tcao ! ainda umn ref.le::üo. e yem a ser, qunndo do 
~sr.~: .. -~u~sn!os c;,ci.:an·.s. co~nprL·hctH.lcr~n\ tt~~·~ /1 

ttn1tt dispcsicàn 1P·g:is.J.3.tíYn quniQUl'r se pó de 
Inm,·hdl•!S, c a;:')nt •1 l xdut.m -u:n, qu~... e fu ::;eguir uma inll~llig.:.·-:Jcia du,•idosn ou cscu:(t 
!ano ·.Dr.:~ ~:l; eJ!c,s poclir:m cxclult· toe! os trt•s / ·; 0.11 o11, ~ ~ c 1 ·1 z~r cl· " · · -0 ..... 1 o ·.1 , \,.; .. 'llh.- 11 c .tr Ul.•W np1nw a !"C'S-

·porquc s.1o livres, ~~ isto {•stá .. sc vendo todos i peito dc,·c pcs:;r se clla prOi.ittz absurdo; ~~-~ 
Os (,,~,, nTic< c]·io 1'0'0 Cll' poctro pa•o Depu· I 

....... , • .- •• •• '" L ·• • ' ~ • ·•l< • ! prcr!ttz, nft.o :1 rlt>Ye dn.r: ycja:nos St' ngo:rn. 
t:lclo, Pt•dru é nomcc.d-o ,jfinístro, manda-SP I' nopiJ"c•tlJllo est·L I''~J·.-. r ct o" I s • ... 1, , ~ .. , ~.;.=.. ,, ao .n o se p c~ e-
saber r.le!!es ~e qucr·:·m qn·.> Pet~m contmu.c g·n:r ·~bsnrdo; en-tendendo que a exccpgii.o 
como Dc:mtallo, c dtzem ~ue nao: os cki· i f~lla. c comprêhc•ndc os !'!L'itores dn vindou
tores entenderam q..:.• t'Ste hcme·m est::tva 1 ra Iegisl~turn., vinham estes eleitores vota·r 
melhor pn~~. Deputado do qu,, pa rn S<ma dor: 

. • cm un:~ c outra, .c ·nüo ern. isto prejudicar 
e~te a~<;umctto p~ra. mun nao merece con. o d!rl'ito dos (•!eitnr,•s existentes? .Portanto 
slUC!'a~~o algum~. DISSl'·S''• e Se hOU\"l'r UJ1l ,1.; n•e rozent'IO DC"O n- .. -, 0 . . . ~ .. o J • .n 4 • ., ... 1;j r.1zut s, c n1 que se 
homem Deput<!CJO QlW SeJa nomenclo ::llmi;tro r .;. •ttsttllt"r " d ,.,.ln d· c •!! • ,• ot .. 7. ·~ . ,, ,, u c~" .1 om .. nss~to, .e que 
ele ·Estacio ngora neste a:mo qu2m é que ha "IC""JIO IJO!Jt• <:e11 ndot· Jl"l . · •t o .. ::.. c ..... ....~ ... o St\11 csp1r1 o r{l .. 

de l'lcg~:r, as l'l:·itores da Legislatura actual, , to J· 11 ·t· 1·,11 n- rc1· 1 n • t t 
ou os da Yindnu~a? Se <'Jlc .tirer de tomar cõtou ~u·· pocl;;n;cs ''otm sobre a admissão 

I 
c , . " o, t• • ., a an ousou sus en ar 

uss.:-nto ngcr.l scrao os eleitores ant!gos, c se do Senador eleito. 
fôr p:-.rn. a Lt•:;islatum vindoura dci"C ser · 
feitn esta nomençiio peles L'leiton•s novos; O S1:. Vtsr.o;o;nE DE CAYHU': - Como 
isto 1·0ri l'ic:t-se pelo facto elo ·Jiinistro da Fa· mcmb:·o dn Conrmissüo dn•o dizer tnmb<•m 
z~:uln. ~ctual, que f.\ntrou agora P·::tra .~ Ca.. nlgum:1 cousa 9obrc isr..o. Sr. Presidente, 
lll:t!"n c!ns Dqlutados por ·JI0!11CaCiio dos eki· (JUCI"l'l' tirn r o cli.rcito de dUI'itlnr SÓ c"'.~Ui ,: 
tor,•s nnti';;cs. Ag-ora todo o cnvallo de bn· que cu vejo; querer que quem tiwr clitl'irla 
ta1!1a n'm n ser n exccp~ito {].:~. lei, apezar d0 um I'Oto n·Wrmntivo só nqui é que se vê; 
da l'õi','rn geral, e o nobre Senador. qlH' sus- 1 o qu? !cz a Com.mi~sflo·? Expõz .a _sua cluv:
. cnt" uma cxcep~ão tal, é aqucll<• mesmo que i .cJn, tsto é a :notnr1a da Cc.mnHssao; c cr:1 
nos seus principies juridi·cos tc•m sempn· sus- para se ouvir nPste ~'<'cinto dizer a um dos 
tentado nqu!, regras gcracs cm !egislagií.o. nr,!Jres .sen:tdorcs que se oppuzern•m que isto 
A ·lei cstab<'lec•!U a regra, diz c:olla (lr'u) vem era calcar a lei nos p~s! 'Isto poderia. dizer· 
agora n excepção "mas se para este fim, C·tc." se no theatro, <·111 periodicos, mas não n.·st.n. 
(leu) ; logo qual hn de ser pstc fim? Se se ensu; o odioso rec:l'ltirrt em quem o disse. e 
quer entender que esta excepção niio é pnrn 
aqncllcs eleitores acl hoc, nnns sim p:tra os 
d;t h•gisl.:!t1;m Yindoura, pergunto nrstc caso, 
no nm1~ cl~ 18~7 hnYinm eleitores? De certo 

niio sobre o PnrPcer da Commissão; a!.:;um:t 
cnusn ]JOtlerin t,'tmbem dizer •:t. tal r<'SJ>eito, 
pnr(,!Jl, respeito muito ao Senado . .Sr. Pre
sidt•nt~. a mnteria tem sua. cJuvldn, l!inda que 
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não tenha. evidencia, c a gra11dt: regra é du :,_untes· haviam propalado o sQu voto nüo po. 
vidar primeiro, e depois apresentar os fun· ~diam revogai-o agora. 
do:mentos. O .Su. Vmwm~mo: - Eu entendo ter sido 

Fallou..;;e aQUi na de!iberaçfLo da sessilo Injustamente> arguido peolo nobre Senador 
passada sobre este negocio: o Governo at- quando disse que -cu não consentia CJ:Ue clle 
tendeu ao Senado po1·que elle mesmo foi o tivesse o direito de duvidar, c exprimindo 
delator d~ _falt~ de lei, e dcp~is delle d~zer I i~to por :n·aneira mui ae1:c: o n?bre Senador 
que a cl:c1çao nuo estava na forma d·a !C!, o 

1 
pode -duv1dnr quanto qu1zer, n1as permitta •. 

que queria. que o Senado -dis;;cs~e? Que em me que eu enuncie tambem a 1mlnha oPin!ii.o, 
ar de compadresco passasse esta idéa? O posto que contraria á sua: queixa-se muito 
Senado decidia como -entendeu, o Go\'erno de cu dizer que isto era calcar a lei aos pés; 
ann ui o a isto, e o que t~m mais de se fal- sim, cu sou tão livre cem o o nobre Senador; 
lar nessa matcrla tão s6men.te para me con- podia dizer isto porque en·tendo que a lei é 
vencer da odiosidade a mim e ao roeu col· clara, :e .ten·ho o direito c obrig;açiio de emi.t
leg;a? 1Disse-se qu~ agora arJIJare.ce esta du. tír com franqueza, e firmar o meu voto. 
vida e então não appareceu: nem devia a.p· Por est:L occasião falia-rei no argumento 
parecer; ·é regra do grande "cwtou, qu.:mdo que apresentou: c!le tira a sua maior força. 
ha um a·rgumento forte cxcHS:tm-se outros: da duvida, se cs eleitores podiam votar de 
havia falta. de execução de lei que o ·mesuno , novo depois de terem propalado o seu voto: 
ll!inistro denunciou, para que cm us:tr-se de I suppon'hamos por ll'nl pouco que ainda não 
outro argumento? Eu ag-ora dig-o a -raziio de haviam eleitores novos; entfLO só Para este 
minha principal duvida; succcdcu este caso beta havoiam :d·e ,nomea•Nld Onde está a 
<lo Senado julgar que tinl1a sido i!lL·ga! a • lei que determine isto? Logo os mesmos ele i. 
:Prim.eira eleição, c o G-overno a·pproyou isto, I tores uma vez que a lei lhes dá o direito 
o que dC'I'ia fazer o Jiinist!·o li:L Reparticào de votarem, o deviam fazer em quem bem 
competente? Usurp-a-r a attribuiçüo da As- lhes parecesse, e daqui resultou que o pro

semb!éa •Geral QUe era -de int~rpmtar leis? I Posto pa.ra Senador tivesse muito .maior nu
Nii.o, mas ellc mandou fazer a eleiçii.o intcr· mero de votos agora do que da primeira vez. 
pretando a lei como lhe pareceu; ngora ap- A' vista, pois, disto espero que o nobre Se· 
pel!a-se pa:ra a Const!tuicii.o; o qt:c J!z dla~ /.J.ador haja de ter commigo aquella toleran 
1'odos os empregos são delegaçfLo da Xacilo: cia que exige dos ou-tros. 

como é que c~ r.egra de jus-ti~.:t uniYersaJ 

1 

0 .~. s.uun:xr:xo: _ •rem-se dito Qlh 

um •cor~o que Ja preparou o seu votll possa n!l.o pódc proceder a duvida por ser mater_h. 
com_o ~1sse um nobre membro rwnlidaJ-o? .auito clara; p,1 ra mim não 0 é, c a. 0 ,, .. 

Aqui nao -é eas~ de revalidações; bem se vê .mssíio .tem mostrado que nilo sou eu o unTco 
a. mudança de ld·éas: ~ um acto novo in&el- que nella põe duvida .• \. Resoluçii.o de 12 de 
rn:mente; cnducou o direito duqu,.lles eleito- Agosto de 1831 manda pôr em inteiro vigor 
res; cllcs ·m_csmos ·é Que oH~!ldcram a lei, a dispos11:ão da outra de 9 .(]e Agosto d,e 1827 
ain_da qu~ nao com lD'á .tenç"o; os mesmos ! e quando ·<.'U leio n .pQla1•ra ln·teiro, inclino· 
eleito:es Julgavam que. não est:w.a na fórma ! me a crer que isto se refere a -todas a.s suas 
~~ le1, e a cons.eque~cla er:.L Qltc • CIJ{•S tendo I partes, isto é_, tanto a respeito da. regra ge. 
livre 0 s~u direito nao podwm VIOlar o que ra-1, que esta ultima Ros·oJuçii.o cstabC"leee, 
estavn fClto; este ·é o caso da mínl1a duvl· como <las excepções que põe a esta mesma re· 
<la; se aqueUc·s homens crJ,m os compet~n. gra.. E que uiz esta excepção? Qu<.' nas Pro
tes pa.ra darem este l'oto, n~io podk·Jn com vínclas e·m que já se ti\·er procedido á nCi· 
d:ce:ncla ·re_voga!.:o: .tenJho pois d·ac!o a m- mca.çüo de novos eleitores compete a estes 
zao ~e auvldar; eu não pretendo ingcrir-.me o razer as eleições: dissc~se aue esta excc· 
n.a~u~!lo que }~rtenc;, A Assclllblb Geral de- pção .s6 te\·e Jugar no cnso pa-rticular que 
Cldir, a du11da esta n:ste ponto, c depois deu motivo a mesma Resolucüo de 27; mas 
do .'Senado r~solvel-o, ~ao ha d:n•Icla sobre se isso assim se entende, que necessidado lla
outlOs pon·~os .. estou ú.rme ·:1cst:1. opinião: via de uma outra IResoluçãG que fizesse vi· 
que. os eleltort•s da 1egisliltu~.t passada não gorar nquelLa. disposição, quando Jll a.quel!e 
:POd-wm nomear neste caso os homens que caso pal'ticuln.r se tinha pussudo, isto é, em 
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1831? .Para quo se diz que a presentes, vanuos a ter ·100 oJe!tores no· 
1827 ostCL em seu inteiro vi·gor, niio memld.o os IR\iprcs,•ntu•ntcs da Naçfi.o: isto 
rando que isto é sóment~ acerca da reg:·a gc. ·par.cce-me um a·bsurdo: a ConstituicflO diz 
ral, c nfLo acer{!a do. e:.ccp~<i.o? Como é que que a Provinc!a do Rio de Janeiro tenha 200 
se acha c~uro, que a c:.cepcfLo se não cem- eleitores para nomear os seus Rcpr~sentan

prehende na. disposição da Resoluç[LO ultima tes; logo quando se tratar da cleicfl.o desses 
que diz. que a outra fica em seu inteiro vi· ' Representantes, sfto 200 eleitores os que hão 
gor? Diz·se que foi necessario que. a IResolu. ! de• preencher esl1. obrigacilo: em11uanto não 
çüo de 1831 fosse concc.bida na gcneralida- : lm novos eleitores - para este fim - no
de, porqu~ tendo passado nt~ ~a,ncção outra I meados os antigos, aqudles que existem no 
anterior, era precizo que se repetisse nos , go?.o desta ConJmissão popular tE1m o direito 
mesmos termos para que se o Poder l\Iode· J de fazer esta nomeação; mas no caso pre· 
rador con.tinunsse a ·negar•lhe a sanc~iio Yi· sente quando a Na~ilo j{L tem nomeado no-

' esse a ter excepção sem crue se sancclcnas-~ \'OS delegados pura el<>.gc·rem os seus iRepre-
\ . se. Mas o Co~po Legislativo tinha uccessi· Sl'llt::mtrs, como e que poclc·m h·aver 200 clei· 

dade de a. propõr nos mesmos termos p;tra ' tores ·nomeando Deputa·dos .e Scnador0s, c 
\ que ella passasse? E isto tanto m:i!s quando / out:·cs 200 nomeando-os para a ·Provinc!a do 
\se via que o C.Jlcfe do Poder n5..o llra jll. o I -Rio de Janeiro? Isto em quanto a mim ~ um 
Ln~mo i·ndividuo que ho.via negado s:\nc~ão ' dos maiores absurdos crue Jl[L; além disto cu 
!:L primeira: não posso, pois, deixar de crer ; {'.rgumento com a lei; as primóiras instru
/·rue a. disposicão da Resoluciio de 1827 está 1' ccõcs, que regulam a. nomeação de Deputados 
Iam vigor em todas as suas partes, porque · e .Senadores no pa·ragrapho 8" do artigo 36, 
I assim a veio na lcttra d:t outra de 1331. I prohibem QUe depois de feita a nomcaoilo dos 

/;Um nobre Senador ac·hando necessid:Hle de I DelJutados, os eleitores se possam mais re
' interpretO;!' a Rcsoluçilo de 31, diz que por ' unir; c accresc<'ntou a peno. de ·nullidadc a 

/ . u= ·regra ele hermencutic:t juridica se não / todos os seus actos em con.travencfLO; deram 
pôde admittir 1nterpretMào de que so siga i !Jt:r dissolvido o collegio el-eitoral; em con· 
a;bsurdo; ,c acha este absurdo em poderem os ' scquencia desta nullidadc 6 que nasceu a du· 
mesmos eleitores nomear representantes que i Yidn, se ·faltando u·m ·Deputado por t~:r sido 
tinham voto na presente legis!ntura, c na j c·hamo.do Para o )!inistcrio, ou um Se-nador 
que so segue a esta, e que isso tl'ria lug-ar per ter morrido, quem devia proceder á no. 
se a. el<!ição de que tratamos fosse feita pelos me::çfto? Os eleitores antigos n:lo podin•m, 
eleitores ultimamente nomeadcs: se isso 6 pcrquc a lei tinha posto nullidade em todos 
absurdo 1ft se deu nas nomenções que de nós os seus actos praticados depois da. primeira 
fiz~:ram os eleitores que nos deram seus ;·o· /reunião; veio ·então a Reso!uçfw de 27, e clis
tos: ift fizemos parte de duas legislatur:LS, e . S<' cm geral ·Para resolvi:'r o. ·duvida, que os 
faremos a.inda daquel!as em que thermos \"i. I eldtores nomeados para a primeira legisla
da: não 'JJ.a o absurdo que o nobre Senador ! çilo de qualquer legislatura, etc. (lczt). ~Ias 

suppõe. / trouxe esta excepçfLo: ''Se a. ·Xação j(L tiver 
O Szz. V.Isco:>nE nE ALC,\.X1'AllA: - Sr .. nr.n1eado cl~itorrs nO\•.os que yos substituam, 

Presidente, Cllllquanto nfw houver uma lei por isto que eJ.Ja não pôde ter senrw 200 
em contrario ás que lHl, eo;tou na firme per- el<'itores, não ros pertence mais essa nttri· 
suasão de que cstrt terminantenwntt: legisla.- ,. buiçii.o" - por consequcncia estou <'lll re. 
do, que havendo novos eleitores tem cessado , gora firme que Jogo que as: eleitores são su.b
as o·brigações dos outros: não preciza. mais j sti-ttiidos ~o~ outros, aos novos compete fn.· 
paTa me ·firmar neste meu Parecer que é os· : zer as ele1~oes nos dous casos: ma.s esta J.o· 
·ta sim;p!c.s idéa: a Constitui~ã·o e Jels ante. I gislacilo que substituio a.té pfrlns suas pala
ri ores que regulnnu as eleições têm tnx·ldo / nns talvez se quizcssc entender de outro 
a cada Provincia certo numero de eleitores; /modo, e então fez-se uma Resolução dizendo 
por exemplo, supponhamos que a Provincia ' - que esta lcgislnção -comprchcndia todas as 
do Rio de Janeiro segundo n sua população / :egislatur.as, isto é, q~e os novos elcitO'!·es 
está marcado quo tenha 200 eleitores; se nós 

1 
ross<·m a quem cuzmpr1a fnzcr nomencilo dos 

quize~l!los admittir que os eleitores trans- ' novos Deputados e Senadores no caso de va· 
actos votem no mesmo tempo que os cl<·ito- I go - não querendo o Impcmdor sanecio· 
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n~lr esta lei, dis:;c:•am algumas Proyinclas? "'·· m!nação ·não 11odia .corupre!lender os eleito· 
'':1ós nll.o pr~clzamos della, fez multo bL•m o res' da le;;lslatura futura ·porque ainda não 
l:npera:Ior cm :1 niio sancdona:-, porque est·a os llavl::t como se YÕ pelas d:J.tas? 
legisln~iio jú. está na lei de 2i, t: esta lei ! Disse o nobre .Senudor que l1averiam ·100 
nüo prü~!za de an:pil~GctO"; <'llll'im (l C.anw- ! eleitores se os antigos nflo cessassem logo 
r a dos Depu ta dos julgcu mcc.s;;ari:J. esta lei, j de exercer .as suas funcções; mas o que fa
,, fel-a; mus fez .:dgt:·:ua cousa de m:;is ou J zent t·lles? Uns estão elegendo no perlodo 
de menos? Não: di;;se sónmne: "a ld de 27 ! em que fo.ra·Ul uollleudos, c outros para o ou
está em vigor"; ora, neste caso jil ha,•i:tm j tro pt•rlodo: o contrario seria precizo llizer
noycs elei.tcres e .a e;;tc·s competi·l esta nc-~ s~ que os eleitores do principio de uma le
nwaçiio. Demais, é ·regra g"ral u·:ts procura- glslatura seri.am os competentes ·p.ara toda 
.dori!!S, nunca s~ entende vogar uma procura- 1 legisln,tura., menos para o qua:·to armo, ]Jor. 
~ão antiga na prc3•~nGa ele uma a11od"rna; e i que o legislador S·:>hia que no quarto r~nno 
se n 'Xação iá tlnlu tlldo novas procur·açõt•s 1 ol.averíam noYos. e!eitore_s; po1·ém, sc~ia JlOS
a UO\'Os elcitor.:s, como se hilo de provoc:1r j Sll'el que o le~1slador flz.esse· wmn lel nl'stes 
os deitares !l:lSsados? Se se hão de buscar termos? O legislador lw,vra ·de querer que os 
cs ~leitore-s de ~7. cnciio vão-se buscar os t!c cleitor<.•s de uma l<'gislatura tiYessem parte 
2-L Eu estou firmemEnte conver.dtlo de que na ·outra? 'De certo que nüo: portanto se o 
a nomcaç:io dos Deput::tlos <' Scntldorcs uito nobre Senador com ·as ·razões que OU\'ÍO con
compcte scniio úqucll,•s eleito~es que .estão , trn (I clm·ida u;lO está convencido, permitta
no pleno gozo dos diroHos CO!lferidos; e não f l·hc qu,, lhe diga que com tudo quanto disse 
estando o eleito n<:sta circumsümcl:t, nêlo I nem em tudo, nen1 em par!() pód·c conven. 
pôde tc-r lug-ur cst-~1 nomeação: •:l.C•h-o, poi~, jus- i ccr-mw. 
to o l'ml'cer da Comnn!ssilo. i o Sn. Ar.l:!'ic,\1:: - 'Pedi a pal:~-vra só 

O Sn. BoJ:m:s: - Disse o nobre Sc·nador; para responder ao argumcn.to d<• um nobre 
que me prcc~deu c que acaba de sentar-se, ' St'!lador, o qual npczar de ter j;í sido ns
que nilo ngradanun as razões que se dcrr.m pendido pelo ·nobre Senador que me i>rece
de qu<· a Resolução de 31 <·ra em conscquen. deu, comtudo eu tenho uma razão mais for
cin eh de 27, porque nós com uma propost·a te .:~ o.presentar: o argumento •é este; se a 
podíamos muito bem :1ltemr aqlll'l!!l. p:trtQ ,, !'luçllo só pôde ter 200 eleitores, como !l·:L ue 
que nüo tinha 5ido s~nccio!lada. Diz a Con· r.er agora 400? Ora, le\'Cillos isto mais adian
stituiçito: "esta àcn·Cfl!l.Çiio tem e.rf<'ito sus· 

1 
te, s" a NaÇão só pólle ter 100 il)eputadcs, 

pensi\'o sómcnt••" (lr:u). ·Estii Yisto que c-m : cc•n'o tNlJ agora •200? A Xação actualmente 
·nada llod!:lln~s .a~t .. rnr ~qtwlh Jt~so!uc;ão. e I tem 200 Deputados, mas 100. estão agor~ tn
onde a Const:tuJçu.o "frrlln, caJ.anHw todas ::s bnlliando P os outros 100 so tr;rballlarao 1:a 

' ·- R d · I opuuues. cspon el'CI agora a outro nobi~ 1 Iegislntur!l. seguinte; o mesmo n.con.tcce con1 
St>naclor que acabou àizcnclo que .nch·ava jus- ! os eleitort•s. Sr. Presidente, o que seria ub
to .o Pnreccr ela Commissão: Ctlido que se j surdo segundo os ·pt·incipios do srste•m:L d" 
<'ng:lJl:t, porQU<> u Conunissiio não dt•u Pare- 1 Governo que udoptamos (j[L não quc;ro fnll:•r 
ccr algum; offel'eceu uma prcl!mlnar, nem n·a !<"i quo é clara) ·é que cs ekitorcs que têm 
mesmo firmou a Sl!::t opinião no sentido cm parte na le·g!sl~tura actual, n .tcnh1n1 1:a ]e. 
que a offerccen o nclJrc .S:•nador. ·:lias disse• glslat.ur:t futura, c vicc-\'t'rsa, ql:<> os eleito
o nobre Sc·na,ctor "a lei firmou .:t regJ•.a geral res que dc;·em ter parte na !:•gisl:Jturn ru
e na sua. segunda p:1rte diz: - mas quando tur:t ten·hatm parte na actu<1l: nós tt•mos es
houYercm ·novos Plt•!torcs, porque niio é pos- tnbelecido quE> nma lc;;-íslaturn dtii'.ará 4 nn
sh•cl exercerem uns c outros, [ll'OC<~dt'n1o cs- nos, e que os Indi\'iduos que concorrem para 
tas a nomeações"; esta segunda parte é in- essa legislatura· acu.lJem nella; ora, se é a.b
'V<'ntada p~:lo nobre Senador, qut• sendo u111 

1 
surdo que um Deputado nome:tdo para a Ie· 

jurlsr.onsuJ.to ele tão abalizados talentos nlio I gislatu·rll futura poss:t já ter pnrte nesta !e. 
considc·ra todos os clell11!ntos para c!Ppois dar g!slação, absurdo seria tambem a respeito 
o seu voto: a c:wcp~iio diz: "port;m se para I das elelt.or~:s, que vão nomear os Deputr,dos. 
este fim (Tw) quer dizer, s~ para est:t vag(t Disse-se que quando a IJ1esoluçiio diz: - fi
houYerPm eleitores sana-se n nullldade que cn e,m \'igor a iel de 27 - qu~ ficou PJJl vl
'hu: não vê o nobr~ Scll!ldor que .. sta deter· 1 g:or t:nnbrm a excep~üo d.a Jcl; assim é, mas 



·' ......... ~-.. 
:•:. 

i" 
~~i;· 
~.:.: ~. ··; 

~~ 
-~·"....' 

~~::~ 

... 

Sessão de 10-de J·ulho 161 
·-

nunca se dfL a excepção senão naquelle tí:IIU.,. mns ú nccessurio eortnr da ·lcl ILS palavras -
po; portanto a Resolução, ainda mesmo corn para este fim, etc. - a ~ova ·lk:;o!uçiio de 
a outra qu,, manda que fique tudo cm seu i 31 não rcva!itlou a lei antiga, nem revogou, 
inteiro l'igor, ootil cm vigor, porque j<l.inais I c tanto assim que positivament.: diz: "que 
se podia dar o caso -cm que nos achamos ! cst[t em vi-gor" o que quer dizer CJ.Uc devia 
pni\1. poder tc·r l'igor a excepção dn !c!: nisto I ter sido obscn·ada; não diz - observe-se -
não ha duvida nlgUI!lla; u Iei é muito clara; I isto é terminante; portanto -' claro que c!la 
o Senado delibem como entender porque elle , dc\'ia ser entenúida como !o!. 
n-este caso é o Juiz c aqui!lo que decidir fi. I Quiz-se mostra·!' ubsurdo em haver num:t 
c~rá em regra. I Provincia, qtte tem ~00 eleitores ·100; mas 

O Sn. VEIIGUEII:O: - Esqueceu-rue de nisso não !la tal nbsurdo, po!'que_ em·bora te· 
responcler a um:~. increpação que se me fl!'l 1 nha ·100, 200 exercem sua funcçao e os ou
de usurpar o Poder Legisl::iti\'o na int~rprc- · tros 200 outra <Jilfercnte; para que, pois, es
tação da lei para mandar fazer a eieiçiio tnmos a offcrecer duvidas, será para apoiar 
nesta fórmn: eil entendo que nilo ha usurp:t. uma opinião arb!trarkt? :\Ias isto á vista du 
ção porque qunndo o Governo tem de obmr disposição de 11ma lei tão clara nada \'ale! 
sem entrar cm duvida não !la interpretuçüo li Leia-se n !e!; se nós tivL·sscmos de upresen· 
algw:na; ainda acc·resce mais alguma causa tur uuvidus acerca da interprétação d:t lei, 
em meu abono Q este respeito, que foi pedi!· então poderiam ter Iug:1r essas objecções; 
a conYocnção do Conselho de Estado, o qual mas nós não tratamos disso nem íl~ faz<'r 
determinou unanimemente que a el~ição ras- leis, porém, de as fazer executar; que acto 
se feita pelos eleitures antigos. eleitoral foi conforme a lei, nfLO padece du-

~l'c·m-se feito um argum,nto de não san· vida; pcnanto são muito .fracos os argu
cção; nftO, G precizo .entrar nos moti1·cs por 1!1Pntos que se têm aprcsent;tdo, quando a 
que a. lei se enunciou deste ou daqucl!e mo- lei cs dcsabona ~ tão dura. 
do; attcncla-sc bom ao que diz a lei dL' 31: o SI\. :l.LmQt;E?. Dlc CAitAmi,LAS: - Sr. 
"está ·em vigor :~ dispcsi~iio de 27"; é umr. Presidc·ntc, eu sómente tocarei em dous ar
decl-aração que faz; e por que rnzfLo esta R<·· ! gumentos, porque .todos os outros -que se tem 
solução se ex·plic.1. deste modo? Xfto é porque• 1' apresentado estão victoriosameute combati· 
quizessc esta1beiecer um direito novo, mns . dos: esse que se trouxe por ultime> da Pro· 
sim porque havia uma duvida, se a lei de I vi.nciu ter 400 eleitores, foi •bem respondido 
27 estava, ou não, em vigor; porque dizia o I por um nobre Senador: se se ·reunisse to· 
Prcside_nte de ::\Ii~as, que deu occasião a es· [ dos é ·que se podia dizer que haviam ·100 
ta d;!Vlda: .. a le1 q~c mandou ~roccdCJ: :' i eld.to-rcs, n1as tal reunião se não d~, porque 
ele!ç,,o da nova legu;l·atum refeno.sc so a . <:lles obram ou exercem suas fuuccocs scpa.
elei~ão de 2-1, e não n outras"; dizim11 ou- I ra,J.J.mente, -uns tl}m procuração par.a nomen.· 
tro~: "'~ão !1~1por.~~ que ~ll.a não explicas~e j rc:n D<·putndos ~ara a nova legislatura, ou· 
mais es,e ol>Jec:o., uns_ diZiam estil <•lll n· [ trns, porém, a tem para os nomearem segun. 
gor; c outros dJzwm, nao; Por6m, a Assem:· , do as suns. procurações, isto é, nomearem para 
blé.a Geral disse: ';est[t em vi.gor"; ora, esta /a legislatura a.ctual, emqua.nto elln. exercer 
Resolução continha uma regra permQncntc, , suas funcções. ·Outro no·brc Senador achou 
o mn:c excepção .wmporarla para aquella Ic- J qtw niio era razão que p!Idcsse valer o ter
g!s!ação de 2-6, porqu-e diz ·mesmo: ''para a 1 se apresentado o mesmo projecto de Resolu
prcse-nte ·legisla-tura" isto expresso est!\ na I r, fio tal qual aquelle que não tinu1a sido sane. 
lettra. dn. lei; mas os nobres Senadores qnc / cicnn,do ln a kgislatura que p.J~ndpion em 
que-wm applicar Isto parn_ outro lado, qunn-

1
1830: o projecto foi cm 1•831, e negou·se·lhe 

do trata.m d·esta <Resoluçao, 'cor.tam·IJJ'a, ii· 1 n. snncçiio ~m 29, porque se disse que n As
ram clelia as pnlnvrns "para este fim" por. 1 ~emb!éa ·estava in•habilita-da ipa.ra. 'f<~z~r tal 
que pronun.c!ando.ns está patente a contra- I Resolução, mas não outra -d!fferentc, () essa 
dicç;lo. í ·Resolução differente não cntr(l:va lla classe 

Um íllustrc Sr:nador tnmbcm npp!íc0u f daquellns para -que é necessaria a con.tu das 
a. excepção que se diz, como n•gra geral (leu) 1 trcs !egislaturas, que quer a Constituição 
parece que se noha muito bem cxplic.1do ; i pura í!car .dispensada a -Sancção Imperial; 
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-----·------------- · me c' perd ·u o lugu.r se~undo a Consti· 
u Constltuiçfto co.m esta dls!)<lslçao que!' que

1

'. a~.'lo ~ .· "'l'oc~dcl·"' á nov.a -eleição 
a Asscmbl·éa res-trinja de uma parte o quan. tulçu:o, ;nan ou se . •· _ 

• • -~ • ' , -é or isso na ·Pronncla de Mmas, Por -onde em Depu 
to for •possh e! sua h-.,lsl"ç,to, c P . . 1 f ,. • . eleicão pelos eleitores ve111os 

ue a !\.sse•nbl~a foi procurar a ~nesma leL ' Ilda, ez se .1 • · . . 
q • · ' :YI d 1 . diverso· -disse· / t' reelegeu-se o mesmo Deputado, c :sto. :_.:l
mas o_ -P~detrl" olP era,; or neurna"'l morr: ou se I to .com dous dias .de -dlff~rença as elclçoes so · nao •o 'a· · o oucr "' • 

1 

!D 
' · · .oJtcra .. lfõrma a que se uuandou proceder d_e novos epu_ · altera, uma vez que se nao ~ ~ 

em tados -por novos eleitores; Vi!lo este negociO do pacto social; as pessoas que o exerc 
Podem ·morrer, o Poilcr não; :POrtanto o Po· ao conhecimento da .camara dos -Deputldas 

c -como foi ellc tomado cm consiileração? der Moderador, ou as suas ,funcções no tem-
Não houve -duvida alguma na Camara e jul· po do ex-Imperador, -6 o mesmo, e são as 

m<:smas que dn presente; ê por essa razão gou.sc -legal a eleição; e então á vista disto 
que o Corpo Legislativo reproduzia a lei na devemos nós estar -aqui com duvidas? Isso 
fórma da Constitui~ão, se elie lhe t1rasse · seria ficarem as duas ~1maras em opposi-

· - ção uma -ã outra, ou então 6 prccizo que se um artigo ou accrcsccntassc -en-tão J(t nua era 
reforme a lei; mas clla tem sido assim en· a mesma lei, -e Jft se não podia contar cc,m 
tendida por -duas Pravincias, c neste caso pa· essa falta. de sa!lcção, -para entrar no compu· 
rece que; tal intelligencia cleYe fazer algum to das tr,•s Icgislnturas; portan-to -é neces· 

sario que -o Corpo Lcgislati v o sobre confor-
me a .Jei -quando fôr passivei, e procure que 
ten!ha effelto a legislaçito que faz. 

p~so no .Senado, e ·é por isso que cu lembro 
; esttL -circumstancia. 
I O .Su. Vrscoxm~ DI~ CAYnu': - Sr. iFresi. 
' I dente, o argumento do nobre .Senndor não 

Outra -objec~ão ·feita por -um Mbre Se- . precede; o caso é duvidoso c o nobre S-ena-
nadar -foi que os nai'Os elei-tores já estavam dor, -que tem .bnstante p{··rspica-ci-!1, lia d.~ re
de -poss~ de suas procurações, e que em con· con-hecer isto mesm-o: não nos aterra, nem 
sequencia disto ·havialll caducado os dos an· ser1·e para firm:tr o nosso voto o passo qui! 
tigos elcitC>res: mas o nobre S~;nador, que é deu a outra Camara, porque issCl é tacticn 
jurisconsulto, sa-be muito bem que ·a procura- 1 das Assembl-éas, G saphisma a que Bentham 
ção que -faz caducar a outr::L é a que é para ch-ama - acl v.cricmul'ía?n - não se faça, 
o mesm() obit,cto; 'é necessario que se dec!a. pois, -tal applicação porque o que se lft deci· 
re ficar a anterior sem cffeito, parque do de não serve de reg-ra para aqui (apoiarlos); 
contrario podia continuar a ser procurador, nL'm nós somos and-adores de irmnndaíles 
mas isto não é olso de .testamento, que o para inquirirmos c crermos o que se passa 
r•asteri.or derroga o ante-rior, ainda que não fóra -das por.tas do Senado. 
'faça -expressa menção, porque é -derivado do .Q .sa. Ronmam::s nr:: CAUI'Ar.rro: - !\e. 
principio do autor Romano, que testamento nh um -de nós pó de ser tão insensível que se 
é lei: ora, a procuração dos eleitores é Para não -irrite .com estas cousas: a ·quem vem tu
nomcarEJm -os Deputados, ou •Senndorcs ·que do isto?! Que cousa é taetica? Eu -d{'claro 
se ~ouverem àe fazer na !L'glslatura em que que .não ten·ho tactica nem cousa alguma 
as suas procurações ·têm vigor; e cmquanto (a.poiarlos); a minha conscicncin é pura, e 

Jil1cs dura este cxcrcicio embora ·hajam no- por esse 1uesmo principio 6 que pugno por 
1·os eleitores: por conscqucncia não ha obje- que esta -camnra seja, conforme cm suas de
·cçiio alguma na eleição, não pôde d<: modo cisões; o caso que cu ci.tei não ·é de duns 
algum proced{•r a duvida. pessoas, é de duas -das principues Proviu-

{) .S1:. ·RovnraL-r::s DF. CARVA.trro: - S6 cias: c já um queixume grande contra o Se. 
tocarei €1m um ponto para que se não Ie- nado -por causa destas questões; eu fui elei
vantc um scisma, porque :~>a-dem dar.sc tor, -e achei-me em ·s .. Pau-lo, onde se reunlo 
granilcs inconvenientes quando as duas Cn.· o col!egio eleitoral, on-de foi eleito o Senador 
muras não estejam de accflrdo na intelligcn· de que se trata, e fui -descomposto nesse dia 
eia àa -lei; e será muito perigoso, que um na pessoa do Sen::Ldo -porque <Jstc.Yam CCilll 

entenda a lei -de uma maneira c ou.tro de ou- suas duvidas incommodn.ndo J10mens que 
tra; é esta a circumstancia que se dá, e cum. 
Pre :fazer-se ·patente: um Jnenlbro da Camara 
!los Deputados sa!Jfo Ministro, por cuja no· 

rubandonavam ns suas casl!s, vindo de longe 
por cnusa disso; ·c illssernm -mesm<J que se 
tornassem a -duvi-dar não .tornavam n reunir· 
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se, etc.; eu não digo que isto g,;j.a. bom, mas 
di.go o que se passou. 

Artigo 1.' Fh:am extlnctoa os Conselhos 
Presideuc!ac:s d:ts .Provi!lcias. 

Artigo 2. • A substituiçii(, da pr~side:~· 

cia ser:í. p~eL•ncllid:~ pelo Conselheiro Provin
cial mais ~·otado, e tw ·faH·a o immetl!ato. 
S•:lv:J. a r<:d"~çih1. - .r. 1. 8o1'ges. 

Fd ar>ob.du. 

o ·S~. M~&QU1!;7. D'·' l:-õH,,~rP.UPE: - A 

t•me-ndu. .S diametralmen:e opposta ao proje· 
cto e .eu conformo.me com ella. porque m<'s· 
mo a ex:per!encia tmn mostrnrio os gra.n<les 
incc..nvcnientes qu.::- traz a. su:.t exist~ncia: 

mas o que .._,u queria era, que· ~str. emenda 
foss.e remettida a uma Commissiio (a de Le
glsla~ão) :~.fim de arranjar um vrojecto em 
fórma, e ~omo Uw parecer mais .:onv<!ni;•n.te: 

O Su. A.r.1mro:~. •~ A.r.BUQUERQUI!:: - ·Eu 
não entro mais na. questão porque j~\ emittl 
a minha opinião: mas por occasião do qua 
acaba dl' diz.er um nobre Senador, eu quero 
declarar ao .Sen·ado que uma. decisão qual. 
quer não .,; uma regra geral; porcrue embora 
hoje se tome doc!süo, em outra occasião que 
~ oftereça. a ·mesmn. duvida, em·bora haja 
essn. ·declsií<>, eu hei d<> seg·uir esta mesma 
opinião (apailutos) e por isso desde j1i sar
virá 'Cie principio para os ml.is annos que eu 
h~i de seguir cst:~. mesma opinião; e não 51! 

Vt!nha. como está no caso da re;ra geral, por· 
que se fossemos buscar exemplos, entraria 
um, de que na Carn~ra .dos Deputados õe fez 
ume. ·&>solução .e Sé sanccioaou, e dnhi a 
tres annos se ft'Z outra em contrario daque!· 
la; por consequencia desde já declaro que 
para mim toda e qualquer tiecisão não serve 
pa.rn. ·regra ·geral e digo isto para. constar a 
todo o tempo,· porqut•, eu sou firm~ em meus 
princlp!os. 

e pa!"(l. cst~ fim "·ou fazer um rc·qu~rinwnto. 

Jul:;ando.s·: discutida a. m~.te.-ia, Nque
rcu.se que o P;,r~c~r fosse proposto por par
tes, sendo apoia.do este requerimt•nto, pro
põz-se á votação: 

1. • Se procedia a duvida posta pe!a Co::n· 
missão: decidio·se que não. 

2. • O Parecer para pa.ss:u· :l. 2• discuss5.o: 
foi appro;·ado. 

.'\.pprovou-se em ~· discussão, st~m deba- t 

t•!, paro. !)assar á 3•, a ;Resolução que instau· 1 
l':J. uma .cadeira de .Gra:mma.tic:J. 'LatiniL n:1. 
vil!:~. de l-feia Pente. (Vide sessão de 17 1ln 
.Junho). 

Seguio-a.e o. •2" discus~iio da. 'Resolu~íL~ 

P:tra que nos Conselhos das Presidcnr.las niío 

"Requeiro que este prokcto de reforma 
ac.erca. ·dos Conselhos Prçsid~nciaes das Pro· 
vincias com a emend:L proposta sejam ea· 
vlados Íl Commissão de Legisla~ão par:J. que 
offere~.a \liiD. projecto que pareça mais con. 
venie.nte ra evitar os prejuizos '}Ue se notn:n 
n:~. existencla dos mesmos Conse!hcs. -
,Jfarquc.~ d., In1wm.b1~pc." 

Foi apoiado, c entre>u r:m discus
~ü.o, ficando no entretanto adiada a 
questiio princi·pal. 

Julgando·se discuiid:J. a mat~ria, propõr.· 
se li. vot.'\~ii.o o rrquer!mento, e foi upprC>
vacio. 

A:pJ)rovou·s~ em ~·· discussão, sem 
poss!l.m servir conjuntamente azcende·ntcs P. b:tte, pn.r(l. pnssur á 3', a Resolu~.ão, qu.~ cri:• 
tlcscendcntes, irmãos e cunh:~dos durante 0 uma. escola de pr~meiras lettra.s na ilha do 
cunhadio. (V.ide sessão de 20 de Junho). Governador desta 'Provincia. do Rio de .h· 

O S&. :BoRGES: - Esta 'Resolu~ão quer neiro. (Vide sessão de 7 de Junho). 
-cviter pn.rte dos ·defeitos que estes Corpos Dada a lloru, o Sr. ?resident., declarou 
têm de se .tornarem f:tec!osos contra a adrni. auiada a St!'Ssii.o, e designou Plr:J. 
·n!stra.ção, mas eu creio qu~ o meJ.110r meio I 
de evitar os malL"S que. ellt'a podem causar, ê ORD!':lC no ll!A 

'' acabar-se com ellcs visto que a· Constitui· 
ç~o que :1 Oonstltulção niío f11li:~. nelles: por- A 1' -discussão do PJ.re~er du.s Commis • 
. t:1nto offe~ço uma Resolução que os derro.. sÕI>s reunidas de Consti.tu!~ão e L~gislu~iio 
~ue em substitu.içil·o 11. eates. i sobre o requ~rimento dos off!clnes d" 1• li· 
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nha e outros cidadiws presos nas cadeias do ::u, já nomen.da, sobre as emendas 
Ouro 'Preto. I vem fazer no rt'ferldo Codi;;o. 

que &e de· 

A 2' discussão do Part"cer da Commissfto 
de Constituição sobre {) diplonm do .Sr. Se
nador eleito Dio;;o Antonio Feijó; e o resto 
das. materins iii dadas na sessão anterior. 

Ficou sobre a Mesa, para ser to
mado cm consideracilo na seguinte 
sessão. 

Levantou·sc a sess~o :is duas horas da 
tarde. 

SESS.'i.O ORDIXARIA, B:II 11 DE JVLHO 
DE 1833 

l'ltES!DE:I"CI.\ DO Sll, llF.XTO nAR!lOSO PEREIIIA 

Uma rer:cresentaçlio da CulllM'tt :I>Iunici· 
pai da villa do Conselho, da 1Provincia de 
Minas .aeraes, felicitando a este Senado P·~

lu sua reunião pelo dia marcado pr:la Cou· 
s ti tuição; ·chamando a attenção sobre o abys
mo, em que as facções, mormente das res· 
tauradorcs, pretendem submergir este vn.sto 
•Impcrio. 

recebida. 
mais fi-

Quanto (L Micitaçfw foi 
·com a;;raclo, e a respeito do 
cou ·o Senado inteirado. Dis.~usscio à o Pal'ecer sobl'C o ?"Cqucrimento. 

elos ojjir::i.acs c w.tros cidaclcios que se 
a.cham presos na cadeifc de Olti'O Preto. 
- Discusscio do Parece·?' sobl'e o cUplo. 
?1!1/. d,o Scna.ctOI' r:Zcito Diogo A.ntonio 
Pdj1í. - Discusscio do 1JJ'ojccto sob1·c a.s 
ji;ra.çücs elas jorçns ele terra. 

Um requer.imento dos officines da Secre· 
taria desta ·Augusta Camara, no qual, mos •. 
trando que tendo a Assembléa Geral Legfs· 
lativa .contemplado a todos os seus empre
gados em igualdade de vencimentos, com os 
das Secretarias de l~stado, tacs CO!ITIO OS of· 
ficiaes.maioJ~es das respectivas Secretarias, 
porteiros, contínuos e correios, c sendo ex· 
cltüdos os supplicantcs deste beneficio, pe
dem lhes sejam ·augmentndos seus vencimen
tos, igualando-os aos dos offici:tcs das ditas 
Secretarias de Estado. 

Fnllaram os Srs. S~nadores : 
Borges, 8 veZ<!s; Aln1eida e SHva, 2 
vezes; :lfarquez ele Caravellas, 4 v e· 
zes; )farquez de Barbaccna, Viscon
de de Cnethé, .Presidente, Alencar, 
:lfarquez de Paranaguá, Conde de 
Valença, Rodrigues de Carvnlho c 
·?.farquez de Baependy, 1 vez; Evan· 
gelism, 3 vezrs; Conde de ·Lages c 
Oliveira, 2 vezes. 

Foi 
:Mesa. 

remettido Commissão da. 

O Sr. Almeida e Si!1·a apresentou o se· 
Aberta a sessií.o com 30 Srs .. Senadores e guf.nte 

lida a acta da anterior, foi approvnda. 
No decurso da sessão compareceram 

mais 8 Srs. Senadores. 
O .. sr. 1• Secretari<J deu conm do se-

guintl' 

EXI'F.Ol E:\'TE 

A Assembléa 'Geral L<•gisl.ativa decreta: 
Artigo .unico. Flca:m revalidadas as ac

quisições de ·bens· de raiz, feitas peln. Santu. 
Casa da Miscri.cordia da cidade ele S. Luiz 
do :IIaranhão, e poderá adqufrfJ• mais em 
·bens da mesma natureza até :t quantia de 

L'm officio do .Secretario da ca.ma.rn dos 200:000$000. 
Srs. ·Deputndos, partici[lando haver aquella Ficam revog·adus ns leis cm contrario. 
Camarn npprovado o Parecer da Cam1missüo Paço do Senado, em 11 de Julho de 1833. 
Especial do Exame do Codigo do Processo ~- Potricio Jo:u! de Almcid<L c 8ilva. -Vis. 
Criminal, .cm que propüz como conveniente cona.c ele: .u.~a.n.tam .. - Marq!~cz de Pcwana
JJara facilitar os seus trabaJ,hos o convidur· guá. - José Saturnino da Oost.a Pereim. -
se a Camnrn dos Srs. Senadores a nomear ..l·ntonio aonçn.lves Gomiclc. 
uma Commissão de trt•s membros seus para 
conferir com a dnquella Camara, e a Exter- Foi a Imprimir. 

·,: 
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Sessão de 11 de ,Julho .lG5 

1' l'All'l'l~ liA OHDl~l{ 1!0 JIIA 

Entrou em 1' discussão o Parecer 
Commíssões reunidas de Constituição e 

I 
ou nci Conselho de Estado, ou no dos l\Iinis
tros, sempre tenho leYantado a minha VO'~ 

contra estas Comnüssões Especlaes; isto 
das . nílo é outra cousa mais do que uma Com
Le- nJissüo Especial estn·belecida contra todas as 

gislaçúo, sobre o requcr!m~.nto dos of!!ciacs formulas, c mesmo cm desprezo das guran- · 
de 1' linlla, e outros cidadüos que se achmn tios constitucionaes. O Codigo do ·Processo 
presos nas cadeias de Ouro <Pf(?tO. (Vicie ses- diz no urtigo 8': ;,Fioo.m abolidas todas as 
são de 10 do .corrente) . iurisdiccões ·criminacs, qut; ·nt~ agora exis-

0· Su. -BonaEs: - Parece-me mui judi- tia;m, fi cxcepçílo da do s~nado, do .Supremo 
cioso o Parecer da Commissão, el!c não só Trí·bunal de J.ust!ça, e dos Conselhos de 
diz que se peça.m ao GOYcrno infonmuç5es .Guerra, no. parte n:araml•nte milital·, e Ju

·se>brc e> Jacto, como no caso de ser certo o risdicçiio ecclc,,ir~stlcu, nn. ·parte ·espiritu·ll"; 
Governe> trate de responsabilizar as autori- isto posto, como ·é que póde existir uma Jun
dndcs tlUC tucs crimes pcrpctrar:tm: se isto ta, julgando dc[l<lis da publica~ão do Codigo 
russa tal qu~l. é precizo que o ·Senado tom2l ha mais de G mezes? E' umn Commissrw Es
umn. medid:~ rigorosa co.ntra ·tlcs 1h·omens: pecial prohi·bida CJ>'J)ressa.mente peln. Consti
pcrtan to approvo desde já a Ttcsoluci'io. I tuição em um :;.rtigo, onde diz: "que os .Po-

0 81: •. Jt.r,~miD.\ 1' SILVA: - liio relatcrio i deres Xncíonaes não pod~m jámais suspen
que f·"z n Commissüo escapou um:t clrcum- , der nqui!lo que Pertence ás garantias dos 
stafrcia; queixam-se os presos que são amea· I cidudàos"; mas eis como s" Yai contm el!as 
dos em suas \•ülas, pois, diz-se, que, se aca- J c. então de que modo! S" 6 vcr!ludc o que 
so forem absolvidos, sen1o ·::tpunllalados: 6 ; d1zem os P!"t:scs, suspcnd:·u-sc o Codlgo do 
neccssario ·prcYcnír estes ho·:rorcs, estes nt·/ Prc:csso; e quem tin·h:t autoridade• para isso 
tentados, ~ por isso ·CU não du,•idn~ei nccrQs. s~:nao o Po·àcr .J,egislatil·o? E' uma mani
centar no Parecer da CommissfLO umn. medi- i festa usurpa~üo deste Poder, a violaçilo doo 
da .mais afim de garantir a vida desses pre- I llireitos dos cidadãos, c sofirer~mos nós a 
s•>s; porque se acaso não obrarmos deste mo-~· pcrp:::tra~ílo destes horrores no ,tempo !lre
do, depressa nos Ycremos como se Yiram os s~nte, quando queremos sustenta·:· as nossas 
bons Francezes no tempo da revolucão, e no ,. li~crdo.dcs, que serão sempre imaginarias se
da. Con1·enção, cm que os malYados se reuni- nao se bascam no pleno gozo d.:~ se-g-urança. 
ram nus ant~-snlas e diziam: - ou o. cabeça /1 in_diYidu~l dos cidadãos? .E:u sintl) que estes 
d" ·Luiz Capcto, ou a tua - vere-mos talvez lllisernYeis ·Presos nlio apr·esenta.ssem do
ntnda morreirem muitos su·ffl()cados com•o ! cumcntos, pnra ·que a C(llmarn, á Yísta dc-!les, 
aconteceu o. ímmensas victimns sacrificadas dissesse: ",6 Ycrdadc; vamos rcsponso.bili
ao .furor de uma snnguinaria revolução: eu, zar quem commdtcu tacs attcntndos ··. .Se 
pois, Mfer<'ço este adclitamcnto. (Lc:ct). não ha de respcitn.r-se esta garantia- dos ci-

E~fEXDA 

1 dadilos, entfto são accusados os GoYernos 
1 Constituclonacs, porquo d'ebaiJGo dr,sta capa. 
o cidadão fica ~m Pcor estado do que em 

Accrescente-sc ao Parecer, ora em dis- tempos absolutos; portanto eu ~·oto pelo Pa
cuss<1o, as palavr.as seguintes: - Que o ,mes. 
mo G01·erno desde j{L respons.lbi!ize as au
toridad~s ciYis e militares, chefes e comman
dantes das ·Gu"rdas Nacionnes e CMunicipaes 
!Permanentes da cidade de Ouro Preto, por 

.·qualquer nttentado contra a vida dos presos. 
Salva n rcdnc~ão. - :l!mcida e Silva.. 

recer du Commissiio, c quererei mesmo nue 
o ·GoYerno nos dê parte do resultado de~se 
exame, porque a nossa vlgilancía nilo se ha 
d~ !Imitar sõmente a dizer: fa!}D.-sc Isto; é 
neccssario ver se se executou ; voto t.'UlJbem 
pelo ad·ditamen.to •do nobre .Senador, bem 
que isto seja de forçosa obrignçiio do GoYer-
no, a quem sompcte vigiar na scgurnn~a 

Foi apoínda. publica, e proteger a Yidn. de todos os indi
víduos, ma:cime tlos presos, que estão sob n. 

O Sn. iMARQL'EZ m: C.\UAVET.tAs: - Sr. 
1 

sa!Yogur,rda das leis. 

I'residcnte, em todas as oceas!ões, ·em qunl- i •Hão de sl'l" juizes inimigos declarados 
· :ruer pnrtc, ou s!'jo. neste Augusto Recinto, ! dOs presos, como contra quem estes fizeram 
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a sedicão! Agora, se ·G possivel .mais e mais 1 rkll<:ia disto, talwz conviesS<: áqucJI;;s qu~ 
ratifico o 'Voto, qu~ dd, para. a ?.mnistia, nw arrombaram as -portas ·á meia n~ite, r: 
lii'Cvendu que s•lrD t:!la, a·bt•r.eo est:wa o ca- me lcvar.am preso nessa mesma hora, o as
min•ho <ls vinganças , •. c.os odlos, e entãQ, a! sassinar.me, mas não o praticaram. Vendo 
daquencs qne se vissem submett!dos ao em torno de mim só homens facciosos, qu·. 
cnte!lo rla ~in:;ança kvantado pela 111f10 do me qu~riam perder, e que comtudo ni10 ut
odio dl'sscs pcr1uenos d<·spotas, s,-mpro ~e- tcntannn contra meus dias, cu me <!ntrega· 
d<··ntos, que dessa m:mei'r::. tyTa'nnizam as ''a resignado ao que de mi·m qwzcssem .fu· 

desgracad::s .Provincias donde iulõam nr.o zer. 
poderem ch,·g:~r os :;•·midos até nós? Accres
cr,ntard mais ao l'ar.:cer, que o .GO\•erno !lt-

pois de fazer os exames, e proceder como '" 
de 1<-'i, de p:1rt~ li Cama.r.a do resultado. 

Accr~scente-se: - Que o G;Jworllo dê 
Jl:l.1'te do r·~Sultado qu,, hnun-r a f·s:e ~es· 

]Jeito. 
Foi apoia <la. 

:São ha inconveniente algum em pass:lr 
n oe.mencla, ainda qu~ estou que nunca o f:l
cto se ha de verificar; porq·ue a historia do 
Brazil niio nos aponta nen•!Jum desta cspe-
cie, a nflO serem os do Pa.rá, CJllc, a.pczar do 
quanto tinham de horroroso, f!cnram impu
nes até hoje: alli vio-~~ uma Junta. Governa. 
tivn ill••g;al, c facciosa dar, de uma pra!:o-1 
pu.blica, c~dens pa.ra. trazere-m-se cidadã.os 
presos, a~rancados ·ele suas casas, a. quem 

1 manda.Y(l. se puz••sso:u <I~ joelhos, em cu~ 

O Sn. -BoRoi:.": - );c lliCU primeiro dis· 
c:uso approvd o Parec~r da Co:mmissão, 
}:i~du que nft.o ten·ho uma. ccrt0:.a <J~' facto, 

i altitude rcram mc,rtos; nlli ella, com cruel· 
dnde nunca vista até então, pcrguntm•a: 
"Quem € o outro, que an.Uou hontcm com 
€ste?, FOi fulano: ,·f:o baseai-o, fa~am·Ihc fo
go, matem-no!" ·E assi.m assassinou seis ho
mens até ás 10 horas da manhã, á \'ista de 
um povo immenso, mudo espectador; o ou· 
tro ~ o agarrar~m em 200 e t:>ntos homens 
que andavam pelns ruas, sepultarem-nas no 
porfio ·GO :SnYio Patha<;o, onde os envenena
ram: são .estõs os factos mais horrorosos! 
Disse-se quP. estr. foi fr:ito pelo Botica.rio, <lo 
outro não houve pt"ssoa alguma responsabi· 
lizada: s:li:ba a Camam que este !aeto é Q 

causa. de todas as re:tcções que o Paiz tem 

qu" ~.pontaru os presos na sua suppiica; pelo 
r.o:ntrario, <'U, ind<~ganüo algu-mas circum. 
etanci:ts acerca d·cste successo, ouvi dizer: 
- "E' falsa essa. accusa~ão; e.sUí s,, clalldo 
r.ndam,•nto ao .Proc•·ssu Criminal Jlo!ira se se-
guircm os t~rmos do Codigo''; - mas esta 
Pessoa que me disse isto, apcz:1r d.:- toda a 
su:J. probidade, póde S<-:1' susPeita po:- seu 
partido; assim como tam·bem p~de ser sus
PI'ito o ·requerimento dos presos p~lo terror 
nn qu•· se aeham; comn isto j;í possou :por 
rrlim, posso dizer alguma cousa, corutudo 
àou mais peso ao rcqucrimem:o dos presos, 
d-o que a informacão contraria. Voto tam
beln pela. 01ncnda, para que o Gon•rno d.; 
parte do r~sultndo, ueb:ando por c•mquanto 
suv.'nso o meu juizo sobre a certeza dos fa. 
eros, como sdam suspensão do Cocligo, etc. 
Quanto á outra emenda, que um nobrC> Se
n:udor aprese·ntou, 'tundndn. cm um r~ce!o 

filho do susto dos presos, nunca :10 Rrazil 
~e ~·~ri ficou est<• receio; na França, sim. A 
primeira re,·olu~<io que no Bra~íl teve tal
v!jZ Jugn-r, foi 41. de Pern.1Jn1buro ; \,u fui ,.f .. 
r:tim.:t tldln: estiYc 37 dia~ preso em s.~g:re. 
do, <' n<io se tc,ntou ass~.ssinar-mc na prisão; 
nm tal l'eceio é injurioso :10 car.~ct~::- clns 
l?.mzileiros l'lll geral: nquillo que se •J!o na 
Fra.n~a l'.•voluc!onaria não st> póde ainda nr 
no Br.1zil, porque, como já. disse, tiYe e:~>Pe· 

sentido 11té hoj:>, e telll de sentir ainda, :por. 
que horrorP.s iguaes a es!.t>s ainda não se de
ram nem na Fmn~a r~'·olucionaria; o Ccnnité 
ao menos lluscava as a.ppa.rencias de legali
dade, com juizc~. ·parciaes, e .mah·ados s!In, 
que condemna,·am, rindo, as vietimos á gui
lhotina, mas debaixo das formulas de juil
··ti~a. Len .. do por meus -pr1nefpios de justiça. 
e hu.manidadc, voto pelo P<1recer da Com
missflo e pela emenda apresentada. 

O Sn. ::1-fAIIQn:z DE B.\nD.\cE.,.A: - Pou
cas vezes t<•n·ho ouvido cousas tão horroro
sas Nmo agor:L nos faz sabP.r, ou para me
l!Jor dizer, nos fez lembra.r o nobre Sena
dor, gue acaba de falla.r; e dellas mesmo eu 
conclun que se dc\'e recelar aconteça agora 
em Minas o mesmo que aconteceu no Pará.. 
E' portunto ur.gentlss~mo que desede já. se 
r.~ca esta recommendnção ao Governo; nl! 

-. 
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r~·rdailc par~cc·m~ impossível q:te haja essa ~ujo rc:;peitn o c:~pricho preval<:ceu a pru
inst!tuição da Junta, que os presos a!le);aW; dencia úe um :.tlnisterio, rj'Je devia ser Jlt.l.· 
e tanto que s~ alguma cousa rue induz a terna!; e foi dcst~ modo n.ue, ob<;,dlentes, uns 
crer isto é porque as paixões dos partidos foram ag;;r<:ssorc:> de outros na tragica sce
Jeyant os homens a tal accesso que horrn- 1 nfl. do -f~;:t!cídio!! 

risfl.. QualquPr demora nesta parte Pôde pre. ·Sr. Presidr·ntc•, (: mui.:o justa e digna de 
judicar a t•stes ues-graç.ados: npprcro, pois, attt·nçfto a repres<.>ntação dos d~sgraca.Uos 
ns om.endas " o Parecer· réos, sendo ue temer que com e!feito se ins-

0 S!t. ,'I!JscoxuE ui': C.u:·rw':: - Sr. Pre- calle a Junta ue Justiç,'l. :;><Jr obem da já ca
sidente, opparece·Jne ilupo.ss!vel qu,! o Pr<"·;;l. clucada Carta Ré:;!:~ rk j2 de .-\g-osto d<! 1771 
d~:nte da Província, •homem i!Justrado, e que ••ara s,, leYar aos fins a prem(:ditada opprcs· 
tem sido :Ministro de grande conceito, e cr<!- ;;[tO, manejada. por duas dems;;as, um:t no 
dito, h:~ja de dar occas!ão a um queixume Ouro Preto· e outr.1 cm Cae~h·é, alli peJos 
desta natureza, e por isso eu seria tacil em successos de 22 de :!lfar~o. "' aqui pela rc
:o.bracar a Opin!ft-o 00 il!Ustre S~nador, que J pr~sentatàO feita pelo POV() p•:•las rcfo:ma! 
~ prununci~ pelo medo c terror dos presos, 1 ela Constitui~ão, e por isso ma pfl.rece Jt:sto 
supp<ondc, :t r·:pr,-scnta(;5o exüggeJ~o.da; po-1 que se dig:t ao Gov,·r:N qt:e mand<! põr em 
rérn dero inforu:ar a este Senado. CJUt!- o <.>· ir•t<:ira obscr\'ancia o Cotligo do Processo, " 
pirito de ''inganca, ue odio c de crueldade I o mais que se requ,:r no Parecer da Com· 
('St:1 elevado a um tal ponto, que i:Jdo um j missão, com as emend••s ::dditiYas. 
pai do familia, o Alferes .Tos.:! P<!reira d0 1 o Sn. Bor:GJ;~: - O DC!ilre Senador ad
Andrade (segundo constn) com sun.s filhas 1 o:::irn-se qUt: sendo eu o r<=iator dos factos 
Tisitar um :filho, o Padre Carlos, que se [ que fn~em estremecer a humc:nidade, mas 
achava r>n·so nJ. cadeia, ao recoUJer-so :1 sua acontecidos ·!la mui·to tempo, duride do que 
cns~. appnrec('U um soldado de barretina, <' agora 5-: nos apres,nt.a, confiado Jo bom 
dcscal~o, que puchnndo <k uma pistola, lhe caracter dos Brazileiro:: faça o nobre Se
fez com ella fogo, e porque este faltasse ti. do:· rrpa:·o nas époeus: n:•·:]Ut·lle tempo não 
rou da espada e com clla o ferio cruelmcn- tinhanJo> Ctinstitui~ãC', n;:-o -tinhailll<:s ColCli· 
te, ficando a. sua yida em imminente D~rigo. go Cri.minal, n•:m Codi:;o <lo Processo; não 
Consta mais que nas proximidades c!a resi· tinh.1mos P<>der Legislil:.iv<>; não tinlhamos 
<lencia do Presiliente apparcccra um corpo uma Regenc!a, dcix<·-me a;:sim diz<•r, Jimi
decapitado, e qué finalmente se ::.•m espa- tada nos seus pod•·res; < tudo isto ha hoje 
i·oodo naquclla cida.d,• a. oppressfw, c o ter. a oem das garnntias uos povr.s; e-sta é a ra
rorismo d{> um modo inaudito, de maneira zão por que eu dm·ido <J(·sse fa.c.to, tomei-o 
que logo que é noite, um ''izinllo não se com m~do, e t<•mor desses presos. Os factos 
atreve a ir ti casa do outro, ficando ns runs que apontei aqui, eram lio tempo que o Co· 
i8oladas! A' visca dess<'S e de outros factos, digo, que havia, era a Ordc!laçi'.o do Livro 
quando o fanatismo e a m.1luade tocam o 5', esse Codigo dé horro:-, ~J:t\'ia t•ntão uma 
ultimo ponto, eu não sd como se possa du· opinião geral e tcrrivd r,t:e o maior rerviço 
vida;r do premeditado assassinio jurídico, que s<> razia. ao -Estado, que se f.azia no Rei, 
installnda (•ntão a Junta. de Justiça, em que era ser d<:>Iator de conspira~iies, p~rseguidor, 

têm de s~r juizes :!s partes offendidas!! assassino, <' traidor; ri<~-s~ opp:imidn muita 
Muito embora eu deixe em siJ,'ncio os mais g-,•nte por homens que assim pensaYam; vio
topicos offcnsi\·os ao direito <los presos, bas- se mais na mesma Lt.•gi~la~ão um premio 
tarrt unicam~nte km.br:tr, que alfm da nulli· ~romettido a t.cdo o ?.!inistro que descobris· 
<lnd~ manife~ta de s:rcm dlcs julgados por se uma conspir:tçüo; premio i]Ue deu lug-ar 
juizes que são parte :1.0 mesmo tempo, sfto na .minha ProYincia. ao :!·cecsso de um liil· 
!'~ses m~smos, CJUé' já. se pronunciara:Dl con. nistro por uma falsa den1mcia; ·um homeJJJ 
lra estes dt'sgraçn.dos presos, pedindo que se aconselhou n seus irmãos qu., n:lo entrassem 
l!J,•s nftO dê mnnistin., unico b-alsamo canso· cm um empr~stimo que nlli fazia; isto s6 
lador, que ainda p6de minorar os incnlcula- deu lugar a. que U•nl ·Ministro fizesse- uml 
veis males produzidos em uma Província di· -,denuncia ~ se mettcssem esses lwmens em 
A'Jia sem dm·ida d<' m<>.J.llor sorte, mas, a umn prisão por 1ove ru<'zef, o l]Ue ohcga.ndo 
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ao con,hecim-ento a Cõrte de ·Lisboa. os man- : mo que pe.d!r informações ; pot·tanto acho 
llou soltar; mas entretanto o :Ministro foi iuadmissi\'el a urgenckt. 
promovido; nü.o esta.mos no. mesmo tempo O Sn. Pr.Esrm~:\'1'1':: - .Os Pareceres que 
de entü.o; por isso digo, o que se diz nhi ê ped<:m infonnaçõcs ni\o t•1:n discussão; maa 
mais medo, 6 mais ·receio que outm cousa; J ~ u~mittida depois a ~latc;i~. [L discussão ... 
eu, se me visse no lugar desses presos, tal- • ünli1m, eu ponho á dtsposiçao do ·S"nado o 
I'CZ concebesse um momento de receio; já apoiar a urgcncia pedida. 
os concebi, quando entre 37 dias, meihor di· 
ria 3i noites, no segredo, isto no tempo do 
Governo que succ~àeu ao que •mandava pôr 
os pr~sos -de pG em uma praça publica para 

Foi :tpoiadu é .:LPProvuila sem de
b:tte. 

serem escarnecidos, apedrejados pela popu· O •SI:. Ptm5Illi~=>TE: - Entra Jogo cm 2• 
lnçi'lo. Pessoa que hOjé faz um grande papel, I discussiio. 
que tem algum vrestigio entre nós passou I 
·por isto; foi posto numa praça publlc:t amar. :2" I'.'.I:Tf: D.\ Oi:lllm 110 or.-. 

rado cm cima de u,m c:l.l'allo, para cuspirem-~ 
lhe na car;J, escarnccerem·n'o, etc.; factos, ·Entl'ot: [;!ll 2" discussão o Parecer d(l. 
porém, são cst.::s muito antigos, ncn'hum PC· . Commissão d-L· Constitui~ão sobro o diplomr• 
so trarão ft minha asscrçilo. Vcrd·ldc G que> f do Sr. Senador eleito Diogo Antonio FL•ijó. 
:llinas muito sorrre, mas o que direi eu de I ('\'ide sessii.o de 9 do corrente). E o Sr. 
minha desgraçada Pr01·lncin., que padece ha J ~reside~t~ _decl:t~_ou que na 1• c!is~uss~o se 
tantos anncs? I-Ia 16, pelo menos; porque t,aha d"c1dulo ll<lD procc·dH a. dund:i. po3t:L 
urn Gowrno, que teve quatro ou cinco an. pela Con1llllssii.o, e que Por consequr.ncia es~ 
nos, foi effectivamcntc rcvolucionmio; e eis ta;·.a cm ·discussão a parte do Parecer que 
por que sei doer-nw as desgraças de :liinas, julga legal o diploma do dito Sr. Senador; 
é. PC·r ter pre.senciado . as das Províncias do 

1 

e, ~:n~o·se" ·por discutida a I_nat:Rr!a. propõz· 
:\arte, é mu1to principalmente as de Per- s, ,t 'otJ~ao o Parec~r. e fo1 approvado. 

nambuco, minha Patria, onde tenho sido eu 
vietima, ou testemunha; é por isso que tam-) 3" l'A!:Tr: DA onllE)[ no DIA 

bem estou de .accõrdo a votar por tudo quan./ 
to se pretende a este respeito. Entrou e,n1 ultima discussüo o projecto 

.Tulg-nndo-se discutida a materin, propüz-/ de lei ·que fixn, as forças de terr.a de 1831 a 
se á \'Otaçüo: /1-83.5 (>•ide sessão de 5 d<> JunhO) c o Sr. 

1.' 'O Parecer: foi n.pprovado. Presid~nt!' consultou o .Senado se approvava 
2." A emenda do Sr. Almeida e Silva: que esta discussão foss~ in.globo; e assim se 

passou. decidi o. 

3." A do Sr. l!arqucz de Cnravellas: O S1:. Bm:cr.s: - Na 2" discussão esca-
Tamobem passou. pau-me fazer alg-umas reflexões ao paragra-

·L" O iPare~r assim emendado, para pas· p'ho 1• do artigo 1", que é (lc11). O que se 
_,.ar á 2• uiscussão: approvou.se. aqui d~eja é a.utorizar o Poder Executivo 

O .Sr. lllurqucz de Caravcllas pedia ur· desde já, c quando lhe seja precizo a elevar 
-gencia Para ter lugar a 2• discussão; sendo esta força ao seu estado completo, mas com 
apoiada, entrou em discussü.o, e foi appro- a referencb. que se faz â disposição de Agos
•·adn.. to de 32, de algum modo falha a execução 

O ::ln. Pr:r:srnE=>TI~: - Sem dispensa do do artigo nesta parte; a lei de 1832, quan
Regiruento nü.o posso n:clmittir a urg:encla; do .facultou ao Governo a autoridade de re
camo, Porem, julga-se urgente [L vista das cruta·r um certo numero ·de ].>raças, disse 
dr'S<Jrdc•ns que houYcrnm, submetto â consi. que este recruta,mento devin ser pro rata 
tleraçü.o do .Senado se apoia a urgencia. paro 

1 

por todas as Províncias, pnr:~. depois levar 
se tratar do negocio haj{!, esses soldados ao ponto que se receia; a in-

0 Sn. M.r.sc.u:: - Este Pa.rccer entra eommodicladc dos r<>crutados, as dcspezM! 
na ordem dos que pedem informa~ões ao Go· / p:~ra. a Fa~nda Publica, o prejuizo que hou· 
n•rno, porqur diz - se .fõr certo - é o rnes- I ver na demora do transporte, tudo isto sã(} 
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inconvenientes ouc se podem remowr; <~ :l·e cc::n os corpos j~ forma.:os, e não com 
aliás ell~ fi:tzendo o recrut:unento naqudle a massa dos re:crutas; se ha tempo, s.e ha 
ponto (ao menos alterando-se a quota) on- llieios de fazer transportes desses corpoo ao 
de tiver rcce.Jo do ataque, ·fica. mais hal>lli- thcatJ·o ua ;;ucrre, tambem ·lm -tempo; ha 
toado para 0 ·que se jjUCr. Verdadc e que aqui meios de !":lzer essc.s recrutamentos; bem se 
vem uma disposiçfLO, que favorecê' ao Gov<·r· v8 perfeitamente, que n<•ssa occasião truns
no ne.sta parte, que é _ na part,· 11uc fôr portam-se os batul•hões i~ fo!'mados, c não os 
possível - ·parece que, quando cllc não jul- recrut:1s. 
gar .possiYel fazer o recru.ta,mt'nto por cst:t O S1:. :Qunm:,\: - Tenho indisposiçito 
quor.a proporcional, mas achar que lhe é con- com esta palavra do artigo 3" - aPtidão -
venicnte fazer o recrutamento neeessario crn porque na a·r.rua. ·ele artilharia s:~~b<•·se qual 
maior escala elo que a quota corr-espondente, é aquelle que tem maior aptidão, e que me
fica autorizado pelo artigo; mas uma vez i"l!Cr exame fuz; mas nas outras' armas nfLO 
que o legislador quer hal>ilital-o só <kste s<•!; se se entende por oWcincs novos, mais 
modo, fazendo rc:>ferencfa â lei de Agosto do robustos; nfto ~-P.I se Isto. se designe com a 
anno passado, que regulou o recrutamento palavm - aptidão - porque ·fica ao juizo 
pro ra.ta, fica o Gov~rno inhabllitado de des· do i:lfinistro da Guerra, ou. do Comnw.ndante 
empenhar com presteza uoma operação qual- das .Armas, ou de quem q.uer que fôr, dizer, 
quer que seja mistér ; comtudo o Jl:!!nistro Pedro é mais apto que Paulo; mas porque, 
n~ssa occnsião poder,~ valer.se da autoriza- / G o que não sei; porque é ·qu.e é ·~nis apt~? 
ção que tem na - parte que fór possi\'el - ·Por ser mais alto, mnzs .bmxo, ma1s 
e fazer alguma cousa mais: e fazer o rccru- ! gordo ou m::is magro ? Creio que nüo; 
tamento ·ma.ior naque!la parte onde fôr mais como o nosso Governo é Constitucional não 
precizo, e di.minuir em outra; porque o que desejo que nas leis vá o -menor arbítrio; sa
mio pôde é exceder nunca aquclle numero be-se que a antiguidade ·nos corpos de linha 
gue a lei fixou; fazer augmento ·é o que não scn·ia d·e ugm par\!. os accessos, isto é m·ul- · 
p6de. Eu oífereço sómente estas reflexões, to facil de S{! conhecc·r, se o Ministro cm 

·que me escaparam na 2• discussão: mns não tal regra não podia abusar, porqne sabia 
mando ·o requerimento á Mesa. que era. muis antigo, aquelle que sentar pra-

O Sn. JoÃo EV.ANGr:LrSTA: - Sr. prcsi- ça. primeiro; (Lg(}ra qual é mais a]}to não 
dente, como tenho de votar por este :~.i'tigo, havendo conh·ccimento provado não con:heço; 
e não entendo desta ·materia, queria por esta. aptidão ·hn de depender multo da afiei. 
isso pedir algumas explicações; é o artigo ção de quem quer que promover estes ho. 
3" de ·que fallo; diz elle (ku). Isto póde mens; cu d-iria melhor: d·Clvendo o Poder 
ter mu.Jtns intelligencins; póde dar lugar :i Executivo escolher os mais antigos de .gra. 
abusos; oporque as tres am1as do Exercito duação igual ii. dns vagas. 
são artilharia, infantaria c cavallaria; e .o Sn. Bor.aEs: ·- Todo o mundo conbe-
pergunto eu, as Guardas Nacionacs não fa
zem parte elo Exercito? 

Ar.Guxs Sns. SF.xAnonr.s: - Xão. 
O Sn. Joj.'o iEI'ASGELIST.A: - ·Então i'á 

me callo, Porque tirar aos Guard\Ls · l\"acio
naes o privilegio que têm de escolherem seus 
Chef<'s ·~ o que niio queria. :Eu fiz esta re· 
flexão tão sómente para m~ instruir. 

O ·Sn. Co:>nE nE L.~GE.~: - O nobre Se
.nnclor niio vê que as Guardas :\'acionaes niio 
formam este nu,mcro? AlGm disto n:lo vê oue 
a;; officiacs da Guarda Xncio~al são nom~a
i!os popularmente e estt•s, ele que se trata, o 
são pelo Gorerno? •Pol'tantn, vista está a dif
ferençn. qui:' Jw. Qunnto ao receio, que o 
nobre Senador aprcsent·3, parece-me qtv~ não 
/o fundado, Pal'que l>cm vê, que a dcfrs.a faz-

ce que existo aptidão em tod.::ts as classes 
entre os indivld·uos de!l(Ls; em todas as elas-
ses do mundo da ordem social existe igual 
aptidão entre os differentes individuas que 
as compõom? Conhecer i!ess.:J. n·Pt!dão dos 
militares para supprir as vagas, que ho·uver 
!lo Exercito, por Jorça se devc deixar :lO 
juizo do Ministro: quer o nobre Senador que 
sirm d" regra. a antiguidade: mas quando 
a antiguidnd9 estiver cm um .homem ve!.ho 
ou cstro.piado ha de nomear assim mt'S·lll-O? 

Certa.mente ·que níi.o; h:t de se chamar o 
mais apto; pôde depender da .~f!cição de 
quem o nomeia, não duvido; mas quc·ria o 
nobre Senador que o :•Iinistro depoi~ de fa
zer essas nomeações, venha no Corpo Legis· 
laiivo para conf!l'lllal·ns? 1\':lo trm lugnr ne-
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t • n· o se ''"o co•. r~llt'.' e sa bída, -para. que h a dl> Ir mc~mo que p:t:·o. O>l 011 ros; nes.~s a ~ • 
olha para a. ~ntigu~d:J.d" -physica. qu.ando ;qui? IParece·mc que ·mi este 'artigo desn;· 
mui-to olha-se p:>·ra a aptidão intelle~tual ; ccssariaru~me; e que pód~: d1~r no Poder ar. 
aeste ~ outra couJa, é !Jrecizo aptidão, e esta bltrio de abusar. Pol'tauto quizer<~. que ~ 
aptidão dep~u•lc de. juizo do G·o1·crno; o Go· SIIPPI'itnlssc este artigo por deon~cessario. 
verno quando vJ u1u offici:tl antigo, rdor- i 
me-.o ; que receio pad~nws ter de que o Oo-~ 
V<'rno v:l escolher os mais ineptos, '·' inca-

pal:es, '' deixar .os mais aptos? Supprima·se por desnt-cessa-r1o ·O 3• ar-
O SR. Or.t;-r,:mA: - Eu, como wnho ou- , ti~o. - J{von[Jclista. 

vido .:~lgu.mas cousas. n.inda que por ora não 
estou resolvido a declarai-a;;, opponho-me a :Xiio fol apoiada. 

que haja. essa. aptidão julgada pelo GoYerno; 0 SR. l\!AnQu~::r. DI: PAn,~ 1c\GU.t: - Pedi 
os velhos, aquellcs qUê niio Puderem m:J.r· a pa!ana para fa!lar •tncsmo contra n c,men· 
char, os que ti;erem defeitos, h:io de ser re- da; e, ainda que ella fosso apo!uda sempre 
f~rmados, porque n·ii.o "J>Ode111 sc:rvir; tlles diria alguma cousa; a emenda ·em vez dLI 
ml'smos pedirão sun.s reformas; mas aquel·/ bCUl, ia Íllzer mal; 0 nobre Seaador q·uc-ri:~. 
lcs que não tiverem defeito ncnhu~l, e que , pr.:Yt:nir que tendo l'agas no Exercito uão se 
forr-m mais antigos qu~ outros, nao de1·e~1 ;>ude8sem supprir com os a1•u!sos; o Go;·<·r· 
ser preteridos s6 por~ue mereceram a affN. uo então pramol'ia "" fazia com isto mal aos 
ção de quem quer Que fõr; esta -aptidão- outros· pelo contrario a regra •do artigo ~ 
,,ntendo eu por affeição; a isto <é que m~ op- muito' 1usta, porque assim ·fie:• .o 'GOI'<'rno 
pon·b.o; estou ouvi!!do até nas Camaras que inhib!do ·de •fazer acccssos nos casos de !ln·ha; 
o GoYcrno não de1r-e chC~ma.r · s<'não. a J~o- porque organizado o ·Exercito hão de ficar 
mfns d,. certo p:.rtido, esta blasp!temla, dita oWcia~s avulsos ,. !)ara :Preencher as va.gas 
ne~tc Tecinto. não di a receiar que Se• ella .; uecess:J.rio dar ao -GoYerno o arbítrio de 
po~ba em pratica na classe do Exercito? Pl'Ocura:r aqu~ll.o·s que julga mais aptos den-

0 •Stl. Co:Vll!!: DE •LAGk:s: - Sempre ·hou- tre c.s aYulsos; pôde procurar aquelles que 
ve, nem póde deixar dt~ haver, o.r.bitrio no são de sua n:ffeiçiio, isio é natural, c deve 
Go1·crno quando se trata de militares; o succeder porque do contrario l·ntra um ho· 
artigo não pôde deixar de passar; não se mem que não é de sua affdção, póde :formar· 
_püde organizar um Exercito com formulas lhe um Ta-bicho, dar·lhe baixa; por isso dcv·e 
jurldic:J.s, .; isto imi)ossivcl, e n pratica ·o es- procurar qu~m quizcr nos U\'Uisos, porqu1• 
tii mostra.ndo todos os dias; portanto fiQue esse·s al'uisos '!lão :t~m accesso; ainda Que o 
a.o crbitrio do Governo o nomear; não se Go;·erno tire para u.ma Yaga um Alf~;n.'S 
julg.ue qu~ isto vai servir de grande õetri- m.ais JllCdarno não <le segue que esses Alf<·r,·~ 
:nento aos officlacs, os que forem e3col•hidos passe a 'l'enente com prejuizu d,, outros. Por· 
·o sc·rfiil por t!lrcm mais desem:baraço, por que flllt:mdo 0 'l'euent.,, ha de procuml.u 
oercm mais mo~os, por terem mais conheci- entre os avulsos. O nrt.igo de;·e passar. 
rcentos, <"te., mas com isso nil.o se lhes d:í Julgando-se di-scutida a matcria, prcpóz· 
accesso emquanto houverem arulsos. s~ á votação o pro.J.e-oto, e npprovou·so Pal'J 

o .Sn. Jo.\o EvAXOEr.ISTA: - Quero aoa· subir á sa:ncção. 
bnr di! me i·nstruir. IDJsse-se que não .fazia Approvou·s~ em ultima discussão, Si'lll 

p3rte do :Exercito a Guarde. Na.clonal; na loi dt•bntc, pari! se -remetter i! sancçilo n Rcsolu
ilas Guardas Nt~cíonaes diz-se qué cll:J.S po. ção approvando os oruenn·dos das cadeiras ele 
d<'m s~r destall:l.dns de um lugar p:tra outro, primeiras !e-ttra.s, crll:l.das '!la Província do 
etc.; mas suppon!hn.mos que se não r()Ceiam Muran·hilo (Yidc s~síío -de 7 de Juruho) com 
.abusos !gua~s aos que eslt.tmos Yendo;· pc-r- u.mn emenda approvada nu segunda (vide 
gunto -é ncocss!l.l"!o este artigo? E' da Coo· sessão de 4 dD corrente); e dando por dls· 
sti-tuiçilo que se níio fa.ça.m Lois s~-não quan- cutida a materiu pro!)/}z-se 6 \'otação: 
do houver necessidade; se isto deve ser as. 1.• A Resolução ~alva a e:nenda: pu<~· 
s!tn por já doolaradn-s nas leis a-ntigas, p-nra , Mu. 
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2.• A emenda: tambem passou, c :rem·et. 

teu-se á C~>mmlssão de Redacção de \Leis. 
ApproYon·se om ultima discussão, sc.ru 

debate, para .se rcmetter á saucção, a R.eso· 
lucão, approvando os ordenados das cadeiras 
de .primeiras lcttr(IS, creadas na Provlnc!a. do 
Cenrá. (VIde sessão de 7 de Junho), 

Approvou-se em ultima discussii.o, sem 
!I cbnte, par:t se remette'l' á sancção, a. !Reso
luçã~> approvnn'do a pensão concedida a. Fran· 
cisco Rodrigues da Silva .:\Iello. (•Vide sessão 
de 25 de Junho) . 

Teve então lugrur a se;unda discussão do 
Parecer das Commissões reunidas de C~>nsti· 

tu!ç<1o o Legislação, s<>bre o requcr.ímcnto 
dos offlciaes de Primeira. Linha, c ou.tros 
cidadãos, que se acham presos nus cadeias 
da Ou:ro Preoo; com duas emendas approva. 
das na Primeira. 

O ,sn. Co!iDE DE VALE='ÇA: - Eu \'Oto 

:pelo Parc·cor c: sua emenda; mas como hoje 
l'oi dia de partida do Correio de :Minas, e 
da·qui a tres, ou quatro dias deve sahir o ex· 
traordinario, pe~o a urgencia para que se re· 
commende ao Governo toda a brevidade nas 
ordens que tem de dar. 

iPreto, que •t.em corrido as ;rnftos de muita. 
gente, n•lli se diz ·que o dia 15 do cor.rcntc 
era o dia marcado .para. a :primeira séssfto da 
Junta de Justiça! iLogo parece quo qualquer 
demora ·nesta deliberação Ilódc ser de gro.n· 
de perigo, ·c cnvolY~r ~ullldadc, e por isso ê 
necossario que o Gover.no mande ru:; ordens 
com urgencia . 

O S1:. )IAnQUEZ DE C,u:t.I.VELLAS: - Eu 
tenho escrupulo sobre essa emenda, que se 
apresentou a,cerca dos que attentaram contra 
os :presos; ·cu peço a sua leitura (foi satis· 
feito) ; pois eu desejaria que a emenda fosse 
transformada neste sentido - ·que o G~>vcr· 

no dê M mais energicas 1Jr~>vidcncias 1Ja.T'll. 
que os presos, que se acham depositadas, nã~> 

sejam molestados de maneira alguma debai. 
xo da sua maior responsabilidade; pois que 
no officio ao Governo dcve·se dizer: - Con· 
stand~> ·que .se têm commettido :tttcntados 
contra a vida dos presos, o GoveTno dll'l·e 
quanto a·nl:es dar as mais effectivas pr~>vi· 

dencias para que cessem taes attcntados, etc. 

E:I!ENDJ. 

,substitutiYa, do .Sr. Patricio: 

Que no officio que se expedir se recom· 
monde urgencia na expcclição das ordens a 
tal respeito. - aonae d;e Valença. 

Foi apoiada. 

Que no ;relatorio do Aviso se diga que 
c~>nstando ao .Senado varias attentados 
praticados contra os presos; o Governo dê 
desde iá as mais promptas c efficazes provi" 
dencias, para que ellcs se não repitam, de· 
baixo das respons.abilidad~:s das autoridades 
que o devem prevenir. Salva a redacção. -
Jl arquez de Oaravellru;. 

() 1SR, CO:-IDE DE V,UE:"'ÇA: - Sr. Presi
dente, eu :tin·ha pedido a palavra para npre
scntar um documento, que prova ·bem que 
os presos Yão ser julgados em Junta de Jus· 
tica; mas não é meu, e mandando-o buscar 
nfio estava em casa a pessoa que o tem: o 
caso é que ·Um dos .presos requereu ao .Pre. 
sidcnte da iProvincia a separação d:t sua. cu!· 
Pa, Mim de se poder em processo sep-arado 
cuidar d~> seu liYramento; t!Wc o seu rcque· 
rlmenoo o seguinte despacho: - Não tem lu· 
s-ar: cm Junta requeirn o que lhe conv.íer, c 
usará . dos meios de sua def~sa. - Soulja. c 
,1Je71o •. 

Sr. Presidente. ·Não se p6dc dizer que é 
apocrypho, porque cu conhcço.lhe a lcttra, e 
fiqtlc o ·Senado na intclligl'nc!a que cu vi 
este documento. En1 .um periodico de Ouro 

Foi apoiada. 

0 Sn. RODRIGUES DE C,lr.I'AI.Iro: - Eu es· 
tou por todas as emendas: todavia. nii.o me 
posso ·conformar com a pala1>J'a, que indica 
terem-se feito attentados; porque nós não sa
bemos se os t~m ltayido; é natural que os 
·haja por ·espírito <le vinganças; mas cumpre 
que nós nã~> demos Por certos factos de que 
não temos certeza, portanto dign.-se - que 
se teme que acontcç.am - porque o anais é 
incrc·par: tanto ma.is que eu penso que ist~> 
ha de estn.r ·modificado com a prescn~ do 
novo Presidente, que é alheio a tudo iss·o; e 
se acha, livre d.e paixões: em fim cu creio que 
se esta. ca,utela nã~> fnz mal, mas vá com estn. 
alteração.· 
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O Sn. MAnQ'LTEZ DE -G.I.nAI'l!:LI..lS: - Prl· O •Sn. JQ,,\.o :E\',I..'iOEUS'r,\: - Nós niLO 

meirom·ente cllre! ao nobre ·Senador CJ.Ue a m!. estamos no caso de ser necessarJ.o provas, 
nha emenda ·tem a cluusulu. - s:llva a rc'da· porque ·nü.o dulgau10s, •basto..m·nos presum. 
cçüo - e em segundo lugar, ·bem se vê que pçõcs; e QUe a maior presumpçfLo d·c que o 
vai concebida. nu. conformidade -d·o :Pa.recN da requerimento, cartas que temos visto, c o 
Commissii.(); que o •Governo proceda u. wrifi· que consta dos jorn-1es ·dali i? Que mnis pro· 
car; con·sta-nos QUe têm iJl!l;V!do uttentados, \'as queremos elo que o cre:tr·sc nrutt Coru. 
e nós neste caso o que fazemos •6, que se pro. missão, ou Junta, contra a .Jei? Que .maiores 
V·e se .tem lugar, quando nfLo, ·é uma simpl<:s provas de excesso ·QUe ver-se ·O que escrevem 
providencia, c como tal não faz mal algum. as CnmO;ms que se acllarn domina'das por 

O .811. BonGES: -O nobre ,senador, que pessoas que nós bem conhecemos? Portanto 
me precedeu e que acaba. de sentar-se tc:m digo qu<: não silo neces·sariu·s ma!s .provas do 
multo ·boa loglca; ·deve notar que na smt que uquellas que j(L :ha; todas as cuutt"las que 
emenda não se diz só que consta, ma.s tam- se tomem a este respeito são poucas. 
bem tem dado a a:f!irmativa, quando nfLO .Q ,sn. .:1!.\UQUF.J: DE B.~m>E:>DY: - cii..S 
con·sta cousa alguma: o requerimento dos :1.meaças contra a vida de·ste·s dcsgracados 
.presos não prova que se tenham commetti. constam até por officios ·de CamarM \Munic!· 
do attentndos contra ellcs; o que consta é paes; orrtcios que aqui se tem li'do: uma dei
que u·m hom·em ·sendo encontra·do na rua fôra las .até disse que se acaso se concedesse a 
insultado, mas ·uma cousa é dizer que consta ! amnistia, !r·se·hiam metter nas !Yrcnhas; .po· 
a existencla, e outra é affir.m<Li~a: logo qut:· rém antes com as armas na. mão fariam. 
rer-se ·que a'f!irme a Camara a perpcbr.uçiio aconteceriam, etc. (nós GO;bemo·s o que!!) 
de :factos de que se não ·sa,be a veracidade, é Outros diziam que não ·resp·ondiam pelas vi. 
querer.sc que mostre com jsso pouca ircflc· das dos :presos, e .que infallivelmcnte teriam 
:xão; o requerimento dos presos 11ada diz· se de ser victimas! Que •mais provas, pois, que
.nouveram insultos ·feitos aos ·Presos, foi 'tal· remos nós!! O que eu desejava, .Sr. Presi·· 
vez no ·camln·ho; :mas isso ·é insulto indivi· dente, era que ~ste PaNcer da. Commissão 
dual a que qualquer e·stâ ·sujeito, estando ex· fosse impresso, afim de ser espalhado, e che
posto ti ira daquelles que lh·c süo contrarios; gar a noticia de todcs, porque dhegando tLO 

porta·n to parece que as cousas devem ~azer- Ouro Preto tal\·c-z Jaça estremecer os do par. 
se com toda c. clareza. tido contrario daquel!es que se acham prc· 

O Su. 11-L~RQUEZ DE C..l.RAI"ELLAs: - A ani· sos, e faca com que clles mudem de conducta 
nha mesma logica -é que faz com que assim e dêm algum lenitivo aos :presos, por isso 
me enuncie; o ce1·to •é que constou; e con· que cllcs conheceru que a Camar.a dos Sena· 
stou, ou .não neste mesmo senado? P.a.rece· dores toma em consideraçü.o a sorte desses 
me <JUC si·m; ·cu pelo .menos assim 0 ouvi desgraçados e olha com olhos de piedade 
referir nesta casa: um hoJU•em, com sua fa. para as suas tristes circumsta.ncias: portan
milia, que ia visitar um :preso, ·foi insultado, to peço que !!e Lmprima o P.a:recer com as 
espancado, ·e f•õrido! Isto consta; e assim se r:mendas offerecidas. 
fez a este indh•iduo pôde· se ,fazer, ou talrez O S11. · -BOP.GES: - A i-mpressão do Pare. 
se tenha f.cito, aos •mesmos presos; c demais cer não prohi·be ·O andamento do negocio; 
esta medida não ·ll exclusi·vamentc para os venci.do que seja o Parecer, imprima-se. 
presos, ll para todos. Julgando-se discutida a materia, propôz· 

O Sn. AL:-.mroA E Srr.I'A: - Do requeri· 
mento dos :prl.'sos se cOl!ige que a sua vida 
está ameaçada; oiics quizcram comprovar 
i.sto com um Diario, que dizem juntaram a 
um rcl}ucrimc:nto, c que a .. Commissão não 
encontrou; mas ll notorio isto Porque os que 
seguem a opi'niüo contraria á su.:~. 0 dizem 
em ·pubJi.co, e m·csmo design(Lm que pessoas 
que os hão de apunhalar ·Cttso ell!Õs sejam 
pel"doados. 

se fi. votação: 

1. o O Parecer: foi approvado. 
2. • A cmend(L do Sr. Marqu<'z de Cara. 

w!las, approvauo na 1" discussão: passo·u. 
3. o A emenda ·do Sr. -cond·e de Valenç.o: 

approvou·se. 

4. o A do Sr. Almeida e S.ilva, npprova
du. na 1' d.iseussõ.o: passou c ficou prejudica
da <t su.bstitutlva do .Sr. Mnrauez de· Cara. 
ve!lns. 
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5." Se se ·:tP·Provam que se inJprf,misscm Aberta a :;essão com 31 Srs. Senadores e 
o Parecer ·e emendas respecti\':ts, courormc I lidn a neta da anterior, fot appro\'nda. 
o ·requeri·mento feito na discussão pelo Sr. No decur~o da sessão eomparec~ra.m 

Mnrqucz de .Baependy: vc.neeu-se que sim. mais 5 Srs. Senadores. 
O Sr. Presidente declarou que est.wa O .Sr. 1" .secretario ap1'esentou uma rc· 

esgotada a ·mntt:rla •da ardem do dia; e dcsi- presentação de Caetano José da Cunha, lla
gnou para a do <lia seguinte: bit-ante da Provinein do Maranhão, mostra.n· 

1. • A Resolução que autoriza o Governo do que ten'ho forneC'ldo tis tropas n·UX!Jiado
para conccd~·r aos empregados no Correio rns da ind·epcudenc!a naquella ·Provincllt 
Geral desta Côrte, n titulo de gratif!caçfto, o 7 .2·15 1bois, e sendo .esta divida Jnscripta :no 
augmento que entend~r just.o ~os seus ven- livr.a auxiliar da Divida Publica da iPro;'i!IJ· 
cimentos. cí11 ; o Tribunal do '.Dhesour.o Publ!co fôra 

2. • Un!cns discussões de tres R!~soluções de voto que cst.:t divida não de,• ia ser paga, 
tomadas ·sobre outra.s ode Consel'!JOs Gernes: se1n autorização da .1\:ssembl~a Geral Log!s· 
1', ~a Provlncia do Pl&uhy, crea·ndo na ca. lativn; e ped·ludo providencia a nspeito. 
pita! uma oodeim de Fr:mcez e GcogralJllia; 
2', da Província de Santa Catharina, c·rigin
do em frcguezlao a cape!ln do •Sant!ss!mo .Sa.
crammto, cdificndn ll•US JJlargens do Sul do 
rio ·Itajahy; 3', da ProYincia de .S. Paulo, 
para ·que nas notas do Banco, que se reco
lherem :t c:lixa filial d(l, mesma Província, se 
ponha n marca de - inutilizadas. 

Foi remettid:t {ts Commissões re
unidas de ·Legislação e Faz<>nda. 

O Sr. Almeida ~ ·S1lva le.u o seguinte 

l'UOJE:Cl'O DE Ll!:I 

c-\ Assembléa Geral íLegislatf.va decreta; 
Artigo 1. 0 A jurisc!icçlio administrativ·a 

dos Provedor~s de comarca, que no Brazil, 
competia. o.os extinctos Ouvidores de Comar. 
ca e Juizes de Fõra, a qual .pela·s leis exis-

3. o Ultima. discussão do projecto que fixa 
as forças n:n·aes pnra o anno de 1824 a 1825. 

.Levantou-se a s·essü.o [L uma •hora da 
tarde. 

SESSÃO Ü'RDINARIA, E,)! 12 IDE JUUJ.O 
DE 1S33 

PRESIDENCIA DO SR. DE~l'O DARROSO I'J:fiEIM 

Discussão da Reso71tÇão sobre o aug·n~e·11to 
.aos ~encimcntos elos e1li1J1'Cfllld,n elo Oor· 
,,·eio Geral. - D·isr.ussã.o ela RrsolUç<io 
q1te 11wnela pô1· a marca cl.e - ·inltWiza;. 
elas - nas notas do B((.l~co qu:~ se ttX'O

lhCrem á Caixa Filia.! ela Prov·incia. ele 
S. Pa1tlo. - D'iscussüo elo 7Jtojcct,'!J que 
tixa. as torças ?ta.t;aes para o ew,no ele 183·! 

a 183·5. 

Falla1'nm os Srs. .SeMdores : -
'l\Inrquez de Bnependy, ::\farquez de 
[lhl"bncena, Presidente. Vcrgueiro, 
Rodrigues de .Andrade, Conde de La
.ges e Mnrquez de Par:magufl, 1 yez; 
!l\fa1'quez de Caravellas, Visconde de 
Cnyrú, Borges e, 5atumin.a, 2 v·ezcs. 

tentes senão t!lm dnd·o dlnf!lrente destino, se
rtt exercida pelos Juízes .1\Iun·ícipaes nos seus 
respectivos ter-mos, com ·recursos paro. as 
~ela~ões, percebendo os ·emolumentos to.."(o:· 
dos por lei. 

§ l. • Nesta disposição se comprehende 
(1, jur!sdic~ão de reduzir a. pu,bllca oforma, e 
n. julgar os testamentos, ·que .por dire-ito se 
d!lvo.nt reduzir a escript(l, judicio.!, aind(l, que 
depois se tornem contenciosos. 

!A!rtigo 2. • Aos Juizes' de Paz eompete 
tão sómente a abertura e publicaciio dos tes. 
tnn1entos nos seus respectivos dlstrictos, nfto 
havendo U(l, Jlovoacão Juizes ~runlcipnes e 
depois de os fazer registrar em !iV1'oS para 
e.sse ,fim destinados remetterá, annualmcnte, 
aos Juizes l\Iunícipnes uma rela~ão dos tes· 
tamentos, percebendo os ~.molumentos taxa
tios por lcJ.. 

i 1. o Esta relncã.o dever(\ conter dla, mez 
e anuo em que foram ·abertos, ou se torn:t· 
mm publicas os nomes -dos testadores, dos 
tcstnmentdros nomeados, que prazo assigna
rnm para o ·cumprhmcnto d(t ultim:t y.ontade 
o todas as mais círcumstnnc!as que a possam 
fazct· efrcctlva. 
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Art. 3." Os juizes di! Direito de compe
'tcncia. civil nas SU(LS repartições, ou nas co
nmr.cas, ·proverão acerca dos orphfws, o au
sentes, reverão os inv()ntai'ios, us coutas, c 
tomarão n.s que não .tiverem sido tomadas 
pelos Juizes .de .Qrphiios e Munlcipacs, dando 
recurso :para as relações. 

como filha dos redactores, qi.Ie nem ao me. 
nos a colloriram com o carructer de corres· 
pondencia, o que é o mesmo que dizer que 
tomam sobre si claramente toda a responsa
bilidade; c isto, ·como disse, num jornal que 
se inculca - Mhllsterlal - traz o maior 
desdouro sobre o S·cna-do; ·C tende a nada. 
.menos que a fazer perder ~ :força moral des
ta corporação, e supposto ljue ella com tacs 
insultos não possa, pela. m:i.nifcsta- a.lcivosi:t 
dellas, todal'ia é ·este o irituito de quem es
cr~:ve estes ataques. Portanto mando reque: 
rlmento. (Lett-sc) . 

Artigo 4. • Aos rPrc.motores Purblicos com. 
pete pr.omorer c officl::ti' ·Clll. todos os actos, 
que por ·esta lei se iucmnbem aos Juiz·es 
1\!unicipa.es, e de Direito, ~·enccndo os emolu
mentos ·que por lei .são t:J..'tados. 

• 'l.rtigo õ. • A jur!sdicç[i.o admi·nistrativa 
dos extinctos Conservadores dos Indios, ou 
de quaesquer outras a.utoridadcs a quem es
teja confiada, passará para. as Camaras J.Iu
nici.paes . nos seus respectivos tcrnlos, com a. 
a.pprovação .defiil!tira nesta Côrte (em quan. 
.to não fõr reformado o artigo 72 da Consti
tuição) do :Ministro ·da Justi~a. e nas mais 
Provincia·s dos Conselhos Geraes. 

Ficam revogadas todas ·(LS lds e disposi
ções em contrario. 

'Paç-o do Sena.do, em 12 de Julho de 1833. 
Patricia José de .:il1ne-bdet c Silva. 

Ficou sobre a ::\icsa. 

O Sri. iM.AilQUEZ DE ·B.AEI'E:I'DY: - Sr. 

"!Requeiro que as ·Commissões de Const!
tuiçilo c Legislaç[i.o, examinando o CP1":1'eio 
0!/"iciaZ n. 7, e confront:mdo-.o ·com os art!. 
gos 2·14 do Codigo Ci-im:iria.l, e 1' pui:agrapho 
10 da lei da liberdade de imprensa, propo
nha:n o que julgarem conveniente ao decoro 
deste rS·enado, atrozmente atacado, e eoin ur
gencia. - Marq1tcz d.e Baepcnd.y." 

Foi apoiado e entrou cm discus· 
são a suo. matei-ia. 

O .SR. iBollGES: - Não ha nada que dis
cutir; .não temos !lllais d·o que ver o iPa.recer 
que dá a Commissão. 

Posto á votação o requerimento, foi ap. 
provado. 

O Sa. Joi.i.o EvA:I'GELis·r.l: -·Eu requeiro 
que vá tambcm á Commissiio outro periodi
co que veio do Ouro Preto, intitulado - O 
Homem. Social - porquco esse então é mil 
vezes :peor do que este. 

O Slt, .PnESIDESTE: - Como nii.o está 
presente não se póde enviar. 

Presidente, a conserraçãó da honra e da ·di
gnidad-e dev-e prevalecer a nossa propria 
cxistencia.: se isto ·é max!llla 1nvariavcl, ap. 
plicado a .qualquer individuo, com muito 
n1nis razão o deve sei' a respeito de uma cor
poração: o •Scmado, po·is, senhores, tem sido 
o objecto ·cie ludibrio, c de atrozes calumnias 
de cscriptores assalariados, tanto nesta, 
como naSJ outras ProYincias do [mperio. Eu 
vejo, Sr. !Presidente, num jornal publicado 
nesta. Côrte, intitulado - Correio O!ficial -
e que se diz - :mnisterial por excellcncia -
um artigo ·em que a.pparcccm •Qs rmais atro
zes calumnlas, e improperios contra este Se. 
nado! rEu sou de oplnilto, á. vista de uma tal 
linS'uagem, que não .deve'Jll ·ficar impunes 
tnes cr!m·cs, e que não d·evemos ficar silcn· 
ciosos, pois que póde o nosso silencio repu
tar-se con•flssüo tacita desses .crimes que se 
nos attri•buem: portanto, Sr. Presidente, para 
fundamentar o 1'cquerilucnto que tenho a fa· 
zer permUta-se-me que ou leia. um dos para· 
gru.phoo do dito jornal (leu um paragrapho 
do Correio Ofticlal de 7 .de JuLi1o) . Esta ex
posi~áo qu~ faco l'i i)roprlrunente declarada 

O Sn. JC)lo El'ASGELIST.l.: - Eu me 
encarrego de o apresentar. 

Leu-se o oHicio do Secretario da. Cama
ra dos .Srs. Deputados, recebido na sessão 
anterior, convidando o Senado a nomear 
uma .commissão para. que, junta. com a da
q uella C amaro. e a. externa confiram sobr·e 
as emendas que se devem fazer no Codigo 
do Brocesso CrJmi-nal; e o .Sr. Presidente 
declarou .que estava em discussão a materia 
deste olficlo. 

0 Srt. ;)I.UIQUEZ DE BAIUlACE:I'.\: - E' o 

mci{) mais justo que se p6do adoptar; é por 
isso ·excusada. ·serft discussão sobre isto; por 
isso, <> que resta é V. Ex. niimdar proce
der á. nomeaçíto da Com·missüo: o~:~ incon ve-
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nientes são rcco.nhecidos, Jo.;;o é nccess:1.rid / porque tambom não querem ser Jurados, 
emendai-os. nem querem ter incommodos não reclamam 

o Sn. )LI.RQt:EZ DE c~n.WF..LLAS: - Se o serem nclla inscriptos; ·e ficam desse mo
acaso a Gamara dos Deputados não tivesse do de fóra muitos 1Jomens capazes, entran
já assentado de formai: uma. comm!ssão tal do outros com poucos conhecimentos, os 
para cxami·nar 0 Codlgo e não nos convidas- quaes quando se trate de qualquer materia 
se para isso, quero dizer, que se o convi te apenas dirão - approvado, ou reprO\'ado -
fosse feito antes de estar !nstaliada u Com- para isto é que é precizo nomear-se uma 
missão · daquella Oamara, eu votava eontr.a o commissão afin1 de examinar corilo se hão 
requerimento, .porque o que é que quer dizer de executar as leis, e atalhar taes males ; 
a revisão -de um Codlgo pafa ser emendado mas reformar o Codigo antes de se pôr em 
antes -de estar cm execução? O que .é Isto, se- p-ratica não entcndo: execute.;:;e primeir<L· 
não mostrn,r o predon1inio que tem o espi- mente e depois veremos. Parecerá talvez, Sr. 
rito reformista que .!la em tudo sem se ter Presidente, que esta minlha d'issertaçii.o não 
cxpericncia disto mesmo que se quer refor- t'•m lugar, mas 6 pai:a desabafar: eu sd que 
mar? Se ainda se não viram os defeitos, por- quem deu principio a isto que ltoje se pro
que só se hiio de ver na pratica, <:o mo que. tende foi o rmesmo autor do C o digo: eu vi 
remos jã refor.:nar? Isto não me parece ou- como elle {oi feito; vi os Unos que foram 
tra. cousa mais do que negocias de criançus, consultados na sua. feitura; é fundado nas 
qu·e são inconstantes em tudo; num dia que- melhores obras que -ha a tal respeito, e tal é 
rem uma cousa, noutro outra; Isto, sen~1o- o Godigo dus Luiziannas; é talvez que seu 
res, mostra pouca drcumspecçiio cm nossos autor, escandalizado do que se tem dito, pe
trabaJ.hos e decisões, e 6 o que verdadeira- disse elle mesmo que o deitassem abaixo e 
mente faz perder a ·for~a morai do Corpo fizessem outro melhor; mas já que :t outra 
Legislati-vo, mais do que essas vãs palarras Gamara lnomoou ·a i>ua ·Commissão, convc. 
desses homens, Inseridas ~m jornaes, cujos nho em q.ue se nomeie outra; se .fosse nu
fins conhecemos. 'Se o Côdigo estivesse Já tes, não. 
cm pr:~.tlca, e a ex·pci'iencia mostrasse que " sn. Vrsco:>D& DE CAYnu': - •Sr. Presi
elle tinha defeitos, que -era nccessario reme- dente, eu não posso deixar de me oppõr a 
diar, conviria, ma.s .não vejo que e!le esteja este convite porque é anti-constitucional: é 
~m pratica ha tanto tempo, .para que se pos- estabelecer um novo recurso sem que dolle 
sa conhecer C]uaes são os defeitos: o que eu trate a Constituição: e se não digam os no
julgo necessario é que haja uma commissão br·es Senadores que têm pugnado por est-e 
para descobrir (mas Isso seria objecto de um con,,itc cm que artigo é ellc fuudado? Em 
problema, difficl! dé rcsol\"er-se) o meio de nenhum! A Constituição deu as normas de 
se fazer eom que as nossas Ieis fossem exe- se fazer as leis, -c qu~ndo ha emendas tam
cutadas, e não hoú\·essc qucr!ll, debaixo -de bem se regula o 'que se deve fazer: e deter. 
mão, empatassem o CJUe ellas dizem, ou as mina positivamente {)U(' onde se iniciam ahi 
inYertesse; trago para exemplo a este l'eS- de1•c terminar: e como é que se pôde fazer 
pei.to o que ha sobre ·OS Jurados; onde me isto com este negocio de commissão mixta? 
consta que ·se tem {eito uma confusão im- São duas commissões, uma de cada Gamara; 
mensa, até 1muito além da lei, o que taivez -c cada uma ha de apresentar os seus traba.
nos traga não pequenos inconvenientes: no lhos ã sua Gamara, c como ha de o negocio 
Rio de Janei-ro o. Gamara Municipal pouco terminar p·rlnciplnndo E;m amhas? ::-Ião pó
se tem importado com a disposição da lei; c de ser! A Constituição niio o estabelece; ha 
os Juizes de Paz da mesma fórma; os Juizes de principiar em un1a, passar á outra, e de
de Paz requereram, e foi-se.l'hes eoncedida a pois voltar, esta é a marcha constitucional; 
autoridade de dispensarem d·c· Jurados aquel- tudo são innovaçéks, e quero porque quero: 
ks Individuas que justificarem perante clles o que ·nôs .temos tirado de tacs convites é 
não poderem sel-os; isto foz com que nquel- patente! \E' d<:milis, nós vamos contra o que 
J.cs que não querem ter incommodos c com- se acha determinado na lei do Supremo •.rri
promcttimentos vão perante o Juiz de Paz bunal de Justi!Xl; se na 'Relação se cncon
apresentar duas razões,· e que ellc os dlspcn· trarm esses defeitos sE.' perguntem M Supre. 
se; e outros a quem ··ellcs não põe na lista, mo Trl·bunal a nós :iliio; devemos guardar o 
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que diz a. Consoltuição, c o que se determi
nou na lei dnquelle Tri,bun:1l; isto nfLo tem 
por ·fim outra cousa mais que metter-nos 
em noYa difflculdades, porque se se nome(\!' 
a commissão o que acontece é que o traba. 
lho ha de se·r trabalho de compadresco; !Ião 
de au\Ver duYidas e sempre se hão de arran
jar; portanto ~u ncho que t:Jl cousa nem é 
de prudencia, nem de justica, ~ por isso não 
se deve tal convit<> admittlr. 

tru couso. mal·s que copiar do i!\'ro velho 
para o Ilv·ro novo, sem se a.ttender a cousa 
alguma que u!z·se: dcYCIJIOS ::tdOpt:Ll' porqu~ 

cabe po.ra o Brazil; ora, isto póue ser? Ntlo 
se refor,me o Cotl!go no todo; porque con
venho que ainda se não sa·itam todos os de· 
feitos que elle contém; mas aqulllo qu-e se 
tem já. encontrado de·fc.ituoso emende·se; e 
qu:mdo appare~am outros defeitos, torna-se 
n emendar. 

O Sn. PnES!DEX1'E: - Eu devo di~er c>.o 

nobre Senador que o Rt;ginJento adm!tt..: a 
nomeaçiio de taes Com.missões. 

0 SR. VISCO:I'DE IJE C.\Y!tU': - Eu não 
acho essa d et~rminação na lei geral: e PO· 
der.fL o regimento destruir a regra que cst[L 
marcad:t na Constituição? ·Eu acho que nü.o. 

Em ·Pernambuco ·ha um cla,mor geral, e 
iodos dizem que ninguem se entende com tal 
Codigo ( ctpoiados) é necessario que as leis 
se façam apropr.iadas (\<JS costumes e cara· 
cter dos povos para quem tende ser feitas. 
c~tptrJiaclos). 

0 .Sn. VISCO:I'DE DE CAY!!U': - Eu \'OU 
responder ao nobre Senador, por isso que se 
niio respondeu aos meus argumentos, e por· 
qu..: tambcm, sa!J!ndo fõra da ordem, não foi 
chamado a ella. 

O que quer estwbclecer o nobre Senador 
com esse seu systema de fazer e desfazer ? 
Quer estabelecer o systema antigo da fabukt 
de •Pencpolc, com a sua teia? Longe de nós 
tacs princípios; ·nós devemos andar; e não 
ser fixos, nc,m retrogrndos, e para isso é ue
cessaria que se ·não est~ja a fazc.r e desfa
zer todos os dias. O que é que disse mail! 
o nobre Senad<Jr? Que nil1gucm se entende 
com tal Codigo, c nüo foi o mesmo nobre Se· 
nadar quem instou que el!e niio tivesse dis
cussão e fosse approvado por acclamaçüo? 

O Sn. BonaEs: - ·Eu não. 

O Sn. BonGEs: - .senhores, este objecto 
ufio era eert:tlllfnte digno de admittiJ· d!s
cussü.o alguma, devia-se logo proceder ii no· 
wca~ão da Con1missiio: {> porvcllLura cousa 
nova u1n convite ·que faz uma C:m1ara á ou. 
tra, arim de duas Commissões reunidas pre
pc.ra-rem um acto legislatiro, o qual lhe ba 
de ser prcse1Jtc, e pódc s~r. ou d~b:ar de ser 
a.pprovado? ·E' uma cousa que se t{'lll feito 
muitas vezes: e o nobre Semldor Que ora se 
oppõe porque não se oppõz ft nomeação das 
outr:ts? .só agora ·ê que achou a Constituição 
o niio perruitta! Par.'l a. formação do 'l'egi
mcnto commum nfLo houi'e jú esta reunilio, 
se.m que para. •isso hou·.-esse discordancia? 
Esse mesmo Codigo não foi preparado por 
uma commissão mirta de ambas as Cama.
ras? (Não). Se o não foi tem-se feito mui
ta·s outras cousas; mas ainda que o não "fos. 
se, por isso não se de.ve corrigir 110je? 

Senhores, n6s nü.o tc.mos ·:·emcd,io s2.niio 
fazer e desfazer, e Isso não nos fica mal, por
que tambem t~nHls julgado não ficar mal o 
cspir!to de imitação, e muitas -Nações têm 
feito e de.sfelto; e assim adoptemos ma.Js 
lsto. 

0 •Sn. VISCO:I'DE DE CAYRU': - .Sr, Pre• 
si dente, o- que pretende hoje é um a.bsUI'do, 
é uma medida que i.njuria o Corpo Legisla· 
tivo, -tomos visto quaes têm sido os resul
tados desses trabalhos. 

Nós quizemos ter Codigos, fomos buscar 
o dos Luiziannas, não se olhou p·ara o cara
cter ·da. Nação, .usos e costumes, c tamb:om 
eircumstanc!as; e disse.se sômentc: !ha de 
caber; qulzemos leis das Guardas ::\'acionaes 
fomos ·buscar n de Franca, ·quer-se mais isto 
val-se buscar ntL Russia porque c.<1be no Bra. 
zil; é por isso que nos vemos sempre na ne
cessidade de fazer taes reformas, q.ucm é 
que p6de duvi·dnr d-e que o Codlgo tem u<!
feitcs? Estas leis, senhores, nito têm sido nu-

O Sn. VERGt:Emo: - Não entrarei nos 
desvios que n questão tem .tido, porque Isso 
não vem ·para o cuso. Disso-se que a. nomea· 
çio da ComnJissiio era contra a Constitui
ção; e a rnzão que se d·eu para isso se dizer 
foi que não vinha isso determ·inado na Con· 
stituição: mas se tudo que está cscrlpto nel· 
la é contrn ella entflo a maior pnrte <las cou
sns que se ·fazem são anti·eonst!tuclonnes: 
esse objecto é mnis que de pura econo·mla 
de trabalho, c como tal objecto di:! regimento 
das Camaras, c tanto é que nt6 se nomearam 
Comm!ssões externas, .e rccebe·r·sc o seu 
ti'ab-tlho, ·esse trabalho não é del!.bcrn ti.Yo, é 
:'presentado e.o Corpo Legislativo afim de 
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elle ser esclar'Ccldo .e depois tomar a sutt de- s~guio·se tl. unica discussão da Resolu
liberação; c não é nov-o porque para a orga- çfto sobre outr(L do Conselho ·Geral da Pro
nlzação do Codigo CrLminal se nomeou com- vincla de Santa Catharina, que erige cm 
missão que .apresentou esse tr-lbalho c que freguczia a capella do Santissimo Sacramen. 
muita ·honra ·faz ao Corpo l.<'gislativo. Dis- to, edificada na margem do sul do rio Ita· 
se-se, .que ainda nilo era tempo de sc1· cmen- gu.ahy (vide sessão de 20 de Junho); come
dado porque ainda não estavam patentes os ~ando.se pdo artigo 1". 
seus defeitos; porém j·á se disse que exis- I .o Sn. Rovr.lGUES DI~ CAm'AI.Ho: - Este 
tem alguns, e qua·ndo desta c:tsa sa'hio este po1•o fica ii. margem do sul do rio Itajahy, 
projecto .Jogo se reconheceu que cl!e Jim•üt rio muito nave~·avel, onde navegam lanchas 
de ter defeitos e encontrar alguns inconvc- c cnnôas; pertence este povo [L villa ele S1lo 
nicntes na sua excução, já se recou;hccernm :Francisco, que dista dalli 20 leguns, do que 
e então como nfto emendai-os? .será nece3sa. resulta não poderem irá mism: e a mais das 
rio esperar que se encontre ·U;l1la grande som- vezes o confessor chamado para trazer os 
ma de defeitos? Creio que não; logo ucuda- soccorros espirituues a qualquer doente o 
mos ás necessidades -da Nação; os mulcs silo acha moribundo, ou morto; tudo procedido 
patentes, c cada vez mais se aggr<~. nun. desL:L .g-rande longitude. oDisse·JJ:" o fa!leci· 

Jul-gunllo-sc ·discutida a matcria, o Sr. do .Bispo, que o povo ti.nha ajustado c re. 
Presidente consultou o Senado se ncccdia ao solvido a fazer esta capella, e que nomeou 
convite da CamQl'a dos Srs. D~Jllltnclos; e um homem para inspector; e QUe tendo-se 
resolveu-se que sim. exigido a approvação episcopal, Il!!! rcspon-

Procedeu.sc então [L nomeação da m-en· dera que o que tinha ·feito o povo, estava 
clonada Cc.mmissão c depois de apurados os muito bem feito: cm consequenciQ do que 
votos, foram eleitos: o .Sr. Marquez de Ia· principiou-se a obm a cx·pcnsas elo povo, tem 
l!ambupc, com 30 votos; Visconde de Co11go- 270 fogos; este boin poYo, porém, está one
n·llas do Campo, com 2G; c Rodri-gu{·s de raclo; e pc•de que eleve ii. freguezia esta ca· 
Carvalho, com 22. pclla; as terras s<lo muito ícrteis e pod<•m 

O Sr. 1• Secretario deu conta de um of- por isso acudirem ás despezas necessarias: 
fiei o do Sr. Senador Diogo Antonio Feijó, t<>dos os via,jantes dizem muito ·bc.m de tues 
participando não poder comparecer aindu no campos; voto portanto que passe a •Rcsoiu· 
.Senado afim de prestar juramento c tomar ção. 
assento. 

Ficou o Senado intdrado. 

1° P ,\ll'rE D.~ O liDE~! DO !lU 

ApproYou-sc em l' -discussão, sem deba
te, pura passar [L •2", a ·Resolução autorizan
do o Govc·rno para c<>nccder aos emprega· 
dos no Correio GernJ desta Côrte. a titulo 
ele gratificaç(kos, o a ugmento 
justo nos seus vencimentos. 
de 5 do corrente). 

que entender 
(Vide sessão 

•2" PA!ll'E D.\ OCD~I DO DL\ 

-Entrou em unica discussão a Rcsoluçiio 
sobre outra do Conselho Geral da Pro,·incia 
do Piauhy, creundo nu Capital uma cudeira 
de Francez c G'~og-raphia. Vide sessão de 20 
de Junho). 

Julgando-se discutida a matcria, pr(lpuz. 
se para se rcmetter (t sancção. 

Julgando-se ·discutida a .materia, pro· 
pôz.se {L votação o artigo 1" c foi appro· 
vaclo. 

Seguia-se o artigo 2", 11ue se approvou, 
sem debate. 

-Igual sorte tiveram os artigos 3" e ·1", 
sen elo -afinal approrad:t a Rc'soluçfto, para 
se enviar Ct saneção. 

Entrou em unica discussão :1 Resolução 
sobre outra do Conselho Geral da Provincia 
ele .S. Paulo, para que nas notas do Banco 
que se recolherem [t Caixa Fili-:tl ela mesma. 
Provincia se ponha-m a marca de - inutili
zadas. (Vide sessão de 20 de Jun.!Jo). 

O .Su. ·BoucEs: - Parcce.me que o Se· 
nado não se acha habilitado pura votar nem 
pr6 nem contra a \Resolução. Este negocio 
deve ir :l Commissfto de Fazenda (apoiados) 
porque essa representação que se leu pon
c!CI'U cousas que se não podem decidir agora; 
entrego cst-1 mi;nha opinião ao julgamento 
do SQnado. 
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O Sn. SATú"lll\"l~o: - Não O\lVl razões 

RE:QUllRr::IIE!'iTO 

"Rell:ueiro que se rcmetta o requerimen· 
to !i. Commissão de Fazenda, e com cile a. 
RJesolução of:ferecida., para !''sobre· um e ou. 
tro objecto darem o seu Parecer. - J. I. 

novas q.ue pudessem mostrar a util!dade do 
arti-go; tudo quanto se d·isse foi muito ·bem 
refutado .na sessão antecedente; di~sc-sc que 
nós necess'itn.mos de um viveiro de marin·hel
ros para não lançarmos mão dos cxtrangei
ros, mas pergunto, é esta o modo de ter mo.· 
rinUteiros na:ciona;es? Os meios de os obter 
são .bem conhec-idos, e não siW estes: todos 
sabem que a marinho. m<lrcante, 1: p<lscn. são 
os 'l'iveiros onde a marinha de guerra põde 
ir buscar marinheiros; se estas duas fontes 
não <lStão entre nós constituídas de tal sor
te que possam fornecer os precizos mar!. 
n;heiros par:~. a marinha nacional, mas as 

BOT[JCS." 

Foi apoiado, e entrou em discus· 
são, fico.ndo no .entretanto adia·da a. 
·questão principal. 

Julgando-se discutida o. ma teria, propôz. 
se á votnção o requerimento, e foi apJ)ro· 
vado. 

3• FAIIT!l DA ORDElt DO DIA. 

Entro11 em ultima. discussão o projecto 

pro'l'idenclas que para isto são necesso.rias 
nem são par.a esta lei, nom pertencem á dis· 
cussüo presente; o querer supprir essa falta 
por um meio tiio inc.fficaz como é a cre.ação 
de 4 companlúas de asPirantes marinheiros, 
é fazer effectiva.mcnte uma despezn. que não 
pód~: ser senão cm pura perda, c rna.ior des
falque das rendas publicas, quando o The. 
souro se apresenta com .um deficit de mi· 

de leí .que fixa as forças na vncs pnr.a o anno 
d1:l 1834 a 1835 (vide sessão de 7 de J.urrho) 
com ~>mendas approvad(ls na 2' (vide sessão 
de 6 e 8 ·do corrente) . 

·O sr. Presidente consultou o ,senado se 
esta liiscussão -devia ser Por antigo: dccidio
se que não; propõz depois se npprovava que 
fosse em .g!obCl: nssi•lll se venceu. 

lhnres de contos. Como se pód.c conceber 
que se criem marinheiros a bordo de navios 
surtos no porto, e desarmados, onde até a. 
mesma. disciplina so não põde ensinar, por
que só se aprende praticn.ndo ~:f!ectivamente 

[L vela? Como se Póde hn.bitunr um homem 
no desembnraço necessario no meio de uma. 
tormento., se ell~: não experimentou na sua 
vida os cffeitos de uma temPest:sade? Que 
aptidiio .póde adquirir para subir fcs ga.vins 
de u.m na'l'lo fundeado no porto, sabendo-se 
a grande diofferença. que se experimenta. no 
mar alto? Os nomes dos oobos s6 se apren· 
dem tendo occ!I.Si.ão de laborar com ellcs; 
não se aprende a ma.neiar o leme por cxpli· 
cnçõ~:s theoricas, nem os homens da classe 
de que se tirnm os .m.:~.rinhciros a.prendem 
nada senão por pra.tica. Finalmente, Sr. 
Presidente, se se não mostrn uma utilidade 
do estabe-lecimento, ·que se pr~tõndc, entre. 
tanto que a despeza é já certa, de'\'~: rcjei· 
tar·se o artigo que o cria, e voto cm conse. 
qucncia contra elle. 

0 Sll. MARQ'L'EZ DE CARAYELLAS: - Re· 
conhecendo inutilidade no systema, que te· 
mos doe criar marinheiros; e para não an
darmos com esses recrutamentos para as 
embarcações na occasião de se armarem, in· 
do "'Se agarrai-os .até fór:l. da ·b:J.rra; c vendo 
que n bOa ,marinhagem depende do systemo. 
de p~scaria, e ·do ·com·mercio costeiro, ramos 
que >"erdadeirnmente se pôde ·dizer que não 
temos, acho muito conveniente (princi:Pal· 
mente depoi·s da ponderação de ser a mari
n·hngctn dns em-barcações costeirns composta 
de escravos pela maior parte) que se insta.u· 
re o arti·go 5•, visto a utilidade que pôde 
resulta.r de sua execução, n1i.o só afim do po
dermos ter marinheiros propri{)S para na. 
cion(l!izar O!:! navios, especialmente os rner· 
cantes, mas tarnbem ·:Por offerece~r um meio 
!Jnra empregar os Indias .na. marinhagem, ao 
que elles parecem inclinaqos. 

O Sn. Co:o;nE Dll ·LAGEs: - Disse-se qtú~ 
o verdadeiro viveiro para marinheiros era 

".Seja instaurado o artigo 5', que foi sup
primido na 2• discussão. - lúarqucz ele Ga. 
ravclla3." 

Foi apoio.dn. 

o commercio ·de custeio, pescaria. mas 
quem não vê que e·ssas pescarias são feitas 
por escravos, dos quaes niLo se p6de Ja.nçar 
mão? Senhores, não ii só precizo que o ho· 
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mcm para marinheiro seja acostumado ao 
mar é precizo que tambem saiba coze•r pan
no, fernr velo.s, subir ás enxarcio.s, ser. 
vir a uma peça c isto se não UJlrcnde nu. 
pescaria. Disse-se mais não ser passive! cs • 
ta org·:tnizuçüo por 'falta de gente; pois no 
Brazil nüo poderão deparar-se 500 ol10mcns 
p:tra marinheiros ? E' mistér que passe cs-
te artigo; com ellc apenas se faz lei de um 
costume do G-overno, pois que -no ·tempo de 
guerra sc!llprc te!U -um deposito de mari. 
nhciros; embora se diga que pcltt affabili· 
dadc das müis os filhos se nfto sujeitam á 
Yida do DJ(!;r. Não -ú só com bananas que 
:tlguns sustentam os filhos, outras o fazem 
com funutç:J. de cig-arro; cu vi este facto: 
oito ser{t, po:s, melhor que cl!cs st•jam ma· 
rinheiros -do que vivam cm uma indigente 
ociosidacle? ·Eu voto pelo artigo. 

<'sto; é dar andamento a -uma lei, que já 
aqui foi proposta, par.a qull o comtU<il'cio de 
co.botagcm seja .feito por homens livres, em 
outro tempo nfw SI: despachavam navios 
pura a India sem u condição ile terem a!· 
:;uns praticantes .pura apn•ndercm c toma • 
rem conhecLmento daquelles mares. 

Disse·se que o Estado faz despczn:s com 
navios armados dentro ·do porto; pois nfto 
llai'Cnlos de ter embarcações armada.s roes· 
mo cm tempo àe paz? Creio que sim. 

Eu disse crue isto ia sobrecarregar mui· 
to o 1'l!csouro; vcja.se qtle um -grume-te vai 
t~r de soldo ·1$ ou 5$; um 2" marin·l!ciro G$ 
ou 8$; e os praticantes vão ter -!~000 c os 
respectivos •runr.Jamcntos devemos attender :t 
tudo isto P-lra não nos ve:1~mos na necessida· 
cic de retrogradar; o 'l'lwsouro está -desfal· 
cado, como ·ha de agora dispenucr GO contos 
de réis? 

O fim disto, senhores, é a imitação, 
como apontou aqui um nobre Sena-dor; os 
Francezes gostam ·de ostentação de seus ma· 
rinhciros, fardados, etc.; aqui tum bem se 
quer imitar, mas entre ilõs nito pôde isto 
t<'r duração. 

1Dando-se a materi-a po.r -discutida, o Sr. 

O Sn. S,\'l't:r.:xr:-;o: - Não duYido que 
grande parte do commercio d<! cabotagc.m, e 
me:smo das ·pescarias seja fcitu. com escra· 
vos, de quem n :Gorerno não pôde lançar 
mito; porque se elle quer formar um dcpo. 
si to de marinhriros consen•e os na vias nr· 
mudos; te:m nisto muito mais fac!.Jid.:tde, e é 
mais conveniente; como se pódc cha-mar ma· 
rinheiro, um rapaz que nunca sahio do por· 
to e -não tem exercicio algum? A meu ver 
não temos a fazer mais nada que favorecer 
Ct navc.;a~rw de Ci.tbotagem e as pescarias cm 
tempo competente. 

Presidente propôz ú; votação:. 

-o ,sn. CoNDE DE L.\GEs: - ;Dissc.se que 
o Gove:rno ;consarrusse :rs embarcações ar· 
madas, para ter de·posito de marinheiros, 
mas pergunto póde fazel·o? -::-<ão de certo; 
c a r.:tzão -é muito fractt, Diz o nobre Sena· 
dor que o negocio não 6 para. agora, para. 
quando :lia de ser então? Náo deremos prin. 
dpiar um dia? 

O Sn. i::ILvcQt"P.Z DE PAtlA:XAGt:.í.: - Sr . 
Presidente, não vejo razflo alguma que pos· 

S:J. destruir o mais illustre cnllegu; é pa.ra mim 
novo d'ízer·sc que a pesca não é ·l'iYeiro de ma. 
rinheiros; em toda a parte do mundo sempre 
se entendeu assim; ~:i verdade que as pescas 
não se percam juanetes, não se largam ga. 
vias, etc., mas muito facilmente se apren· 
de isto; o essencial é csture•m acostumados 
:l ,·ida. ·do mar. Di·ssc-sc que niio S<' podem 
tirar marinheiros ela ca-botagem, c pescaria 
!lorque a ·maior parte são negros escravos, é 
verdade mas o meio de o remediar não é 

1." O projecto, salvo o artigo que tem 
emendas: foi approvado. 

2. o A -emenda no artigo 4°, a;pprovada 
em 2" discussão: pn,ssou .. 

3. o Se se aJ)provava que o a-rtigo 5• !fos· 
se installa-do, conforme a emenda do Sr. 
::lfarquez de Caravellas: decidia-se que não. 

4. o O a1rtigo .additivo, approvado em 2" 
discussão: passou e ficou prejudicada a il'c· 
fcrencia; e .remetteu.se tu-do 'á Cc.m;m:issão 
d~ Redacção de \L&is·. 

Dada a hora o .sr. Presi-dente d-eclarou 
adiada a sessüo; c designou: para. 

ORDE)! DO DIA 

1. o Ultimas discussões de dua,s Resol·u· 
ções: sobre os prazos marcados para a apre· 
sentação dos p·rocessos -d-e revi-sta e aJ)pro· 
Yalldo a jubilação concedida ao J.>adre Fran
cisco de ·Paula e Oliveira na cadeira de Phi
losophiu. Racional e Moral da cidade de São 
Paulo; c das emendn,s ao projecto de lei que 
sujcittt tis leis geracs •das execuções as •fa· 
bricas de mineração, de assucar, e as lavou· 
ras de cnnnns. 
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2. • .t;. Resolução sobre outra do Conse

lho ·G·eral da Provlncla de S. :Paulo, acerca 
dos ordenados marcados <'l.OS professores M 
primeiras lettras. 

c! da.<! e de S. Paulo. (Vide sessão de 27 de 
Jun.ho). 

Segttio·se a ultima cliscussüo das cml'n. 
dns approvaclns •em 2', no pmjecto de lei· que 
sujeita Cts leis gcraes 'llas cxecuGõcs as fa· 
bricns de :min~õraçiw, de nssucar c as lavou· 
ras de cnnnns (vide sessão ·ele 27 de Junho) 

3. o 'l'rabaJ.lJO de Com missões. 
LLevnntou·se :1. sessão {ts ·duas horas d:t 

tarde. 

SEJSS.ÃO ORJDINA•RIIA, E:vi 13 DE JULHO 
JJE 1833 

l'DESIDEXCU DO S!t, DI~X'IO nA !IROSO l'EIJE!DA 

c o .Sr. Presidente consulton o Senado se 
esta discussão .devia ser ·in-{llolio: .decidia· 
se qt!Cl sim. 

Discussão c/.o projc,~to qu.c suJeita ás leis yrJ. 
1'aes das exccJLçücs as fal>ricas llc mine· 
·mçrio, ele oassu.car c as la·voums llc cem. 
nn. - DisCJtssão clrt ResolJLçcío q1w mnr· 
cct os ordenarias d(JS 1wotcsso1~cs ele 111'L 
mciras lcttrns dCl Província llc S. Paulo. 

O S1t. ·C,\J:XEIRO nE CA)H•os: - Aclto de 
meu •dever, pois que jurei manter a Consti
tuição, Je'\'antnr a voz contrn a contlnuaçfto 
do privilegio em toda a sua extensão, por
que me parece que é offensivo ft mesma Con
stituição e por isso l'eproduzo a mesm:t 
emenda olfercc!cla na Camara dos Depu. 
tados, e que diminue a extensão do privile· 
gio: a pratica tem mostrn·do que este privi
legio é !.evado muito nl6m da let~ra da ld; 
est:t diz: - ti. excepção de escravos, e. uten
silios da -fn·brica; - mas a experiencia mos
tra que quando se apresenta o credor tudo 
se ,diz pertencente no serviço da fabrica: 
esse privilegio tem reflectido em outros, don
de l'esulia. uma espccie de descredito ~:m to· 
da essa classe; portanto me pn·rece que niw 
ha motivo para que 11ão contemplemos os 
credores com essa medida, que nem Por isso 

~trabalhos de Gom.missürs, 

· :Fallaram os Srs. SenadorPs : 
Carneiro de Campos, Almeida c AI· 
1buquerque, Visconde de Cayrú, :lf:lr. 
quez ode Carave!Ias e Oliveira, 2 Ye
zes; a3or.ges, 3 vezes; Alencar, 1 vez, 

Aberta a sessão com 28 Srs. Senadores 
e lida a neta •da <tntecedente, foi approvadn. 

No decur.so da sessão com~areceram 
mais 7 Srs. Senadores .. 

·O ·Sr. 1 o .Secreta:rio .deu conta de .um of· 
ficio do 1\Iinisterio :da Fazenda, pn.rticlpando 
que, niio existindo :no ~L'hesouro o im•entario 
dos moy.eis, alfaias e orna,mcmtos da igreja 
da cxtincta Congregação dos ·Padres de São 
FeJippc Nery, cm !Pernambuco, para satisfa
zer a requisição que .se lhe fez, pai' ordem do 
Senado, misMr foi exlgi!.o do Presidente da
quella Pral'incia; 'e que, logo que o r-eceber, 
serft cn vi ado .. 

Ficou o Senado inteirado. 

1' l'AR'fE D..l. ORDE)f DO DIA 

Approvar:1ru-se, cm ultima odiscussiio, 
sem .debate, ~ara subirem á S(!ncção, duas 
Resoluções: .uma, sobre os prazos marcados 
para a apresentação dos processos de revista 
e outJ•:t approvanclo a jubilação conce.di·da. ao 
Pa:drc Francisco de Paula c O!iyeira na ca· 
clelra. de .Philosophia iRacional o 1\Iornl da 

é muito erficaz, mas que emfim traz sempre 
a •Utllicla.de de clnr algum credito a .essa elas· 
se de ·que alguns se tem desu.crcditndo; não 
falia da classe em geral porque· mtJitos dei
Ies niio têm abusado de tal .privilegio, Pelo. 
ultiolll:l. vez digo que todas as razões que se 
têm dito a respeito d~sse pri\'ile.gio s:io •fri
vo!as, principalmente n.s com .que se quiz 
justificar ·que cst:1. medida tem acção retro· 
activa, 'ria sessão passada se disse sufficien-
te PaJ·a r<~bater esta idéa, c é prcclzo que 
uós obr.emos com cautela, c que nfto despre
zemos os interesses dos credores. 

E)IE:\DA 

:R.cprod uza-sc ~l ~n1cn•dn da C amara dos 
Srs. Depu tn.dos, que foi suppri.mida. na 2' 
discussão. - Carneiro de Gam.pos. 

Foi apoiada. 

O Sn. AL~rr.rnA E Ar,nuQuEnQUE: - Est:t 
questão já foi mui-to ·debatida, e cxcuso de 
rPJlet!r. que é f<11tnr ú bo:t fé dos contratos 0 

f''' 
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quen'r que os senhores de engcnllo qu.e se 
obrigaram por uma . fór.ma, s<:Jam constran· 
gldos contra aqulllo qu.c tmta:ram; o cm· 
prestador deulb seu !linheiro il. vlstn de uma 
l.ci existente, c como se diz que se ·ha de per. 
m!ttir agora o contrario? :-Ião S() póde, do 
maneim alguma, :fazer isto, salvo se querem 
enlear os pr!ncipios mais sagraclos: ultima· 
mente, se pn.ssar isto Mt·s·e o <•xemplo mais 
terrivel ,d.e má fG da parte do Corpo Legis· 
Iat!vo. 

Ill<ts nito posso deixar •de Tcpetir um que o 
ouYi aqui c que me parece invencivel. O no
bre Senn.dor que o propôz disse que alguns 
senhores de engenho ele S. Paulo têm man~ 
dado para rLqu! centenas de escravos para 
pn.gnr os seus .crc.dorcs, pot· Isso que o pro
dueto do assucar não .tem da.do pnra pagu.r 
as .suas diYidas; c se Isto é uma verdade é 
porque esses homens encaram para a Reli. 
gião, pam a honra, .para o proprlo estimulo 
da n~tureza, que faz ·Com que •O homem se 
t'sforce para pagar as suas d!Yidas; (! bem 
certo o ditado que a div!.r!a é st:!mpre mú 
pnm 11uem a {]eve; ha muitos desses deve
dores .que satisfazem a seus credores. Sr. 
Presidente, cu 0hamo a ntienção do S.cn:tdo 
sobre .estes princípios .que aqui appa·recem, e 
que apparecom muito plnusiv.cis, mn.s que na 
pranica <tem terriweis .. exHos; :ntteon.damos 
para este ,tempo .da miserla; não bastam, 
Sr. .Presidente, as .que nos cercam? Iremos 
fazer uma !e( ·Que Yal com o nlphange otto· 
mano em mão alçndn, contra os devedores 
mineiros e sonhares de engenho qu~ síio 
aquelles que ainda hoje conservam .essa dls-

O Sn. Bonm:s: - O nobre ·Senador dl•ve 
ver que o projecto j·á passou, que o .de que 
se trata ·é da emenda. Segun.do a doutrina 
do nobr.c >Senado·r tolhe-se o Podrr Legisla· 
tivo dc fazer actos leg!slatiYos sobre rcfor· 
mas a respei.to de ·contratos, porque toda :L 
difficuld:u!e G a ex!stencla dtt lei, mas isto 
não é passivei. Todo o cnvnllo de batalha é 
que o credor já sabia o moela por que ·haYia 
de ser pago, .mas engana-se o nobre . Sena· 
dor, o credor quando contratou com o sen1wr 
de engenho contou com a sua boa fé, e com 
as promessn:s que lhe fez, ;do C·O•ntrario o 
credor ·não ·emprestaria o seu dinheiro: por. 
tanto voto pela emenda, nfto acho .que clln cip!Lna necessaria entre escravos, sustentun· 

do :L subordinação de!lcs? ~a iBahia esses 
homens oppuzcram-sc n esse plano ·horriYel 
que .se .tin.ham -desenvolvido de ho~renda con
federaçfto; at6 se tmtou nestc ·Senado disto 
na sessão passada; 6 •uotorio quc os sonho. 
res de engenho 'fizera:m grandes serviços ao 
Estado, reprimindo a ln·surrclçüo que l!avJ.a 
npparccido; e se uma lei cahlsse repentina· 
mente contra esses pr.oprl·etarios seria equl· 
Yalentc nos seus effeitos ·á lei proposta :pe
los Gracehos no Senado Ro;mano, pois faria 
pnssa.r essas ·terrns das lllfLos dos devedores 
pn,ra :L -dos seus credores; e qunl seria o re. 
sultado? ·::>;ão seria tão grnndc oorno o da lei 
agra:ria que em Para a ·divisão do territorio 
nos pobres com iguu.ldadc aos ricos; mas 
traria tcrrh-cis resultados. 

seja nociva. 

0 .Sn. Ar.m:m.~ E ALDL"QUEIIQt.'T::: - Qual 
é o Corpo ·Leg!slat!vo que tem uutorldadc, 
depois de qualquer fazer 11111 contra to, com 
outro in'dividuo paro, ;pagar v. g, a 3 mczes; 
ele obrigar a pagar em menos tempo, sem 
destruir todos os princípios ele justica?! l\"<io 
conheço Corpo Legislativo que possa, fazer 
tal: um contrato ·feito l'~ga.Jmcnte, só por um 
dispositivo atroz 1põde ser annuHado: por
tanto não posso ad.opf:iar semelhante dou· 
trina. 

O .Sn. VrscoxnE DI~ CA!m;': - Sr. Presi
dente, o que aca.ba de dizer ·O nobr,e Senador 
é invencive!; não estamos aqui na ~l'urquia, 
o Corpo Legislativo ni1o jm.Jta.ril ao DiYan 
'l'urco (ainda ·~ue neste mcsmo se reprime 
gra•nde parte do poder despntico por certas 
regras, que multas vezes têm modifica·do o 
despoti-smo do Grilo iScnho•r) não estamos 
aqui senão para; sustentar os contratos feitos 
de boa. f·é, na conformidade das leis existcn. 
tes: esta é a condição tacita destes, ninda 
fo!UC ·cxpressamcnte não hnja rcfcrt•ncia á 

lei que ·os regula. 
Sr. PresJ.cJ.ente: eu não queria cançar 

mais o .Senado ·com argumentos repetidos, 

.S.r. Presidente: torno n repll'tlr porque 
não cobra a :Fazcndn ·Publica deus mil e tan
tos contos, .de que G credora cm CIIJ.nas? Por
que não P6de fazer i'mpossi·bilidades; porque 
a mesma Fazenda Publica nfto paga de prom
P,:O ns suas dividas, mas só por consigna. 
çoes? Porque não .p6d~:; o mesmo succc·de 
com estes proprictarios. ['ortanto concluo 
com o cantor dos Luzlnrlns: 

" l1i1110ssibilicla.clcs não t.ar;acs. " 
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jú ·estão m~.ndando proceder ú execução n0S
scs predius porque recrmht'c<•lll qut.• <1~ pri
YiJ.egios estão a!Jolltlos !Jl'l:t Consti.tui~iio; :t 

de .Pern;nnbuco tem .ido •ai tenw ~i wrmcntc, 
ora por .um modo ora Por ou t.rn; <' mstc cs
,tado {lc incerteza que se ach:t este negocio 
entregue (L descripção o capricho dos Juiz~s 

que .uma lei destas se julga que não ú preci· 
za? Kiio, senhores, se.meJJwnte syslema não 
d el'e crlll ti·nua.r, .deYemos a c a !Ja r ·com uma 
1c.gisl.aci1o Uio odiosa, que outra gJrnntin: n.:1o 
cl[L ao homem que qul'r cobrar a sua dil,iua 
sPnüo a fé c a probidade .cJo que quer pagar; 
isto é ·dar princinio :c impunidade, niio só 
cm .ma teria criminal, 111:1s cm ma terias ci
vis. 

O S1:. J3onGJ~s: - Com a apostrop!w que 
fez o nobre Senador, teve a ~n[, fortunu de 
ni'lo me compungtr; ellc quer toda a contem· 
p!ação ·Com os dcyc.dorcs, vê todas as ca!awi· 
dades a que e!les estilo ·expostos e não olha 
para a condição dos credores que são mais 
don<Js ·daquelks prcdios ou 'fabricas que os 
de1•edores; eu não ·tenho igual compaixão a 
que tem o Il!m. IS ena dor, foi precizo vir a 
Turquia, -foi precizo a recordação de qu.e al
gumas vezt•s é .tempern.do o .lJ,espotismo tu·r. 
co; para semel·hante questão JlÜO. precizava 
tan•ta metroa!ha, os argumentos que se têm 
apresentado ·bastavam. •rrouxe-.sc a Consti· 
tuição, e disse-se que a retroacção ~ contra 
e !la: pois bem nesse ca·so diga.sc ·na lei: -
d'ora em diante - não se poderú dizer isto? 
Ainda mesmo isto eu não quero; mas quem 
tem .tanto a p~ito .essa retroacção faça uma 
emen.da-·neste senti-do; mas não se diga nun· 
e:t que .todos DS contratos .JJiio de SL'r .feitos 
com .a legislação existente; o Corpo Legis
lativo não podeJ•á emend:lr a mã.o neste pon
to? Apontei aqui que não havi:l remedia 
contm os devedores fraudulentos, que ven
diam os predios em ·beneficio dos outros 
er.edores, disse-se ha ·remedio nns ordenações 
do 'Reino; o nobre 1Senador que isto disse 
quer fazer das or.de11ações do !Rei.no cousa 
que ninguem entenda se niio .clle; mas ao 
menos eUas estão escriptas em uma !ingua· 
gem tão vulgar que não ha nhi Procurador 

O SiL VlSCO:I'Dil nr. CAYnu': - Estou 
ec!ificado com o sermão ele lagrim:ts que pre
gou o nobre Seila.dor; elle trouxe p::tra aqui 
cous:1s que .não tem lugar. Sr. Pres!dcntc, · 
<'U não pretendo offencl.er :1 ningu~m. mas 
pureCl'-ll!le que o nobre Senador -d{t a. enten
der que tem len~ão ·de fazer proposta para a 
l'usüo das Camaras. Sr. Presidc'nte: olha-se 
com o espirita publico só a favor dos credo
res, e niio se oiha ·para a '!lliseria dos dc\·e
dones. nas a.ctua~s circums.tcmci;ts do Brazi!, 
estando alirts esperan~osos na gar:1ntia da 
Constituição, q:1e jámais a.utorizou a des
truir os contratos feitos deb:tixo das leis 
que cxistia.m no :tempo do ajuste; porque 
não mandou o nobre S0na.dor neste caso 
uma C'lllCnda IJara que fique .dc!'l'ogad·a a 
Cons.titui~ão, que não mandou olhar p:tra. 
traz? A ·tanto se não atrel'cu cl!c; talvez 
queira .qu.c ~ll faça. pa.ra hayer pú para a fu. 
s:1o: pois declaro-lhe que se wl é seu inten-

d.e cm.u.sa nenhum que não as .entenc!n, tanto 
que ~:!les estão ·hoje arvor.ados cm advogados 
port:llltO como é que diz que ha nas ord<•na
ções do 'Reino remedia pam as quebra do
losas que se estão por contrato fnzendo en· 
tre o .credor e .devedor ~m prejuízo {los ma is 
credores? Que re•medio se dii para :1s hypo
thecas .que se fazem? Não 6 line a cada um 
p~gnr num predio, offerecel·o como hypothe· 
ca a um ·Credor e quando os outros credores 
lhe cahircm .em cfoma não npparece esse cre
dor .com superiorida.de c obter sentença a fa· 
vor? 'l'emos 'l'isto 1111uito disto. Pelo artigo o 
que se .pretende é quP. se pMe renunciar o 
privilegio, e qual é ·O homem que tendo di
reito a .uma cousa não a p6de ren unci:1r ? 
Todo o mundo; e mesmo sobre este objecto fa. 
ctos se apresentam em que se isto mostm, 
estüo n!guns desses 'homens in.divi<In elos fa· 
zendo ·essa renuncia expre.ssnmentc; e s<tiba 
mais o nobre Senador que, independc:n;te des
tn l<:i, ns Relações (ao menos a da Bahia) 

to, não serve ,~ armadilha porque não caio 
ne!la. /Demais, Sr. :Presidente, que cous:1 é 
separar os filhos dos pais, as crias de 12 an
nos que são ns cordas ·do coração do senhor 
de ·engen·ho que as criou? E' dr•stc modo que 
nnimnmos a procreação ele escru·vos, como 
cm:~ .a sil politica, ·estn·ndo .prol1ibida a im
portação de escravos africanos? Que alegria 
tnmnnha ·niio é ver 1nos .engenhos nquellc 
gran:de nll'lnero .de ereou!inhos, mnltiplicn.r· 
se pelos casamentos, e os cuiclndos de su::t 
cducaçfto com n .subordi·n.ação elo.mcstica? 
Elles süo a ·esperança ela conserva~11o dc.ssns 
fabricas, .por isso neontecin que 11a :min!w 
tcrm certas communidndcs religios·as não 
precizavnm de escravos dn. Costa cl'A•frica, 
tinham-no.~ rln crr.1çiio nnsciclns nas mesmas 
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propt·!c.clacl.es, onde :1 escrav.a tum era nra·ta· 
da com ca.riuad~ clHistfL c gowrno PMemal 
e se as suas s~rras u,nnuaes não ~rum tii.o 
grandes ·Como ns cl.c outros p·t·oprietarios de 
engenhos ll.e assucn,r .(]e setlhorio nwis (Juro 
Lambem niio tinham as perdas com .que estes 
eram progt:essivament·t' arruinados pela se. 
\'Crida.dc do .tro.bnl·ho ·e ca.st!go: cer.to senhor 
de eng<>nho teve um ·fei-tor ingl.ez, homem 
cruel, que tinha siil·O feitor de cng;cnhos em 
Jamaica, que fazia ir os cscraYGs P·lt':L o ser-

mente a igualdncle perante ~~ h•i'! Bste não G 
um ar.gumcnto vago, é um preceito da Con· 
stituição; ·Ú um propu.guauor ela existencia 
(i.;l observancla da, Constitui~fto, não p6lle di
zer .que este ·dá iguald:tde perante a. !~i. é 
um .arguuwu.to vago, porqu.e é cousn que ella 
l't'CO.JUUI.e.nda expressamE·nte. 

o Sn. CAJI:<'JlJHO DE c,,l[l'OS: - 'l'odo.s 
nós nos •temos !Imitado á questão; do que 
se ~rata 6 se eleve passar esta excepção para 
que àe alguma fórma, se melhore os ill'teJ·es· 
St'S dos creclor<•.s; nfto pass:mdo a emenda. 
subsiste o pririlegio de 1807, que tem a Ji. 
quiduçiio ·dos rendimen.tos, de ma·neira que 
a, maior po.rte <los cre-dores de pequenas 
quan.tias nunca, era,m pn-gos porque esta li· 
fJUid·lÇiio n bsorvia, tudo; est:J. enwnda veio 
interprcta.r o artigo. Nem se diga que turs 
objectos silo, c outros não ess~nci:ws aos se
uhores de engenho, porque -tudo lhes é con-

vir,o muito antes de amanhecer o di::t, c os 
larg:~.va, ·do seryiço sendo jií. mui:to noite, a 
sua regra é que todo o escr::tvo que viviu. 
quatro annos mcste rcgi·men podiam morrer 
qun·ndo .quizcssem; porúm, logo no fim do 
unno 'foi despedido .porqu.e .não obstante n 
gran,ãe safra, deu aG sencltor (•m cc.nta grnn
de .numero de escravos mortos; isto di.go 
para mostrar a illlportancia .d.e nfto desannc
x.:~r -de tacs fabricas os escra1·os menor,•s da 
crcação ela ·fazenda; ·a, razão e a ·humanida. 
de r~pugnam isto. 

Quanto ao artigo ~' digo que s~ não pó· 
ci? renunciar o que é ele clireito; bem clis· 
se um dos nobres Senadores n lei de 7 ·l CJU~ 

estabeleceu a escala ·de .preferencia de cre· 
dores nas execuções judiciacs .privilc·giou ccr· 
tas divi.da,s: niio vem ao caso di? argumentos 
va.gos ele igualda.d.e pera'ntc a lei, porque nrw 
existe ,essa igunlclade ·QUando não h.:~ a dns 
circumstnneias: como neste cn.so em que se 
querem igualar .cousas ·de si dcsiguars. O il· 
l·ustr.e Senador .oppocnte diz que não tem 
meclo .de más conscquencins de subita.s exe
cuções sobre as propriedades dos mineiros e 
senhores de engenhos "m .tiio calami-tosos 
tempos, eu ·f'-'Spondo como Catiio no SL>u.ado 
Riomnno - S'i in tanto o111niu.m mctu. solus 
11on time, en mihi majis ?"Cfc1·t c vobis tc
?nere. 

v~nientc não pagar, ter captt:ws alheios, 
etc.; mas pergunta.se, se acaso um credor 
que não tem os seus c-1pita~s deve fic:tr des· 
protegi-do? Xinguem o cllrú. ~ito acho que 
st•j:un essas cri:1s pura o progresso do enge
nho, porque ellC' continúa a tra.bnlhar sem 
ellas. Os a·nitnaes podem lhe fazerem falta, 
mas \'{L comprar outros a. di,nlleiro, não vejo 
,que o Jengcnllo .pare log-o .imnaedf:n.tamente 
com isto. De,·e, pois, haver a-lguma cont~m
plação ·eom os credores que têm direito fun
dado na Constituição, con.tra o qual não se 
podem ·fazer essas declamuções Yagas por cf· 
feito de retrroeção. O legislador tendo da
do a estas 'f:tbrieas um privilegio por certo 
tempo, e mostrando a exPeric•ncia que ~lle 

tendi:~ a consolidar esses bc'·ns nas mãos 
:rll!eias, c ·não ·na mão dos credores, dere nca· 
bar com elle, tanto mais qu·anto cllcs podem 
citar os seus devedores c niio pode<m ser ci
tados, ·C se a um engenho é essencial aos es· 
cravos, ta.mbcm é essencial a muitas outras 
fabricas. Requeiro que a votação seja. por 
artigos. 

O 'Sn. BonaEs: - Qu.cro dizer ao nobre 
Senador •que .não .posso fa.zer emendn: <'lia 
ngora não tom lugar, a i·d·én que a.pontci 
a·qui foi que se fizesse isto d:.tqui NU dian
te, mas que susten•tci as que se acham fei
tas; tambcm é injusto o ·nobre Senaclor com
migo; ·qUtnld<l fallei nisto, tU1·o tive cm vista, 
a •fusiio; nem pôr ao nobre Senador nr.madi· 
l.has; .nftO sou cupnz de perfldins, agora só 
t~m luga.r Jl npprova~iío ou d,esapprovaçfto 
dns emendas. O no.bre Senudor ·diz que só 
têm havl·do urgumentos vagos; niio .J a.rgu. 

Julgan-do-se discutida a, materin, reque· 
reu.se a votação fosse por :pnr.tcs, e scnclo 
apoiado este requerimento, .propôz-se: 

1." A emenda a.o artigo ~". que foi sup· 
primicl·a na 2" discussão: ficou empatada a 
votação. 

2." O a.rtigo additi\'o: 
patada. 

t:nnbom ficou cm· 

3." A emenda ao artigo 3': J'icou Igual-
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O Sr. ·Presidente -declarou ontão .que cn· 

t1·arí~m novamente em ·dlscussiio na scg·uin· 
te sessão. 

para .todos, .c portanto voto 
tlgo. 

conl;rtt o ar .. 

Jnlgando·se discutida tt rn,l.teria, pr(lpôz· 
se {L votuçüo o tll'tigo 3•: c não pussou. 

;2' Po\Rl'C DA OIUJJ:l[ DO DTA 

Entrou cm unica dlscussiio a Resoluçfto 
sobre outra do Conselho Geral da Prorincia 
de S. Paulo, acerca dos ordenados marcados 
aos .llil"!.l'i}õSS•O!'cs -de :Primeiras ll'-ttr.as (Yid,e 
sessiio ·de 5 do corrente) co:ueçundo·se pelo 
urtigo 1": foi approYado sem d"!Ju.tc, c !las
suado-se ao 2•, disse: 

o Sll. JIL\I!Q'Cl~Z DE CAJU \'ELT.AS: - o 
arligo diz que ~stes ordeuados só .podem ser 
nllerndos por um::t Resolu~ão do Conselho 
Ger.al; de .sor.te que se elles passa.rem vem 
o Corpo 'Legislativo .a fica.r privado de os 
a! tcrar: is i o G um absurdo. 

O Sn. ALEXCAT:: - Ha .urna lei que au
toriza os Presicl~:n tes em ConseJ.Ilo po,rn. al
terarem os or.dcnados crcados, ou ::t'quclles 
que houverem de se cre.a.r; o que se quer 
n.gor::t ·é que uma vez que .estes ordenados cs
tcj~.m Jnarcados pelos Presidentes cm Con
selho niio .possam ser alterados se 11ilo por 
uma R.esoluçilo do Conselho Geral; por isso 
estou que o ar.tigo .põde passar. 

0 .SR. ?\L\RQliEZ DE CARA\"ELLAS: En· 
tão deve-se redigir o artigo :por este modo, 
que o Consel·ho Geral pôde alterar; mas di· 
zer-se .que ·só elle o p6dc fazer é absurdo. 

O ::1rtigo ·1•: julgou-se preJudicado. 
Seguio-sc o artl.go 5•, o qual, dando-se 

por discutido, propôz·sc {t votaçfto: c não 
passou. 

Propüz·se afinn,J a Resol.ução, assim 
omendarJa, pnra se remcttcr (t outra Cama
ra: c foi ,rejeitada. 

.'J' PA!lTE: DA ORDElr JJO DTA 

Trabalhos ile Commissõcs. 
O Sr. Presidente con\'Í·d·ou os seus H

lustres uncmbros para se occupnrem de seus 
trabal110s; e snspendcu·se a sessão Pel:t uma 
hora. 

A's duas horas continuou a sessão; .., o 
Sr. :IIarqucz de .Jnhambupe, como relator 
d·a. ComliJissfto de Rc.dacçilo de I..eis, apre
sentou as ·redacciit'S das l)llJCJJdas feitas pelo 
Senn·do ao projecto de lei .que marca as for
r.as nnracs pa.ra o anuo de 183·1 a 1835; e 
das cmcnd·as (L Resolução que npproya os 
ordenados .de differentes ca-deiras de pri
meiras lettras na Província do l\Iara·nhiio. 

.Ficaram sobre a :MeS!I .para sercan 
tonwdas cm consideração na seguiu
te sessão. 

O Sr.. SATm:xrxo: - Xftn vdo motivo 
algum p::Lr::t se exceptuar esta 'Provincia da 
regr~. geral; custa-me mesmo a. perceber 
qual seja a circumstaneia particular della 
a .respeito destas cadeiras: por todos os mo. 
dos não sei pa1·a que é passa r este .artigo. 

O Sn. OLIYE!R.\: - Eu creio que o a.r
tigo o que quiz exclui-r foi que os Presidcn· 
tcs .pudessem andar a fazer c desf:J.zcr; mas 
assim como está redigido não pôde passar, 
porque- diz (le-u) os Conselheiros só podem 
aJ;terar fazen-do isto dependente (]a approvu
çii.o do Poder Legislativo: cc.:u esta emenda 
podia ser approvado, mas como está, não. 

O Sr. ?i!arqucz de Caravel!as decl::Lrou 
que achando-se bnstantemcntc incomruodado 
c sendo i:sta a caus:1 do comparecei· mais 
tar.de que tiS horas ma•rcadas pl'!o Rcgimon
to, pedia ao Senado houvesse de lhe relevar 
semelhantes .faltas. 

J.ulgando.·sc discutida a matt'ria, propôz
se fL voU!çiio o artigo 2"; e nii.o Passou. 

Segui o-se o artigo 3•. 
O .sn. OLIVEir.A: - i\"iio sei como deter

minando a lei de 15 de Outubro de 1827, nos 
artigos 7" c 12, que estas cadeiras niio pos
sam ser providas sem exame, se dispen·sc 
agora. Isto :para esta Proyincin: a lei ó igual 

Ficou o Senado inteirado. 

O Sr. Presidente designou pura 

OIIDE:~! DO DIA 

1." As l:meudas ao projecto 110 lei sobre 
as fnbrie.as, cujn votação .ficou t'mpa.tnda. 

2.• Resolução sobre owtra do Conselho 
Geral oda. Provioncia de Goyaz, erigindo cm 
Julgado o arraial de Coruml>á. 

3." Ulti:ma,s dL$cussões d~s oResolnaües 
Instaurando uma. cadeira 'de G-r::tlll:::tlittJ.ca 
Latl.na na vllla de Mela.'Pon.tc, e creando 
uma escola de primeiras lettras na iLho, do 
Governador. 
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proYando as pensões concedid·ns a :\1n·noei 
Rodrlgu<:s Gomes de Suuz:L; a !Mano<:! José 
de Abreu; c no pai e miL! de l<'loren.tino J osó 
Lopes. 

Const!.tui~üo e !Leg!s!nçiio; c scn·do àpolado 
este requerimento, :J'Íillal foi apJJronHlo. 

Foi apoiado c mandou-se imprimir o 
prokcto de lei aprcse.ntado ·lltL scssfto <Iro 12 
do corrente, sobre a jurisdic~fto administm· 
tiva dos Provedores de comarcas, c dos ex· 

5." Pareceres de Commissües que estão 
sobre n l'<Iesa. 

G. o 'l'rabnl!Ios de CommissÜ<'S. 
!Levantou-se n sessiio r1s duas horM d:L 

ti.notos conservwdorcs dos indios. 
O Sr. 2" Sr.cretarlo leu os sog·uintcs Pa

receres, .que foram man.tJados á :\lesa: tarde. 

S•ESS.i.O ORDI::-l'ARIA, ·E~I 15 DE J·ULHO 
DE 1833 

l'J:ES!DESCI,~ DO SR. BES'IO IIA!Il!OSO l'EilEI!IA 

DiscussíiO elo p1·ojccto que sztjcita. tis leis oc· 
racs das execuções as fabricas llc ?l~ine. 

1'aacio, ele assucar e as 7avonra.s ele cM;· 
na. - Discusscio drL Rcso7uçrio crioin.!lo 
cm Jul[Jado o armiaZ rlc (J01'ltmbti, 1w 
Província de Goyaz. 

Fnllaram os Srs. •S<:nadorcs : -
Almeida e Albuquerque, ·Eva.ngoelis
ta, ·Oliveira e Visconde de Cayrú, 2 
vezes; Vergueiro, Carneiro de Cam
pos e Visconde de Cucthé, 1 Yez. 

Abc.rta a sessiio com 33 Srs. Sonndores 
c lida a acta -da anterior, foi a.pJ)rovada. 

"'o decurso ila scssfto compareceram 
mai·S S Srs. Senadores. 

O .sr. 1' s.eorctnrio a-presentou .um. re
querimento de Luiz Antonio .ela SI.JYa, Luiz 
J'os6 Viegas de Proença, Agostinho Nunes 
:IIontez c !Luiz Gonçalves, empregados da ex· 
tincta RcJXl;rtição .do Commissariado do 
Ex~rcito, ·em que pedem ser declarados no 
cspi·rito da "Resolução -de 31 de Outubro ele 
1831, m.lndando-se·lhes conti.nunr seus orde. 
nn·dos, c gozarem do ·beneficio da lei, até 
que sejam ompregndos. 

Foi remcttido li. Commissiio de 
'Zifa.rinoha e Guerra. 

O Sr. Emngcllsta mandou íL :IIes:t o pc· 
riodico - 1Iome1n Social - de 15 de J.unho; 
.., requereu que fosse junto no - correio Of. 
ficiil! - qul', na sessão od·c 12 do corrente, 

1." A' Com-missão de 1!>trinha c G uer· 
ra fui rc,mott!do o Incluso requerimento de 
José 1Iarty ·:.\Iannigna,rd, cm que a.prcscnt:t 
a cxclusrw que dcHe fez o Governo niio o 
contemplando com o Capitão graduado doEs. 
tndo·.:\!nior do 'Exerci·to, a que fürn. promo. 
vido peJo Ge·ncral Laba.tut, Commandante 
das -forças da Bahia cm 1823, cm virtude d:t 
autoriznçüo que para isso tin·ha, c muito 
mais pela ResoluçfLo de 13 ele Setembro do 
1831, •QUe mandou entrar no exerclcio dos 
postos ·respectivos aos officiu~:s assim pro· 
moyi·dos. Sobre este objecto é a Commissão 
de parecer que se mande OU\"ir o Governo 
para se poder conhecer o fundamento cruo 
teve na exclusão ·QUe fez .do supplica·nte. 

Paço do s~nado, 13 ele Julho de 1833. -
Jlarqnez de Para.naguá,, - José Satztrni110 
à a Costa Pereira. - Conde de Lagcs. 

2. • A.' Commissão de iii-farinha e Guerra. 
foi rcmC"ttido o incluso ·requerimento de 
Roque Collaço da Vei-ga VJ.dal, em •que se 
queixa de não ter sido l'l!i·nt~grado no posto 
de Cn.pitüo da 1• linha elo Ex~:>rci.to, de que 
havia sido sUSllenso por ter sido su.p·posto 
extrnngeiro, depois de haver provn.do p!cua· 
mente ser cidadão brazildro. 

A Commissão é de Pa·recer que se ouça 
o Go\•cr.no sobre este negocio, ·afim de po. 
der emittir o seu ·Parecc.r. 

Paço do S~nado, 13 de JulJJo de 1833. -
Jlarqucz rlc Pa.rauaguâ. - José Saturnino 
dn Costa. Pereira. - Comk de La{Jr•s. 

3. o Francisco Hcnrj.ques ·da Silva, aiu· 
dan;tc do extincto Ba.talhfLo n. 116 da 2" Li
nha do Exercito representa a t'sta Augusta 
Cnmnra o prejuizo que o Govcr.no lhe fez na 
diminuição do tempo de sc·rviço, a que se 
julga com -direito om Yirtudc dos documen
tos que apresenta. Julga. a Commissiio que 
se der!.' sobre esta mn•tcrilt om•ir Préviamen. 
te o Governo a.ntes ode emitti'r o seu Pare· 
ccr. 

Pa~o do s~n.ado, 13 de Julho de 1833. -
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José Satz~rni-uo iln Costa Perdra.. - ,1fll1·· 
qztcz ile Pamnauzuí. - Uondt ele Laues. 

bois, mlo se entende nella c,;uas, ou bestas 
m uarcs: na Inglaterra h a ll·rna pena ll:l.ra 
os ladrões lle egu:ts: é precizo a ttcnder-se a 
isto; e note-se tambcm que um senhor de 
engenho que .til'cr crias, esi-ando cllas su
kit:ls (is execuções, ha de lc·r lllUito pouco 

Foram .todos upprovados, afim de 
se c.uviurom i Gamara aos Srs. 
'DCJJU.tados ·as Ndacções d,1s lllllCil· 

-das ii Hesoluç;lo que :t]J]lrova os or- cuida·do na ::;ua etluca~ilo; isto, que muita 
d•lna-dos de diffl•r,ntcs cadeiras de gente uciM indi•iferentc, acho cu que o nfLO é. 
prinwirns lebtras na •ProY.incia du O .Sz:. VE!iGGEu:u: - Co:n ,,H cito parece· 

L11Iaran!Jão; c rlas cmcndns ao projc- /me injusto autoz·izar. a.s ex:~uções nos filhos 
cto de lei ·que m1rca ·as fcrças na-~ ~;cpanmdo-os dos pa1s c mats; mm ,porven
vac:>s para o a·nno ele lSU a 18~5. tura isto nrw rst(L ·na. ·re;;ra ;;era!? g• um 

mal que vem tio syst~llla de escravidão que 
1" r.u:rJ' D,\ oJwEn no JJI.\ cxist.:; c por isso eu entendo que isto não 

I deve scrri.r de obstaculo para deixa!' de- pas-
zEntraram noYmncnte cm ultima discus· [ sar esta emenda, qu·e vai evitar os ;;rn.ndes 

süo as emend·as, cuja votação 'foi empatada 1 males que soffrem <JS credores; considera-se 
na sessão an.tc:·ior, ao projecto d;: I e i que 

1 
que h a de lu1 ver grandes incon venicntes nus 

sujeito. Cts leis geraes das exccuçõt•s as ilt-
1 

i·ncla;;acües elas idades; .raríssimas vezes isto 
])ricas ·de mineração, de assncar, c as l:LYou- I ha .de acontecer, Porque C]U:tndo o sc·nhor de 
ras de cnnnas; com urna en:''nda a.poiada: / ·CI~&c~ho se vir ;l;Cste. ~-pert·o· de s_e tirarem 
que reproduz a emenda ao orc1go 2", que frll 1 cs filhos ·das. ma.s, tcr:t m.tls CUidado, ou 
supprimida na 2• discussão. I .p:·ocurará .meios de satisfazrr ao credor; a 

O Sr. !Presidente declarou que se acha- lei é css~nciaL 
\"a .na sala imu1ediata o novo ·Sen:tdor elei.to O SJ:. Jc/.\o gi"A:\"GET.TS'J'A: Confol'mo. 
pela ProrJ.ncin do iRia de J:uwiro, o Sr. Dio· me com o .que acabou de dizc1· o nobre Se
go Antonio Feijó, e sendo nomeados pela nadar que primeiro fallou: não póde haver 
sorte, .para o seu rc:>ccbimcnto, os .Srs. i\Ion- justi~a onde se oHenckm os primeiros direi· 
leiro de .Barros, Ferreir.a de Aguiar c Ver- tos da .humanidade; esta linguagem não é 
gueiro, ficou no cnü·eta.nto adiada a matcria 110\'a m. 11ossa Ie:;is!ação, clla faz o elogio 
l'lll discussrio. ·de varies proyimentos do Conselho UHrn· 

Sendo introduzido ,na sala <J dito Sr. Se- ma·rino, c ela Pratica do fôro quc:> eu semp·re 
nnclor, depois de .prestar o juramento do es· vi; o escra1·o, mesmo cm praça, tem 0 di-
tylo, tomou assento. rcito de ·escolher o seu. senhor, tem .ta.mbem 

Continuou a ·discussfLo adind·n.. o direito ele não ser separado de sutL mu-
0 .Sr:. AL~IETD.t E ALBI;QT:EitQtrE: - ,gsta lher, porque o que Deus e a Religifto uni

questão t(\Jll sido ;tão debnti·da, que já en- ram não p6de o :J!omem separar; ultimamen
fastia. fallar nc!ln, comtudo sempre direi to rli.go C]He Iw. uma. Jlrovisão pa.ra o Juizo 
duns pahwra.';, porque me parece cousa ex· da Provedori.a. ·dos Ause11tc.s, recomm<lnda·n. 
traorcli.n.aria 'querer-se mostrar a necessida· do ü obrigando a. respeitar-se cs·te vinculo; 
de do que se tem mostrado, que é pcrnic'io- succeda embora, apezar da .Jci, uma 0 u,tra 
so, m1o ha cousa mais i!li.qun do que isto, dureza, ·como se tem visto ;proticn.r, comtan
porquc não só vai Jnbilitar ,toda a qualida- to q·UI:.' .não saiam leis com seDJelba:nte bar· 
ele detratadns na indignaçrlo d·aS idades elas baridude, porque ellns não sflo simples cnun
crins, como .porque estabelece a. cleshumu.ni· ciados da razüo, sem consideração aos se.nti
da.dc, todo o n1undo sabe o incommodo c dH- anentos ,(]a natureza; as leis contemplam, 
ficulda:de que ha em se crittr uma crea:nça primeiro que tendo estes se·ntimen.tos, e sem· 
até a idade de 7 u.nnos, e ·quanto mais aqucl- pre que c!las, marcando direitos socines pre· 
les que podem ser ar<rancados dos braços de t<'rirem labsoJ.ut·a:rne:ntc os J:)rizmiüvos nu.tu
sun.s mi.iis; .portmlto funcla.do nc·ste prilJci- rnc:>s .tnrna,m-sc 'barbaras, c incxequh·eis; 
pio, in·rJependente de outras qucs:tües, voto portanto YDLl cem a opiniüo cln nobre Seua-
coMra o u·r.tigo. dor que ac(lbon <le ful!ar. 

Depois •lia a outra razão a.qui aponta· O Sn. OLivEIM: - Eu acho de mais ror· 
da; cx~c,ptua.ndo a emtmda elos cavnl!os, e I ca que quem derc pague: como é que em 
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rmiz de cscmv!uiio o nobre Sen·ador faz u:n · u•:na c<msa publica, porque isto tudo é com· 
ra::nalhete de (iireltos n:tturaes, c equldude? ! plexo qu•cr sejam ·movt•.ntes quer semoven-
0 mal esLíL na cscra\•idão; então o nobre / tes, poi'quc .tiruda cada uma das partes di!S· 
Sc.nador olibcrte a todos os seus escravos, •f.:I- s~ todo é in:possiYel que elle progrida, e en
rã .nisso uma accão muito .!Jou, c to.dos lh'a I tlio perde o particular, o pu.blico, c o mcs· 
hão de lcm•ar, Disse-se que se vão arrancar I ;;1o credor, por•]UC o ·credor que entra em 
os filhos aos p:tis, quem nos diz que o cxe· 

1 
t: 111 a •flbrica desta;;, muito com.pllcada, prin

cutado nüo ha de prderir antes dar :I·CJUcoL; j cipalmentc quando cllc é .n,•gcciante uc ·fa· 
crias qu~ .nilo têm p.ai, por sua mesma uti· 1 Zl'ndas não lucra muito; isto até é ridicu!a· 
lidade porque as que .têz:! pais são m:ris bem lrlzado por Horaclo. 
trutn·dns? O cxccut:tdo ·G qut>m dá os bens Vou agor.a no outro ponto da humanida· 
IL pcnhor.J. Voto portanto pelo nrtlgo. dl': pois, Sr. J:>residcn.te, qut! compar~~iio tem 

O 1S1:. Vzi'eu:;u" DE C.\Y!:U': - Sr. Prc. a lavra do ouro de ·:IIinas, e a lana <l:t can· 
sid~n.te: pcrquc fez sobre isto capitulação ú i na, com as outras lavras? Eu niio sei igua· 
Camnra dos Dcpu~~des? Pela àifflcu!dndc I.:z,r cousas cl~sigua~s; aquelles quo plantam 
pra.tica; e <c3t:t •mesm:t diHicu!d·nde appa.rc· 0 a,lgodão, c caf·é, não estf1o nns JMsmas cir
ccu ~qui ... qua.:Jdo se proc:!d~u. (L >ot~çc10; .o j cumstnncias elo fabrica.nt<· de assucnr, c mi· 
nc;oc:o 11cou c.mp~tado; o qu~ !JUCr 1sto dz· neiros· ~ pr.·r.t;anlo ·!ln ·multa desigualdltl0. 
zer? Que não pode ter evidencia algum~; ; Sz: Prc·s:dente, altendamos n qUé se v:1i 
ü.st:::. p:-tlavra - t'\'idencia - cstfl mui~c '~~~- J :1cabar · dt~ rP.pen.tc com cssns fabricas se esta 
gar; m·as C"ilr.t. não se pôde ~1ppiic:ar ttl}Uu"O I 

lei passa. l'm .dos nob!'t's ·Senadores atacou 
c,nc se 5t:l;n ·difficil; ·l' quere!llcs nós que. se I os Dl('US principies cccnomicos: 'lia mais de 
vote odio ccntt'.:.1 cst:1 decisão no caso dt~ na- ] 

1 
. . 

1 
... 

! 

·!O annns que estuc e1 ,•cononua po ltlca por dela? 
,,., d cconomisws 'francczes (mis<'ranl gente). 
J.:. ver ~d'l· que ::::- de,·c p:lgar o .que se _ .. 

d d . . . 1 . • Bonnpc\l't-:· nao c:·~ economista, era U!l! ho· 
l'YC, ll11:!·S a \'lrta-sc ·1gunlmcntc que n c1 1 ~ + .... • .. ·b' -...... 11 .. 
• 11 d • d r d Illc.n ,cz .I>el nns sua, am IÇa·.,, e .e dizza nao o l.:t pai' a o passa o; cu na o e en o a 1 . . , 

bem qtw só asst·ntaYa!ll os prmc:.p1cs franco· 
zes em ccon<>mia politic.a na gene:·::Jidad,, de 
seus coriph:us que o Est~do o mais proxi· 

lei no ·sõ·U principio, mas cl!a ~stá estabcle· 
<id.a ha :nais llc um sccu!o; foi modi·ficada, 
c cs nrgt:mentos que se apresentam foi ro:i0 
assim qu~· se moãificou, agora ::e póGc r~12 .-r ! mo ·havi~ de s~·r nrruinnclo; ~ós vemos que 
o mesmo; a res.posta é ·que então cstaY·~1mos / estnmos num systema c~:ll!JIIcado; _ Yan:~s 
no systema absoluto; e Miara ha Constitui-~ embora cc.m .:o!.Je. porque :nnda .qu~ nao seJa 
ç:~o; .c·.s~n~nlos c~ ui ·:'.s:cnt:ldcs para sustC!ltar perfei~qu~cntc bun.l. ntto.,!·:. (kstruid~~; et~. d:s
os dzrcztos dn lei; com {·stn lei prosp,•rou S<' aqm r,u~ era unpos.n, I, nuc P·-•S~nao JS· 
a lana do ouro c a da canna, ainda que al.

1

1 to não viessem muitos males; t' isto é na· 
;~un.s tenham abusado deste pri\'ilr.gio, c :Hl· tural, neste t.•mpo de miseTia; c ·com isto 

•rniro que o .meu p~tricio muito honTado qtw I Yn.nJos fazer immens:!s p<·rturb::çües; dc•ixl'
~ C.'l:bou de f:1ll:n· tenha <'nnnciaào semellwn· j mos isto qu.an·do o tempo l'Sli\'er mais tr·an
t~ opinião; el!c bom vio, ou .bem sabe·, quan- quillo para então mcihornrmos a lcgislar,fi.o 
to o .prc~o elo assucm cn•sccu pcJ.a rcn>lu. que temos a estl· r<•speito: estou pelo pre
ção da E-uropa, c {'lltiio nquclll's qu~ pncliall1 ceito elo apostolo clns ~c1r,iics. 
llagn,r as r-uns di1·idas pagaram, excepto / O .Sr:. C,lr.:;Err.o nr. C,nrPos: - Seu de 
nquc!lcs lw:N.us qu~ s}o cl1nma.dos ca!otei- I"Oto, ccmo se S·~·b~. qu2 as emcndns da Ca
ros, que .a.tú :fio apontados com o rkdo. ) mn·ra dos Deputados ckYcm pass::.r. Est:1 l<•i 

Trouxe t:m nobre .Sennclor cc.mo g~al!·l é r•'Cl~l!!larlrr !ln muito .tempo pc!a <'spccic de 
de nrgulll<'!lto (qur quanto a mim ·6 contrn· anorclli.a cm .que csta\·:nn os juizes n re•sp:•i· 
Producenl<') que cm S. Paulo se tem vendido to dcstn qu,:•stiio; muitos juizes, enten:lcnrln 
!•scra,·ntura 11ara s:• pagarem di1·1das, pol'· I .:J. Constituiçfw como ob,·iamrnte se UJll':'s"n· 
que nfio as JlOdem pagar de outra manl'!ra; 1 ta, não admittnm os .pririlc·f!'ios doR sc:Jho· 
o •que prova isto? ~D~sc-jo de P:J.g;:tr: a diYidn. i res de 0ngenho, e conscquctltt··ment'.' f:1zi~m 
sempre é m(t para o denclor, A Con;;tilni~ão I ,•ffoeti\·as ns cxecnç5cs; Ntli'OS ju.lp;nynm ,,nl 
estabe!0ceu o pri\·i!t•gin do c~usa, c isto é I sout!clo contr.:wio; !port.n,nto ns c:rcumstm· 
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elas reclamm·am uma interpretação a.uthen· 
tica nesta parte. A lei assim eomo passou 
no .Senado não só fi.rma o privilegio, ruas 
com mais cxtensiLo aindtl do que elle fol con
cedido, porqut: nesse Alvará .de 181)7 .que 
mandou que as execuções ficasse•m reduzidas 
ás leis gcrn,es havia. tan~lx!m urna providen
cia que era tt favor dos credores, porque o 
legislador considerou que muitos desses de· 
vectores abusavam, ·fazendo dividas pequenas 
a um e outro, c outro para que não chegan
do e!las ao vo.lor de metade de sua. proprie
dade esta se não pudesse executar, por isso 
no paragrn.pho 3" manda que, ainda que uma 

ao menos ficasse a a• parte dos rendimentos 
para os credores; porque para se executa-r 
a propriedade era preclzo que a divida exce· 
desse a metade; cousa .que nunca acontecia 
e então o legislador, vendo cousas inexcqui· 
veis, doendo-lhe a consciencia, determinou 
que se procedesse á execuçü,o ntt 3' parte dos 
rendimentos ficando as ouõras duas partes 
p.a•rJ. cmnpcnsação das dcspezas; portanto es· 
ta lei favorecia ao credor que contava com 
a 3• p:.trte certa do producto, visto que as 
duas estavam consignadas para. as despezas 
da 'fabrica; •mas a. lei ·qu() passou no Sena· 
do vem reduzir-se aos termos da lei de 1807, 

divida nüo chegue a ·metade do valor, se aca· põe nas regras das outras •execuções adojud!· 
so o credor mostrar que o devedor tem diver
sas dividas em outras mãos possa .fazer ef· 
fectiva a execução; arrematava-se então a 
Propriedade; esta lei em para conciliar os 
interesses dos credores, e se acaso passasse 
a lei assim como foi do Senado, ia a legis· 
!atura firmar o privi.Jegio ·Cm 'toda a sua ple
nitude, era o mesmo que dizer qu() os senho
res de engenho não pa,gassem absolutamen
te nada; mas o .que faz ·a legislatura agora? 
Depois de uma experiencia de tantos ttnnos, 
pela qual se mostrou que semelhante privi
legio, longe de fazer prosperar aquella elas· 
se no contrario a lesava porque os capitaes 
em vez de se juntarem a.Jli se afastavam dei
ln, ·fazendo rc.lectir este descredito sobre os 

cando•sc os rendimentos :PUra pagamento 
dilS dividas pela palavrtt - rendimentos -
entende-se que são deduzidas as d·espczas ; 
logo estão as dividas sujeitas a uma conta 
de dcspczas que podem absorver .todos os 
rendimentos; e a maior parte dos credores 
são furtados em semelhante dividas, estüo a 
ponto de as ,prescrever, e a não quererem fa
zer despezas nem de conciliação; porque .di· 
zen1 que .tudo é perda; ·no systema. actual nin· 
gucm cobra a divida senão se lhe quizer pu· 
gar por sere.m os devedores :homens de pro
bidade; ha muita gente que teut reclamado 
da iegislatura (em outro tcm,po do Sobera· 
no) que se acabe com .tal privilegio; julgo 
que a.inda é tempo da legislatura acabar com 

bons privilegiados que não precizavam delle, c!le; se acaso o Poder Legislativo, como se 
quiz considerar de alguma ,fórma tambem pretende ainda, deixar as cousas como estão, 
os interesses dos credores deixando ainda dá um decreto de amnistia gera:! contra to-
assim os devedores muito privilegiados; por
que sepJ.ram muito ·poucas cousas a ·beneíi· 

. cio dos credores, porém, não quiz estabelecer 
a rcgrn de que as ·dividas nunca se pa;ga.ssem 
porque a sociedade civil não consta só desta 
cl~sse, pois ·que as outras .ta:mbem têm divi
das e as pagam; e seria a legislatura de equi
dade se dissesse a -uns - vós tcnues obri· 
gação de Pagar uma divida de 400 ou SOO 
mil réis no senhor de en;gen:Jlo, o senhor de 
engenho, por6m, se dever tenha uma especie 
de morntoria ou não P·:t·guc? - Isto nfto tem 
lugar .nenhum; a. experiencia mostrou que se
melhante legislação era contra-ria fi. esse.ncia 
e 'I'<'l::tçüo de todas as cousas, porque estes 
priV'ileginàos a.husawt'lll, e quasi nunca se 
verificavam essas execu~ões: o Almrá de 
1809, que é o ultimo privilegio, declarou que 

dos <lS credores, os quacs podem ser viuvas, 
orphãos e pessoas miseraveis; a Constitui
ção, o bem da legislatura, o nosso credito 
exige que acnl>emos com semelhante priYile· 
gio; creio que nos desacrcditam<Js se a [e
gisltltura sellnr com uma inte~pretação au
thentica ·Ulll privilegio tão parcial •a favor 
de uma classe contra o interesse .gernJ de 
todas ns outras. 

Diz o nobre Sena.dor-eu reclamo a. Con· 
stitui~ão-toda.s nós a. reclamamos, o que me 
parece é ·que ~ mais clara a nossa reclal!la
Çllo que a do nobre Senador; nós o que que· 
remos ·reclamn.r é iguala.r estes cidadü.os, ha 
cousa mais clara na Constituição que todos 
serem igua~s perante a lei? Jla cousa mais 
clara que o não devemos dar privtleglo? Os 
senhores de engenho, os mineiros siLo cargos 
Publlcos, .que seia precizo um prlvil<.>gio na 
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teressad•l na sua cxecuçfto; não sei como o 
nobre Senador não se pondera desta verda
de; a legislatura nào est[L lnhiblda de fazor 
estas leis; ella tem limites, não C omnipo
tcnt~. sim mas t•sscs limites sfLo os da justi· 
ça. eterna, numa .questão tu! como a. de que 
se trata, de Igualar os i.ntercsscs dos cida
dães, c acabar com o priYilcgio de uma clas
se oontm todas as outras, seguramente não 
se ultrapassam. 

sua propricdZtdc quando se lhe dií. contru to
dos os outros cid.adi1os? :Mas diz o nobre Se
nador que s~ vão despojar a estes senhores 
de engen.Jw, mas esses scn.hores de enge
nho ·nfLo são credores do homem da cidade, 
do homem do <:anlpo, dos que plantam algo
dão ou café, e não vS .podem despojar de seus 
·bois, ou de suas crias? 'E quem o estorva ? 
Eu não sei, .Sr . .Presidente, como uma ques
tfLO tflo clara tem 1ev.:~do .tanto tempo. Diz 
o nobre Senador que a cousa é o.bscuru, mas 
porque? ·Porque se assim quer obscurecei-a 
de proposito; nfLo .quero persuadir-me que os 
nobres Senadores nü.o vejam essa y.erdadc ; 
mas multas vezes se sustentam cousas con
tr(L a verdade demonstrada. Repetiram-se 

argumentos jií. tantas vezes ditos, reproduzio
sc o argumento da retroacção; já se mostrou 
ou e nfi.o pó de h.avcr retroacção; retroacçiio 
s~ dizia sómente sc acaso esses homens ti
vessem obtido sentença cm virtude deste 
prirHegio, mas os que forem executados de
pois da lei passar não se podem queix.ar de 
rctroac~iio: ·qu:mdo se contratar, v. g. em 
tempo cm que era licito ao credor 'fazer pr;:n
dcr ao seu devedor, pergunto, vi.ndo dt'"ois a 
lei que isto .reform\lll, concede o nobre Sena· 
dor, .porque emprestou o seu din·hciro debai
xo daquelln lei, .que o protegia a cobr."11·o cf
fectiva.mente :tté com a ·prisão de seu deYe
dor, ·que tem direito adquirido até de o met
ter na cadeia? ·Passando a lei que isenta o 
devedor da cadeia póde·se dizer que •a lei é 
retroactiva neste caso? Nilo; porque a legis
latura assentou .que a Jmmanidadc reclamava 
isto; não quero defender isto porque as Na
ções civilizados tem leis contmrias; mas 
muita .parte dos nobres St•nadorc.s assen.tam 
que ella é muito boa; e pergunto cu julgan
do esta J~i muito boa o que contratotL antes 
del.Jn, segundo os principies do nobre St•na· 
dor, qu" adquirio diNitos parn cobmr ·a sua 
divida com todas as condições que existiam 
na época do contrato terá di-reito de se quei

Fez-se a:qui uma Geri·miada a .respeito 
das crias que se vão .tirar aos sen·horcs de 
engenho: pois os sen~orcs de cn·gen·ho silo 
os unicos que t&m crias? Os homens todos 
que -vh·<·m na. cidade cu no cam,po .niio têm 
crias? J(L se disse que isso sfi.o horrores da 
escr·:L\'idão; cmqu:tnto ella existir o filho ha 
de ser separado do pai, esie do filho; o mais 
que se póde fnzer é diminuir este mal qua.n· 
to fôr possin~l: todo o systema tem seus 
maiores ou menores inconnnientcs, o da es
cravidüo tem este; quem diz cscr.a.vid:lo tem 
dito todos os horrores, desgraçadamente elln 
existe entre nós; as raizes que a.bundam cm 
um campo nfw se arrancam num momento: 
a legislatura ·ha de cuidar de su•aYisa.r a sor· 
t" desses .desgraçados ·quando fôr .possiYcl, 
porém, ·este argumento, por ora G ncn.hum ; 
" p~rgunto, os scnhor<•s d~ engenho nito po· 
dem vender as crias? J-Ja alguma lei que con
soli·de as crins dos senhores de engenho e 
mineiros, em sau poder pa.ra que {LS .não pos
sam vender? .E ·quando as vcnde·ssem, ás ve
zes é um grande beneficio porque s.emoJhan
tes ·homens que faltam ú sua .palavra, que 
não cumprem os seus tratos, por via de re
gra l'iio sa·crioficar a eada passo as crias sem 
haver execução nenhuma. Tem vindo por 
for~a esses argumentos sobre a mo.teria cm 
g<'dnl; aJ.guns nobres Senadores têm diva
gado segundo a ma nclra de se cxplica.rem, e 
tendo-se reproduzido estns a~gum.entos, por 
força haviam de ser rt:'batidos; o que parece 

xa r que a lei é rctroactim? A legislnturn cs
t[L oom as mãos atadas a niio poder refor
mar a,busos? Quem contrn.ta isto é capaz de 
nega.r que :11gora é dia: .portanto ncabemos 
com este cançado principio de Tetroacçiio, quo 
é mal applicado; do contrario o genero hu· 
ma.no nunca daria um passo adiante; porque 
nito hn lei nenhuma, por mais lniqua, por 
mais ba.rbara que ·nfi.o tenha muita gente in· 

!! que a Asscmbléa não póde deixar de dnr 
unw. i.nterprctncflo nuthontica nesta p,'trte, 
porqu~ a.s circumstancias .reclamam; pois os 
Juizes estfi.o sentenciando de uma e de outra 
maneira, ainda h.a pouco tempo .tive autos 
n·a Relação cm que se admlttia o pril·ilegio 
dos senhores de engcJJho; c como havemos ele 
tirar os Juizes desta anarchia? Sustentando 
um privilegio contra que tanto se tem re· 
cl<tmado? Isto de modo nenhum. 
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Diss" o n .. :,br~ Sc·nador que eu awquci mas liL'StL's termos, para. s"mpre haver ui

os seus principies: não é assim; antes apon- gu.ma c.ous;~ que su:;tcnte as esperanças àos 
tei os seus principies, que cu venero muito; cred·crcs, nfLD digamos :Lbsolutam<'1lte que os 
o nobre Senatlo;· diz [Jtle o:; :;cus mestre;; 'lo- capltaes, que (•stilo nas mfws do p·rlvilt;gio 
ra.m os Franc-.:zes: pérdoe·mc que lhe di;;a 

1 

sempre o estejam, isto .. ~ hon·oroso; . co_n~ra 
que ~sl(l csqucw!o; eu scwpré o conheci com isto nfLo só lha um urtigo da ConstJtUJçao, 
Smith JJa ·mfw, que ~liás nüo é francez; e como llluitos; ba o artigo ela iguu!cla.cle p~
pódc o nobre Sq:Jador per pri:Jcip:cs de Sutitll runte a lei, ha o que acabou com os privi!c
th·fend~r :L sua oplniiLo hoje nesta Ca.mara? gios; !Jn. o artigo c~tpital qu<: mancln proteger 
De lllOdo ncnhum; nilo cstC1 venào que com a prcpricdcd<:; e essas propri·edadcs silo do 
c!la v~ti con::oiidur sdnl'l!Ja·ntes àividas nas dewclor? E como se protege dando uma an!
miics 11Jqncllcs que se levantam com cabe· . nisti<?. geral? Isto nfLo •merecia tanta <ll:;
d:ws a!heics, e qu~ assim dcsacrcditanl a./ cussilo. 
classe i::t•·im? A cada pagina, a cada lcttrn ·Ha outro a:rüg:o ·sobre hypot!JC·ca; qu•' 
de Smit!1 não ,;e falla contra isto? ·Xõs w- I cousa mais justa? Parece-me que niio <'r:J. 
mos que cs -E~w.dos não acham qu~:m I·brs ~- precizo toc:1r nisto; é da natur<>za dos privi
emprestcm qua.ndo nüo pag::.m .com ponwa· leg:<Js o podacm renunciar-se; mas corno a 
Iiclad~. c que vão contrahir um ,•mr.:·estimo . csk réSlJe!to tem havido cl!ica.nas immcnsa.s, 
renclcndo un::t apo!icc ti~ 100 mil r0is por 50, I :t legislatura vem ti:-ar todas ns duvidas; e 
etc., nós cstumos Yeud~ o .. que succede com / C'G·mo _v~li ::.lz<.·r. U'mn. interp·reta.~~o ·nutl~e·n .. 
os cmp:-t·stln:o> da Gr<·c:a, :\apoies, r:tc? Don- / tlca nao qmz ue1xar mangus (L C:ll1cnna; Jõto 
d<' nasce isto? .E' Porr,t:e cs E~taclos pag:Llll ·~ um beneficio muito grande, c po.r isso as
bem bl··m :tos seus cr::.tlorcs? Pcrquc havcn1os sc:nto que '1s t•lnendas devem passar; a ul
dc neg-.~r cou·sas tiio claras, ma:s bri!h::mtes timn é um pleonasmo que havia na lei, c 
que a luz do di.::L? :\üo sd como se possa fa. co:no 6 precizo que as leis spjam Ulliformes 
zcr isto? Eu aüo com\:.ato os pri.ncipios do na maneira ·de sua rccluccilo, porque (\ld no 
ncb:·c S,•nadcr; ar.tês sustento que devem- futuro costumam a trazer ·duvidas, voto ta:n
se ndmittir, e o que me pn:·ecc é ·que esl:i b:m por ci!a. 
cm contn:liiccilO co:n seus prcprios .princi- O S1:. Jei.\o E\-,\~GJ~r.JS'r.\: - J:l ll~L mui-
pies. to ten;po que pedi a pala.vra para n10strar 

Se ac.nso os senhores de engenho (t:Lnl- que n:lo sou contmdictorio no que sustL·nta
bc'lll d!sse um nobre Sen::tdDr) ficassem su· va; para sustentar o qu<' disse perguntarei 
jeitos fts exl•cuçõcs, bem; eu vott•i neste sen- I que a!gue.m de sangue frio põe nn mesma 
tido, mas como a cmenua diz - que os crc- balanç:a cln justiça o interessL' que tem o se
dores pod~m P·JJ;ar·se nas crias - nüo voto; I nhcr de t•n;;..,nho, por hun~anidnde na crea. 
mas se o nobre Sena.clor conccdi!u o mais, per- ~ilo dos seus Pscr;~vos, c em que não scj:~m 

que nilo concede o menor? O que a legisla· I scp:tradas as crins dos p:~is o mflis, com de· 
turrr quer 1! sempre oJ.hrrr par-1. o intcresE~ trin~cnto 1r-.esmo dessa crear,üo, cn•m o intc
dos credc:-l's: a rmcndn. deixou ainda o pri·11 r,·~~" qu~ tem um crcclor, QU<' ali[ts tomou 
vilegio nU'l!l grito ai·nda muito .gmnde; não sobre si o onus de se pag:tr pela torça par
ha port:l!!to :·.~ziio no ncbre Senador; se ctca· te :los rcn<Iimcmos? Qual dos dous terá m:ds 
so o nob!·e St·n~dor este, persuadido que vo- peso na bakrnr.a da justi~a? E.u pond,•r<'i CJUe 
L1\':t pela extensão de tal privik;;io com mui· n.as Ic:s zmig~•s nunca ss atrc•veram a enun
to mnis razii., de\'e votar pel:L emcnd:t, por· cinr clnr::.mcnte uma crue.Jclade feit:t contra 
que a cmcn(l:t \'ai fa.Zl•r U·lll:t. mudança no a nature:.~. não lla n<'llhuma lei antl·ga n:JS 
privHegio, Já chcganm1os no tempo em que a crclc·nnçõ!•s, nem nns cxtravaga.ntcs, qu~ di
leg;!slatura ile\'C acabar cem ellc; por era garu que se separem os fiJ.!:os dos pais; as 
interpretnndo o parngr~pho elo ~\Ivnrá, qn~· .J leis snppnzcrnm <lU<' aquiJlo que off,•ndia os 
um P"!ICO vago, diz qunes sfLo aquclles mo- primeiros dii'<'itos da humnnicln·<le não sNiu 
veis illdispensnn•ls para e!abo·raçflO da fn· fncil pü·r-sc t•.m c:;ecur,iLO, n.a m0nos dccent~
brica (leu o pnrarrr{lpl!o). Estas palan~s ·mcnt<· n:io 1111iz autnriz·ar issn; ~ h~ ele n;;o
são vagas, e na pratica nlludenl-sc, por isso rn fozer·s·~ tnnn Ii'i llllC d!.ga qtw ~e podem 
n legislntura diz qu·e fique este privilcg:o, scparnr as crl8s de suas ntflis t' ck s~us P·3is? 
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Sessfio de 15 de Julho ----------------------Não pódo haver Ju:;liça quando se offcnuem 
os direitos da hum:millalle .que mereceram 
sr,mpre contemp!açiio, c mais justiça do que 
homens que foram contratar com um homem 
privilegiado, c que em alt,·nção a isto ven
d.eram-lhe mais caros os ssus genc-rcs, e ás v e· 
z<>s com uma usura exorb!tantissima., ·Pois ven· 

] fizemos, que dl!Vic. Sl'3Uir a l'l·grn. ger~l sem 

I 
or!cnder mesmo nquclles contratos que se 
obr!.gou r.. guardar, ·!sto nüo basta, t:cz-s~ a. 
lei que nfto cll!l'roga os i.uconvt.·-nh:nt2S Ua 
rctroacçi\o contra a qual os argumentos que 
s~ proct.uzcm estão muito lcngc de me con
\PC!lCCr. 

dktm por 50 aquillo que valia 20 cu mc•nos; O Sr.. OLmmtA: - Sinto ter de não an
est1'!s llomõns ton1aran1 sobre si o risco, as- nuit· á opinião dos nobr<'s Senadores que cem
sim como aquellcs .que c:ntregam o seu tii- I b:ttem a élllcnda. O nobre Senador que me 
n·heiro num .negocio de ri~co: porque ha tan· :1nteced,•u di:;se que por este pri\·iJegio os 
ta declaração contra a rejeiçüo das emendas? ccntrat<mtcs tinham demora nas suas tlivi
H:t um caminho breve, e sem obsto.cuio, sc:m I das, c para prerenir-se a estipula rum em 
difficultl.ade a:lgu•ma, e G fazer uma lei para alto preço; 6 mesmo por esta rnziio para. niio 
que os contratos QUC daqui por diante s:: fi- sujeitarmos a essa exorbitancia um.:t classe 
zerem com os senhores ·de engenho não fi- I tão interes~ante da socied,Ide. qu~ o priv!
quem como os atol hoje feitos; mas uma h•i , lc.glo úerc acahar; c tanto mais .que cll~ não 
com rcfe·rencia áquelks Que •lCCitaram um I serre ·d(• pro\·,·ito ~os me~mo3 prlrile;;iados. 
tal tlev~dor, n:to acho úc razllo nem t!c jus·/ Eu ·O pr~sP-nciei em 11 aJHiü;:; que fui ~1:a
tiçn que se a.cl'mitta rctrcacçfto, e •!11uito me- 1 gistrado na. Relaçiio da ·D~!h!:-t, c no.3 diff.:; .. 
nos uma lei que dig.n. expressam:nte, pela I rentes varus que occupel, ou j:t d" P:ocui·a
primeira vez, que se separarem cs fii'llos eles / dor d(l Ccrõa, ou j{t de Om•i·do: tio Ciri!, pois 
pais, as crias dos senhore-s, etc.; ·:1 lei mm-1 que dc•b:l'lde me cancei para rer S<' ::o menos 
ca de\"<: autc:izar a falta de hurnanida·~Jo P:lg·.::.yom o que tlcv!am ft Faz,'n<la Publica; 
cida.d:1o; {•is aqui como H' concilia tudo, e:s I o que nunc·:t consegui porque n::!o podia fa· 
aqui dcmc.nstrado que nfto é o m~smo que i zer <·xccu~ües cm ~cus bens. Senhcr<•s, os 
até agora, porque até agora não houve ld lll'gislador<·s derem procurar quanto ser pos
quc dissesse uma deslmmanida·de de~tas, I sa o bem g.cra!. E' intol<'ra\·el, é ctlicso que 
ag.ora per estas emendas a ~aç:1o claranh·n- os bens ·de todos ·OS cirl:ldãos csteinm rl's-
t:e yê que o interl'sse que tem esses misera- pcnsa\·eis pelas suas tl!l'idas, c que só os dos 
veis de não s<'r<>:n separados de seus pais não / st•n!Jcr~s de r:ng"·n·hos sejam exirnidc·s llc·st:t 
ra.le nada. cm contempla~ão ao interesse que i lei gemi. Voto portanto pelas emend<lõ. 
têm os cr!'dor<'s de cobrar as suas dlrit!as, I o Sa. Vrscoxnc DI:: c.~nu': - Sr. Pre
muito •mais QU·lnclo esse! cr·~dor tomou sobre j sitlentc. ainda que sou obrigado a ·fallar nes-
si o risco de cobrar sómeatc pdu terça par- · rcri:1: <liz-se que cst.; priYi!cgio 6 esc~nda-
te. Qua·nto ao ma:s é ·cxcusado responder. !aso: co:no então ns Camar.Js )Iunicipacs c 
Fnlla-s:! em privil<'gios; pois a Constituicflo os Conselhos Gcr~cs d~s PrcYinci:ls n:to têm 
niic flUa súnwntc em priri!egins pessoa,•s? : !·,·clamado contra elle? Diz ta-mbcm um ao
Ciarnme.ntc falia; e quando falia cm vüo d~ J br:• Scundor que, emqnanto magistrado !ÜO 

to! e .tal, ,faz a exccpçfto com respeito á Cnn- 1 l'éde rncr exccuçõ~s ncs bens desses dc1·c· 
sa Publica, a qua-l Caus.a ·Publie:t sõa tanto 1 d~:rcs; ·nüo 111:• lom·o a nc~iia, sobretudo sll 
como pril'il<•gio real; e eis (Lqui a Causa Pu- I r<'I'if:ccu <' scnlJe que cr:\ln h~·:n~ns ricos que 
·b;ica nutori~~nd~ isto, CJ.t.t-e : o .. ~1t·~t~lO q-:.1.: 1' llCrl:am pngar: mns porq:J~ ~~ F.:.t~cnlla -Real 
d.zer, o pri\,Jegw tal qu.1! e e.t.t fe1to cm , on o Gorcrno tc•vc esr.~. I:J:lu!.;.·ncia'! Pcrquo 
·nttt'ncrio á cu.us.:1 publicn, porque favorcc!~ I conlu~cia qu0 n:ais t;!rdc, cu mnis cedo, se 
a -m!ner.1çiio tüo dispendiosa, que dependi:! ! 1:~.\·i:t d(' utiliz.~r d,•H.J. 
de immcnsos <'Scrnvos, uão é isto o mesa1o ! } .. g-era o fllll' d17. o nc·bl't' Senador sobre 
que favorece ú causu. publicn? Excusa de se I ::1''W:i princip!o~. s;QgUrQ-tnrntt~ n:1o J cxncto, 
esta1· aqui ckelmando_: L•:n uma palavra cu i ~nnnclo li Smith jú cst:n·a clan~ims~clo ncs:r:s 
seu o n1esmo qac- chg·n abuln .. sc d:.'lqul e111 1 :lii.:w:-an.•::-; ~'cnnomist:ls de .Fl'~n~a. Os eco .. 
dln.nt{·; tcdos os contratos qtll' se fizerem [ n<:!ni·.,tas n1esmo hJg-!rzc~. ~]WZar do srn 
da·qui om diante, embora sejam livres; m.Js 1 !::izo prntico, comtudo eiJ,•s me!'.mns ~n:l!lt!O 
:mtlgam<•nte .assentou-se .na primeira !c! que : cstabc!ccc•m a sua excdl·.'ntr thr.oria solJrr• 
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le faz expedito: se pois a Camara dos Dep.u· 
tados apresen tnsse uma cmendu sobre os es· 
cravos de GO annos, eu votaria por el!a, por
que ·estes serrem de peso :1 mineracü.o, c :á 
laboração do assucar; porém, illiio approv.ar 
que assim se proceda contra a c•speranç:t dos 
l:~na dore.s. Os prfl·ilegios dc\'Cm ser esta
belecidos em beneficio da ::"\"ação, c não pelo 
interesse individual daquellc que se occupa 
na mineração, ou na ·lavoura de c:mnn; sus
t('ntci ·que niio podia passar de fórma alga
ma a renunci.a porque daria. occasiü.o a in· 
finitas alcavalas pa.ra fazer melhorar a. sor
t~ de um credor em prcjuizo de outros. Con
cluo rctando ainda contra a emenda, e arti· 

a liberdade do commercio logo dizem, que 
~ua;udo se cstabQlccc •uma cousa diYcrsa, man
da.ndo·Ge que não e:dstn mais esses privil~
gios que se sustentaram por mlllito ten1~o, 
seja ·eom muitos prcpa1·ativos, ad1•ertenc1as 
publicas, e que o Governo então seja para 
o ·futuro ma·is cauto para não conceder se· 
melhantes privilegias: .pó de um homem de 
~randc comJ>rehensão, de grandes luzes tra· 
;er para aqui esses argumentos? !Isto nüo me 
convence .. Sr. Presi-dente, vamos a regra; 
cou YEDI que o SE'nado nü.o deixe passar uma 
s~melhante decisão; olhemos para o tempo 
presente; .isto vai causar grand<.>s damn~s. 
~ep:~ra·se o pai do filho por uma execucao go additivo. 
espautosa; passe embora uma lei para 0 fi~- o Sn. Ar.~!ETD.\ ~~ Ar.nGQt'EnQt'E: - Se· 
turo, afim de que nos contratos entflo fCI· nhores \!Sta materia é .muito facil, e cla.ra; 
tos sejam livres os direitos dos cred_ores, J não 5,.j como se pôde ainda sustentar a dou
mas cmquanto houver cxecucfLO legal Imo a trina dn cmendn · knho d·ito que sou oppos· 
pod:mo~ ·desprezar, é materia para grande/ to ; semelhante ~ririlegio, mas é mesmo por 
mcdltacao, l>oa para ten1pos serenos. isso que niio CJU('ro a emenda, po·r isso que 

o S1:. Yisco:.-nE DE CAETnt: - ~ão pe-[ clla o sustenta: na. lei dft·se ·da mesma í6r
dl a pa·lana pn.ra cstabcleccr a.rgumcntos, ma, um privilegio porque se diz - os cr<:do
nern t[LO .pouco para responder a .muitos que 1·es não serão pagos senão ele tai maneira 
se têm proposto aqui cm defesa dos privile- aqui [i'lllOS, sem duvida alguma, um privi
gios dos Jllinl'iros, e scnllor.:-s de cngcnho; le:;io a crrtos respeitos; agora. esta .mesma 
cumpre-me unicamente dar a raz[O por que lei que t'Slabclcce o pril·ilegio exceptua os 
,·ctei contra a emenda, e artigo ndditivo ela escr.:~vos menores d~·. 10 a H annos, e para 
Camara dos ,D,•putados. E' inquestionavel r. defender-se diz que é essa a sorte do SYS· 
que um:t c outra Camara sujeitou o mineiro tcllln de escravidão; porém, onde cstft a lei 
c o sl:'nhor de eng:L"nho, corno todos os ou- que mandrL ofazer exer.ucões sobre os cscr.a
tros cidadãos, as leis geracs de cxecucões, vos menores de 1·1 annos? Eis aqui, pois, 
poré:n exceptuou aquillo que fazia massa da uma detcrminac1io que não havia na Legisla· 
mineração, ou fabrica de assucar, como por ~ão; cujas difficuldarlcs j{L se tem sobeja
exemplo, utensilios, bois, etc .. pnr<'Ce, pois, mente DJostrado; uma tal disposi~ão .far[t au
que a Camara. dos .Deput.ldos não de1•ia por gmcntnr a <lcshumanidade. elos senhores a 
fôrma alg.uma separar os escravos, l' cscra- respeito de seus cscraros: tci.do o mundo 
ros .nwnorcs de g e 12 annos. E' nccessario sabe qual a difficuldade de sr criar um me· 
nrto saber o que seja mineraçi'io, e ln bor~Giio nino n té a idade de 11 ou 12 annos; orn, o 
de a·ssuoor para se J,hcs tira.r a nnica espe. dono <los csc.-rnros vendo que <"lles estão su
ran~a. ·os filhos da escravatura: os cseraros jeitos :1 serem arrebatados dos ·bra~os de 
de 7 ·annos em diante prestam sen·i~os mui- suas miiis deixa de se importar <:om a. sua 
to dignos de atten~ão, tanto do mineiro, como crcnr,fto, e até talvez a véd·r. Já na !Provin
do -lavrador, porque se lhes carecem forças ckt ·de .Minas Gernes aJgnns lavradores ricos 
para os mistêres bra~aes, que não se com- têm dito que lhes é mais facil <:omprar cs
pdcc!lm com n sua. idade, vão sen•ir de craros em Valongo do que crial-os, por isso 
guia.s ao gado, poup~ndo assim os maiores prohibem o ~juntamente. ou oosn.mento das 
para os scr\·icos pesados; de mais, essas crias pretas, cujo estado de gravidez lhes dfL pre
são como uma escola ·de mineração, e di! agri· juizo por não poderem trabalhar; depois áis· 
cultura; cu quererei nntcs um rapaz de 12 to vem, quanto a mim, um artigo ainda peor 
annos ·criado, por .exemplo, na cultura da (7czt); ·qual •é o beneficio· deste artigo? ~ão 
cnnna, do que ·Um •moleque de 20, ou 25 a.n- está vendo que isto 6 a respeito do credor 
nos, porque este não sabe fazer o que aqucl- com o qun.l se ajust.:J; c não se põdc dn.r por 
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fall!do com isto? Níio succedCrt:i. nunca, mas 
basta ser possivel pa·ra na lei acautelar (leu) 
qu:~.! ser{t a divida de hypotbeca !llgal? E·u 
desejam que ~ .me traduzisse isso em !in· 
guagcm intelligivel. Senhores, eu peço at
tcnçüo porque o caso é melindroso (leu) eu 
voto contra .a emenda por isso que em vez 
de sanar, a·ugmentu o mal. 

nacionaes; logo, pan•cc, que nós ncstu caso 
marchamos com n maior clrcUJnspecçfto pos· 
sivel. Quanto a m!ru entendo que tanto u·mu. 
como outm emenda. deve passa·r. 

Julgando-se discutida. a materia, propõz
sc {L vot.a~iio: 

1. • A emenda ao artigo 2', que foi sup
primidn na 2• discussão: approvou-se. 

2.' O artigo additivo: rol approvado. 
3.' A emenda ao (lrtigo 3•: foi igual· 

mente approvn,da, part1 afinal approvadus to
dtts as emendas, para, depois de redigidas 
juntlliUH'nW com o >Jrojecto, ser ·este remet
tido {L sancção. 

2' l'AJI1'!; Do\ O!LDE~[ DO DIA 

Entrou em unica discussão (L Resolução, 
/sobre outra do Conselho Geral da Pro;·incin, 
d~ Goraz, que erige em Ju!ga.do o arraial de 
CorumM (vide sessão d~ 7 de Junho) come
~ando-se pelo artigo 1•. 

:Julgqndio-5e d~scutida 

púz-se (L ,·atl~ão o artigo 
ficnnclo ·por consequencia 

t~ 'materi"a, pro
l •, c não passou; 

prejudicados os 
cutros artigos c r<•jeitada a Resolução. 

3' I'Aill'F. D.\ Ol!DE~[ J)O DIA 

Appro1·ou·se em ultima discussão, sem 
debate. para subir {t sancçüo, a Resolução 
approvanclo as p,•nsões concedidas a )lanoel 
Rodrigues Gomes de .Souza, a )!anocl Jos& 
de Abreu e ao P·~i e mãi de Florentino José 
Lopes. (:Vide sessão de 28 de Junho). 

·l' J',\Jll'F. DA OIIDE~I DO DT.\ 

O Su. Vr::nct:Erno: - Como se ten.ham 
desviado da mttteria e trazido incidentes, por 
isso não furei cargo de responder a. alguns 
nobres S·enadores: a questão é mais de cou
s:ts do que pessoas, nós temos lei que regula 
as execuções, que é a mais gc·ral, c nfLo deixa 
de ter alguma cousa de privilegio. Sobre os 
bens de raiz dcterminrun que se l'a!}:lm cxc· 
cuçõcs .por um modo e nos moveis Por outro: 
agora ta·mbom mandamos raza execuções 
nos engenhos, e n·as fabricas de min<>ração 
de um modo particu!a.r, e por isso parece 
extranho, 1)1115 tem por fim a utilidade pu
bl!ca que o r~clama: mas diz-se que se quc
rüt tirar braços á lavoura desviando del!a 
escmvos que poderiam vir a ser cs ,melho
res; nilo receiemos que isso aconteç:.1., pois 
n..:~ quasi totalidade os senhor!.'s d~ engenho 
silo homens de boa fé, que pagam as suas 
dividas tanto ·quanto podem: em tal os pre
judicados são meia duzia de tratantes c de 
velhacos que fortc:s com esses privilegies re
cusam satis-fazer sua ·palavra; c se não pas
sar a emend:t va:mos contentar 0 .menor nu· 
mero com escandalo geral. :'<ós n<lo fazemos 
leis para dous. ou seis homens, é para o Bra· 
zi1; tert•mos nós acaso medo de que meia 
duzia de homens seja.m nossos ini·migos? 'E' 
regra geral; todos querem justiça, mas nin
guc,m a qu~r cm sun casa; aquel!e que com
mettc ·crimes não quer ser punido, ·mas qua·n· 
co outro os commettc deseja então a puni
ção. 

Creio que assim vamos muito de c1.ccürdo 
com os principias de Smith aqui al!cgados, e 
cuja ex!stencin se quc.r; é verda.de que de
pois de existü· um privilegio em umn Por· 
~ão .dc indh"iduos, ou corporacão, segue-se 

Approvou-sc t'm ultima discussão, sem 
debate, para se remetter ii Camara dos Srs. 
Deputados, a Rêsolução ·que instaura uma ca· 
dcira de G-rammatica L.:tt!na na Yil!a de ~Ieia 
Pont<•. (Vlcle sessão ele 7 de Junho). 

St•guio·sc a ultima discussão da Resolu
ção creando uma escola de primeiras lettras 
na ilha do Governador desta Proviucia do 
Rio de Jandro, (Vide sesstio dt' 7 d<.' Ju· 
nho). 

um m1l extraordinario de sua ext!ncçilo res
Jlt'ct!va; e ·é attendcndo a isto que o legis
lado!' ·não deve dt' repente acabar com esse 
favor, porém, sim a pouco e pouco: é 0 que 
estamos fazendo. Deve notar-se que 0 pri
vilegio não foi concedido a individtJoS, foi á se 
!a.brica, porque convinha isso aos interesses se 

Julgando-se discutida a materia, propôz· 
d votação a Resolução, e approvou-sc Para 
remetter á outra Camarn. 
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Approl'nr:un·sc em 1" discussfw, S<!!ll de· I' 
bate, p:ara pass:tr (t 2", o Pn rcccr da Commis- r.~~esmr,:s-cl.\ !lO sn. ~IAI:Ql'E7. IlE r.\liA:s'AGU.\ 

silo de Insu·uc~iio Publica, sobre· duns Reso-
luções do Consc•lho Geral da Pl'OI'i!u:k: de ~Ii· ,, 

1 • . . . . ;. .• · . . • _ _ .·• Discussão !la R('soluçcio autorizand-o a .,cm I! 
zws, CI'C,llldu cscol.ts àe pr.n.J.rr<ls lttt.a~ (ti i Cu:;a ela CrtJJilal elo Es}lirUo Santo a acl., 
de sessão de 7 ck Junho) c o Plreccr da Con~-~ IJUlnr bcn.; ele· mi:: at<.' 0 ralor ele ~O 
-missão h -Jlcsn, sobro I'L'QUe!·!mentos 11" cl!· contos. - Di.1·cu.sscío cln Rcsolu~ã'J sobr·~ 
\'Crsos prctcndC!lt''S ao ltJgar de ajud;tntt• ele 0 m!me•;-o rios o//iciacs elrt Sccrcta.rill d" 
porteiro d::; Ctnn.ara dos Sr~. Scnudo!·:s. (Yi· 1

1 
Governo c sc1ts '•rllrnarlos. - Disc11ssrio 

ü<! sessão de ·l do corrente)· ) ela J:.rso!uçrio sobre o aurtnwnto elos ordc· 

i nr:.rlos ri~ S:·c·rr.tu:ria elo Go~·:·J·no elo Cc;n. I scllu, Gr'l'lrl ela Pro•·incia rir, Jim·anhãtJ. 

'.l'ra.b::li:ns de Com-missões. 
O Sr. Prc·s:ckntc eNtricion os seus illus-

i

i Ti:~:::
1

:.:mclr: o:•om~J::~sü:~mtdores : -
Qlil·eirn, ·1 \'CZc•s; Saturnlno, 3 YCZ~s; 

tres .meinbros pnra s<· oc-r~:tl);J rE-m Uc seus trn- I c 
Rodri;;-ucs ele Carl'alho, 2 yczcs; on· 

balhos c susnel!clcu-s~ pda umn hOt':l menos I 
• 1 d~ de V:.lcnçn, Aknc~r. Presidente '' 

dez miautcs. 1 Visconde d,• A!canrnr::, 1 yez; -~rar· 
.:\'s dU~.!:i hOl'í.lS rCitnindo-s:• n.s Srs. s~- I r]Ul'Z de llo.rícá, ~ \'~Z~·s; Carneiro d(! 

•.t:,:lorc'P., o S1·. Prcsià0:1li.' d~dnrou :Hlktd:-t a . . ... . '·' I c~mpos, !! ,·czrs; VCi'L!;IH'lfO, Õ) \'CZ!~S: 
sessão c d··:-;ignou par:t Do!·g-es c ~rarcnwz de Ca wn·L~.llns, 2 

I 
OI:VE~! 110 !li.\ 

! 
I 

YCZ!'S. 

.·\b::'rtn a :;cssfto cam 28 Srs. Scm.:!dnrPs 
c licln a -~cta da a:lt·.'ricr, foi npprovnda. 

1." l'ltim::t discussão à a Rcs"lu~iio a u· f X o decurso ci:1 .~css<1o comp::trecc•raro 
tcriznndo :1. Snnt.:l Cn:oa da ~íise:·icnrdia cl:l 1 m:lis S Srs. Senador•·s. 
Pro\·in~ia elo :E:sp!rito Sa·nto " ad~u!:·i:· l':Jl J O Sr. 1" Secraario dt•u conta de um of
bcns de r:ti7. até o \'alor c];: 20 ~o:Hcs d! r6is. /i ficio dn ~Iinis[i·rio do lmpcrin, accusando <L 

2." Segunda cliscnssão da n~scoluç:1o r,,. rcccpç<lo do oflicio com o qual, por ordt·m do 
lali1·a <lCS r!l!preg·ados do Correio Geral eles-~ Senado, Sl' l-he rcmctt~u 0 rcquc:·im,·nto cm 
t:t Côrte. . . que os officincs da 1" linha ,. outros cida-

2.11 Cont!nU·:lr,iLn dn diseussflo ndind:J r1n / rl~ns. prt'~os n·::Hi t"',arlein.f; dn. cldncle de Ou1·o 
Jl,'gr,Jur,ií.o sobre outra d'o Conselho G'.-ral cln i P:·,·to, dn Prol'incb de :llinas Gcra<'s, se quci· 
Pro1·inc:ia ele S . .Paulo, acercn do numero doõ I x:nn de Qll<' e:n consequcncin elos acontcci
ofiic!::<·s da Secretari-a elo -Go1·ct·no " seus or- I n:cntos cln noite de 22 d·<' ~rnrr.o passado, se 
elcn~dos, com um Parecer ela Colllmiosfto d<' i lhes Jlrcpnrn nlli um assassinato juriclico; c 
F~zrnda a. re.weito. ) P~.rticip-nndo ~ue l'•ndo o Go\•crno lido uma 

·1." Continunçiio da cliscussiio aclincl:~ da 
1 

i'!'ual ~ueix,1, a mnndnrnm enYiar j(t ao P.re
Rcsolur,ilo sob!·c propost:l do Conselho Geral/ sicl<•Ittc dnquclln Pro\·ineia para informar. c 
ela Prol'incia do :1-!n:·nnhiio, rclati1'a no nu· qu-~ i,;nnl dcstin:> tem ordenado sr ciO áquc!la. 
;:·:ncnto cios orclcn-~clos {]OS ••mpr~;:nc!Gs nn 
.sr:cl'élnrin dn ·GcYcrno; com um Pnrc•ccr da I Ficou o :=:,·nndo intf'irMlo. 
Commissii.o de F<tzendn, qu{' lhe cliz rcRpel.to. I 

5." Tr.:tb.:tlhos de Commiss,;,•s. 
-L(·\'antou-sc a sessão :'ís duas hor[!.s 

hrdc .. 

.. 

[ O mesmo S1·. S•·crcwrio :tprcscntnu nnut 
dn)l rrpr.'sr.ntnr,l:ll de Anto:1io ·:IInno<'l de Sonzn, 

. Vi;:rrio e1n .Tnrciim, e .Tca~nim Pinto ?\fadei· 

1
: 1''<. offc·rcc•'nclo Uillfl r!emonst:·nçiio annlyticn 

rln incremento dns <ksnrdcns c gurrra cil·il, 
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qne apparect'u nos Oa.riris, entre {';3 dous p.o
vos do J,ardir.:.l e Crato, n,l. Provincia do Cea
rá, e pedindo saem contempl,ados na amnis-
tia.

Fo~ remettiàa á cO'mmi,ssão de
Consti tuiçao.

o S,r. 2" SeC'Tetsrio Ienos s·eg'uintes Pa
TecerES, Cl,ue havi·am sido mandados á Mesa:

1." "AsCommis",õ2s reunidas de Consti
tuição e d·e Legislação, leram e examina,ram
·0 Correio Offidal n. 7, e reconhecem com o
,nobre Senador Sr. Mal'quez de Baependy o
d€sacato cam qUe o Senado ê aIli tratado."

":'{ào sendo oa pnmeira vez que por via
·de periodicos e de outros impressos se têm
espalhado i'njuri,asás mais grosseiras contra

. um Corpo tão respeitavel, a S'ell,ado nunca
pôde persuadir-se que no desempenho de suas
altas funcções, sus,tent2.ndo a Constitl'üção do
Estado, a integridade do Imper:o, e promo
vendo se'Illpre a prosperidade da Nação, pu
desse jAmais servir de preza e satyra, e á
mord'acid,ad'e, e pc'r isso superior a tüdas aS
inju,rias, sempre as desprezou como eH,a:s -a
mereciam. Mas a affronta feH,a em um jcr
nal official é de muita gravidade. O con
texto do artigo; em que o Senado é vdipen
diado, COlDlb'ina,do com o que se tem dito pro
ximamente em differentes pe~iodiccs de Lal
'gumas Provincias mostra a combinação de
projectos si·nistros, que tendem a derri,bar a
Constituição, send,o o Senado, a quem pri·
meiro se procura anniquilar."

.. As Commissões comtudo seguindo aqucL
les mesmos princ.ipios de imparcialidade com
que o Corpo 'Legislativo se tem conduzido
nas leis sobre a repressão dos abusos da e,L
pressão do 'pens'amento, não se reservando o
direito que em outlfas Nações têm as CfrJl1a
'ras Legisl aüv'a's a resp eito de se,us de:tracto
res, são de 'parecer que convém 'á dig,nid,ade
do Senado emqunn to as ,i'njur,i,as, que lhe 82.0

particularmentedirigid'as, deixoar inteiroa_
meLnt" isto ao MUcio da JuSttiç:a, e € de es
perar, que não podendo o Oov€'rno d~i'X3Jr de
ter amplo conhecimento da mater,i.a, elle sa
'ber,á dar as d,evid as ·providencins. qu.ando 18.'S

autoridades C'ompet~ntes 'não faç,a'm o seu
dever.

Paço do Senf\do, 15 ,de Jul.ho de 1833. 
VisconCZé ele Oayrú. - D. Numa Eugen'io eLe
Lassio e Seílbiz. - Patricio José de .tUl1tcL

clet e Silva. - ViS'conele ele Alcantara·. 
Manoel Caetano ele Almeida e AlbuqueHj1te.

Ficou sobre a M.eS'l p<l,ra entrar
:fi.:}, ordem dos traba'lhos.

"O Sr. Rodrig-u!."s ele Carvalho requereu
que s'e 'mandasse imprimir este lParecer, e
propondo-se este l'eq.uerimento á V'oG2,ção, 'foi
apPTovado. "

"2. o A Comnlissão de Constituição ,exa
minou a represe.ntação do Collegio Eleit'oral
da vüLa d,e Porto Alt',gre da Provi,ncia do Rio
Grande do Norte de 27 de ,Março do cornm,te
,anuo, 'feita ao Presidente da dita ,Provincia
M,a"noe,l Lobo de Mira'nda Henriques; e que
este por deliiberação de seu COlnselho enviou
a esta AuguS'taCam.ara com o orficio dB 17
de Abril do Illl"SmO anno. A repres2,ntação
do Collegio tem dous objectos: 1", versa so
bre 'a reforma dos .artigos da Constituição
indicad'Os n,a lei de 1~ de Outubro do anno
llroximo passado, e do mais 'que se julgKtr
convenient,e para o andame'nto das hberda
des publicas ·pelos meios lega,es; exprimin
do os seus Teceios de reformas fundadas no
C'2.racter p'3rticular d,e cada. Provloncia, e que
se acc'omillodoem e harmonizem com ellas.

,2. o 'SignMicando o seu desp'razer pe,10
clamor pn";)lico dos leitores do Di.ario da As_
sembl·éa e paiodicos da Côrte, e mais pro
.. incias c'~o Imperio,por não e.ncontrar'em re
quisição cu falta do ,S,enador d,a sna, Provin_
cia, á cujacaus:l e a seus primeiros Depu
tados a.ttrióuem o atrazo da 'Provi'ncia em
conhecimentos, üna,nças e administração da
JnS'tiça; e que e:{Jami,na.ndo oacausa dtO .não
terem apparecido discursos do referido Se
aa.dor, sou'bera'lll achar_se elle doente; e não
ter comparecido a tr~s sessões, j,azendo a
Pl''Ovinda em orphandade LIlO Senado; - re.
queriam .por conclusão que cabendo na ato
tribuição da eleição de outro Senador. s~

ma:ndélS"ile proceder a ella. Emquanto a pri
meir,,," pTrt'ó', isto é, as reformas dos artigos
da Gemsütuição da m.rl.neira indicada, ,enten.
de a Ccmmissão que só 'poderão se,r conside
rados em tempo opportuno, e com attenção
as conveniencias e interesse's geraes dn Na_
~ão. ',E pelo que diz r('speito ao 20 ponto, isto
é, á eleição d,e outro8enador pela Provincia,
em razão das oousas allega'das ent':'nd~ a
Commissão Que é anti-constitucio.nall :;lar ser



Hili St:.-:~iiu ele lô de .Julho 

\'lLalicio 11 lugal' tk Seaat!Cl', ~iindu. qna.ndo ! }i"i·n:i:; ·G:..r.~LCS E:xig0 appi·uvatHlo nnt proj:•c.to 
WILtiniws.>e o seu impeclimc•.nto por muh•stia, J de lc·l de amnistia como n:<·io o mais pro_ 
porém felizmente est[L prl'Sl'nte, e restituido ' prio, o mais cffir·n, c talvez o unico cm cri
hoje [L nossa n·união o digno .S.••·nador pela ses taes para :tJljllacar as paixüc•s, c t•es'la
refêrickt Prcl'i.ncia. D:ispcnsa.-se a. Commis_ belecé•r a paz. l'orw.n·to 6 de pm·••c,·r que 
silo de faz,•r-s,• wrgo de ·mostrar n.qui por 
nüo ser o lugar proprio, que os m:!lc·s que 
expt•rinwnt:t a Prori.nci~t do Rio Gramlc do 
N'or·te, ass!:n co:no qu,Jlquc:· outrtt que a nas_ 
sn. orga.nização pclitica, su.bst..i.tuio no Sena
dor d<'PGis de• to:uar nsscmto no Senado :t 
qualid:tclc c dc·•cn·s de r:•prcscn.tanle pe
cullar da Prm·i:J.c!:l QUe o ch·f;"U, Pela pre
ro,;:tt!v.:~. e obriga~ilo de n·pn•st·nLa:J.to de to
d:t a Xação; assfm co1~1o a c::tdn. uma Pro
Yi·ncin. o tlil'L'!·:o 110 ser repl'L'St n.tada ;:.1fLO só 
pelo Sanador por ella ckito, mas por todos 
QU<.' compcc·m o Senado; c por conscquenci.:L 
n. f.ait::t. de compnrccime!lto do Se-nador no .. 
m.cmlo pel" P:·o1·incia do Rio Grande do :\ar
te .não a deixou urp·!lü. dt! r~·!Jl'CSC!l•tação, po:-
quc <·stn·c :·cprcsetltada por todo o Sc:J.ado, 
d< .. b::ixo tb protecção ti:t Coa~ütuiçfto, e elc·
fe::;a de toll:: a C:1mara, e de c~ckt um de seus 
:-:::embros. Pe:·tn.ntll parece: [t Comuli-ssoio que 
<'St:'! p·~rt• da re:pres·.>~1tnr;~o lle,~e ser ·inde
ferida. 

Paço do Senado, 15 ele Jul.!JO de 18~3. -
T'isconrll' iii' "!lr·antam. - D. ~\uno Eugtnio 
d.<; Lossio. - 'Visc·onclc de Cayní .. 

estes papeis se guarde:n .na ·Sccrct:rrla, 
Paço do Senado, lil de Jul,!Jo de 1833. -

l'isconcle ile Ga.y•rú. - l'iswnr/.(' dr· "!.lcnn_ 
tara, - D. X uno Eugenio de Dossio." 

Ficou sobn• a ':IIesa para entrar 
na. ordt•m dos tralxllhos. 

·!." "As Commissões reunidas de Mari-· 
::ha c Guerra, ,. á dt' Fazc·nda foi rc~nv.iu

do o 'Parecl?r que harbm dado sobre o r<>_ 
qucrimento do or:icial·mn.ior, of!'ici:tes {' por
teiro da Secrvt~rL1 do Const'l.ho Sup:·emo l\IL 
lHar, pedindo :.ugnwnto c·m seus Yt'nc.imcn
tos, para aprrsc-ntn!' o projecto que lhes 111ar·· 
fJUL' ns gratifictl.r,Üi'S que dr! or.1. cm diante 
de\"l'<n P'-'!rceber. A:s Commbsõrs referindo. 

stl [LS r:1zü~s j[t cxp~·ndidas. offcl\'CP:n ~ se-. 
:.;uinte 

m:sor.vc.\o 

A Assem b!óa C c:··ll Legisl::tti\'a r<• sol yr :· 
Ar.tigo 1." O o::cc·ktl-mainr da Secreta_ 

ria de Consrihú S:tpr:·mo ·:IIilitar ve·nccrá a 
gratific.nciin mensal de 50$000, ,aJé:n do or
d:•nado que !h:.• ·l'St[t estipulado. 

Fi~cu sobre a. :Ilesa P'•l':\ c·ntrar na 
orckm dos tra l>a lhos, 

Artigo 2. '' Cada um official da mesma 
Secrc-tarin venccr{l n .g-rnttfic·a~iio mensal d{~ 
o0$000, s~J\.·os bmb:·m ns seus :tctuaes arde_ 

3. ~~ ,; .:.\ C~ll1H!.ra :vtunidpal dn. tProvinc!(t 
de D:te]wr:dy, d:t l'ro\·i·!ICin d·e )Iin~s Geracs, 
f'lll snn. ·fdicit::r,J.o ::lc !:!5 de ~\.bril do corrc·n
t0 !'!.!l;lO, pc~.:\ rr.llnifto ~ .. xt:·aorclin·arJ.:I tla As. 
semblC'Q Geral, p·rcJ,• r,nc sobrest:n:clo-sc por 
alguns ~nome.:nos r~cerc:1 elo nbji.'Cto dn (~X
tr:w:·dinr.ria r:·u:Jifin c!:: }.osembl·éa nos oc_ 
cunc:ncs e:1~ ~·ci.ntc;rnr a P·:tz Ol'.:t i!ltcrce
ptn. ::- .:Lt P1'ovi·nci:l. pelos acc:l'tccimentcs dL' 
22 ele :\brr,o ·~::·tecetkntt• orcnrriclos na sua 
Capital. as.~e;urancln, como orgão elo seu HtU
nicip!o, s~r cst~ i:1~petr~ incl>drlu~l, de..• to. 
dns os s":ts cc.nc!rlJllüos, A C'llllmissãn dC' 
Constitni~~o. :t r~ncm :·::s.· pdiclo !.nserldn n~ 
sun. fclic~~t:H~ão fpi cn,·iarlo p.~ra dar o seu 
Pnrcct'l\ c:~tr.nd~ [!ne n St·:~.ado -tem .iá !'~·itn 
d" sua Jl:n·t:• qna·n.to :í prudc·ncia c humnni

nados. 
.Artligo 3. '' O portt'iro .tt•r{t a grn tificn ção 

ele 20$0000 ll10!1S·lCS, salvo tnmbt•m o seu 
actu:JI nrcl~naclo, 

Artigo 4. n co.n tin ua.r:1o a perceber os· 
emolumentos r,uc lh<'s t•sti\o marcados '('111 

lei. 

Artigo 5, n Fic~:n revogndns todas ns dis-· 
posi ~üeõ cm con tmrin. 

Paço cln Sr.n~clo, 15 llC' Julho ele 1833. 
.1!m·qur::: r/e J!ari('rí. - .Too~ r' Satu.rnino rlrt 
Costn Pc1·r·i1·n. - Jfm·qut·:;: rlf' 11acpc11 rly. 
J[ n.1·qql!'Z r/c Pa·,'·mwgwí. - C011Ch! rir: Lngc,ç. 

Foi n imprimir. 

1" I'.\HTE 11.\ OHDJ~:\1 llO ll<A 

d~rlc. :~cc:Jsc!hn, <' o bem da l\açtto, e parti- i Apprnvou-se cm ultima cUscussi!.o 
cularmcnt:· c!os lln!lit:lntcs ele.. 'Pl'o\·inria de debate, parn se remctter (t c~mnra. elo~ 

sc·m. 
Srs .. 
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------·----------------------------------·---------------Deputados, u Resolução uutoriz.:mdo a Sn.n. 
ta Casa da :VIise!'icordia da Capital da Pro
Yimia do gsplrito Santo a adquirir e!ll be·ns 
de r:liz n.té o \'.nlor de vinte contos de ré!s. 
(V!dc scssflu de 11 de :lhiio). 

tomou-se cm considc!·.acrlO o Pn.rl.'CC:T (Lt Cc!U .. 
Illisstto de F::z.·.:H.la que pr:Jpõc con: ::!t:: a 
discu~são da llcsoluc:w por Ht•< p~~rc·cer suL 
·fic:icute a uni1..:a as·::;ig·n-atU!':.! ( ·.<j:: se.~::s:w de 
.J do corr,,n·t\') e ·propcndo.se ü rowr;i"to o 

Ccntinucu rwrtauto a unica discu~s:io da 
nesolucrw no :::·ti:;o 1". I 
PUI'l'CCr foi approl'·ldO. 

Approvou.se em 2·' discnssilo, sem dt•ba.l O Su. Or.II'EIIi.l: ;__ Esta ,fi,3soluçiw trata 
te, para passar. ú 3", ~·llditando-sc-lltc a for- n~t·r~mrnte dos intcrt's:scs ·Pecul_iares ela Pro· 
u1ula. lC'gisla.tiva de - A Asscmbll!a Geral vtnc:a, c po:· 1.sso t'SE:t ·na orb1ta d·:l.S ·~lttri.. 

Lcgisla·til·.a resolve: - A Resoluç:!o, r11w üll-j !Juieõt•s do" c_c·!l.s~~ho. ~. " 
tor.iza o ·Governo para co.nccdcr <tos e:npr,·. Como .. nl"'u. "' pareceu ~' aude o DI de. 
gados no Corrdo Geral dcst:t Côrle, a titulo j n.ado ·foi a ncso~:~;:.~.o ·~. ~OI.llmi.;;süo d:· :Fa~~n
dc g-ratHicaçõt!s, 0 au;;me•ato que cntench·r d.I, n quem Jl.tt ,,, cl r,.tt ·' Resoluç.to ele ,Ja 
justo nos sc•us vencimentos. (Vith< sessfto d~ passar; :n.as como na discus;;ão npparc•ccsse 
5 do corrente). n ·falta da asi;naturn elo Secrc·t!l,io do Con. 

sl'lho. foi a ne:solucão l't'C!l\'i:Ida fl Commis .. 
3" r,lllTE D.\ o:m:::~r DO ui.\ :;fio, que diz que ·nilo proc:•d" esta t!uvid·a; 

I a meu YC~ clla ·niio -tc:u lugar, ·;JOI'que n~o 
·Contimwndo a el!scussiio tla Resolurüo /JJ·l lei qtw dc•clare quat·s as assJ;.naturas que 

sobre outra -do Consel-ho :Geral d-:1 Provi·n~l.a ) d;•,·am '·ir n!"!s Rt·sc!ucões, deve, po!s, entrar 
ele s. Pn ulo, rt'!ativa ::o n utlicro de officiacs J cm discussüo unica, por ser do Conselho G:;

dn Sccrctar.in elo •Gover.no " sc·us ordcn:taos : ral. 
(vide sessão de H ele 0\hio) que na s2ss:1o ; O S1:. S.\Tct::;J:o;u: - Estou prc·\·enido, 
de ·l ele Junh~' 'ficou adi.ada ~:m cu:Jscquencia j porqu« c_sta .H<:soluç:!~ c_ratando de interes. 
de um ·requcrtnh•nto qu.:; roi approv.ndo, pro· 1 ses Jlt'CUlJ:tl'<·s da Pron!lCHJ deve passar como 
pondo que Yoltasse ft Commissiio para J.!Jc · Resolução do Conselho. A outra d·uvida que 
dnr o andamento Iq;al: tO!!HHl-Sc' cm consi. s<> lhe p·)z 0 n~t \'cnbd·~ illlproccd:nt,·; po: 
dera~üo o IPnrccer da Commissiio d~ Faz···n· isso seu do Parecer d.a. Con:missüo. pGrqu•' 
da, .que propõe que a Uesoluçüo do Conselho nlém a,. nfio haver lC'i .1lgumn que dct,•rml
Gern.l seja rcduzid·a n -Rt·so!uç:to d·l Assem. ; ne quaes ·:1s n~si"'-·nduras, com ~UI! dc1·cm 
bléa Geral (vide scssi"t:' de 4 do corrc·ntc) c i' fOit'J~~ar-~:· a~ R:•soluçõr.s dos _?onsciltcs, h(t _o 
propondo o ~sr. ·Prc'Sldentc c~t·: Par~ccr [L lL'g'llnc:.Lo uos nwsmos que mz que o Presl. 
votaçüo foi appl'O·\'ildo. dente é o org;,o do Conselho, que nüo tem 

l~ntrou por consequencia cm 1' discus.j' communicncões sr·nüo com a Assembléa Gc
são a .mcncio.nnda Resol·uc:!o. cuja ma•lerkt r:I!, ou com o Prt•·sidcntc da Provinc::~: por 
julgando-se discutida npprm·ou-se para pas- isso cs~:a duvida nrw é de pcnd<'racão. 
sar rt 2" O Sn. Co:\'uE u" V.ILE:>'Ç.\: - Supponho 

que qua.ndo se trntou do ·lll'gocio d.~. ou:ra 
4' PAliTE DA oHuDr IJO nu Rcsolur;üo r.tarou <·m dU\'itb s<' o Ce.ns::l·ho 

podi·a ou não fncr tuna ·Rcsoluç:!o destas: 
·Continuando n discussiio da Rcsoluçõto, o :tcbr.· ·S,·nador o Sr. ::\Iarquez de C:trai'C!· 

·sobre outr:~ elo Co·:~sl'!ho Ge:·:~J d:l Prov!nci.:~.J hs lct11brrn: (c lembrou bc·m) que não se nii.o 
do •:lfaranhao, rr.lattva ao augmcnto dns cr. I ft Asscmb!ea ercar empregos. c estabelecer. 
d(•nados do~ empre~ados n:t Sccrct:tria do 1 Ilic~ oni.·.mclos; isto d<'ll lu~·ar a que .~ H:0so. 
GovL\rno (v1d0 st~ssao do 13 de .).ra.io), que J l11r.ao voH~sse ft Com missão para a t'(·di~ir 

na SC'ssiio de 31 de .:lfnio ficou adJ.adn cm I como n .. sGlncüo c](L Assc:t:tbléa: e julgJ qu~ 
conseqncncia ele ·um rcrJlld'imento, que foi / esta e1't.;, .ao mcs:11o c:tso; porque a outra de 
npprovnclc\ 'Prclponclo ·que voltaSt;•' [t Con~. 

1 
S. Pnu!o lr·nta 112 «stabdccer crdcnJdos p:tra 

missão pn;oa in:tTPÕr n S<'·ll Parecer scbrt• 1 r:s of.rici:ws ela Scrrct:ll'h do Gon•rnn, c os
<'Star a ·Rcsoluc;fw o:Jssi.;nadn n:Jicamcnt<· pelo I l:t ele ot·<!':ll:trloR rios offici:tcs rh sc~r .. t.:n·in 
Pre·sidr·n•te do Cc·ns<'lhfl Gc:·al da Prol'i.ncb: · elo :l!ar,tnhfto; lngo se ac::il~:llc; c!" dt•c:·ciir 



--------------- ·---------· ·----------·---.. ·--·--
lDS Sessão de Hi de .Julho 
que aqucll:L outra dew paEsar como Reso. ! illl!h.il"tante ·c <to mes·u10 tempo insigni'fiCa·n •. 
luçilo da Asscmblóa Geral, a esta deve sue-I L···; !mportant0 wla natureza do Gbjecto, i.n· 
ceder o mL·smo. ' sig.nif:ca·nte porque o que BJt• ,falln, qu.a·ndo 

O St:. Rotl!ilGV"~ 111~ CAt:\"Atrro: - Nilo 

1

1 s.• tratar d-a rL·tlncr.üo se p_ódc addiciOJ:ar: .. 
folio sobr<' o mouo por .que vem n. Rt•solu· O S1:. ALI'Xf.'.\J:: - :-.lao ac·ho lnsJgntfl
ção, ai·nua que não vai is·to de acc•irdo com I ca.nte a materia, ·porque de nada IDL·nos se 
o meu ·n1odo de pensar; s~ <'·lltrasse nesta I tral:t do qu-e (],,, ·nx.ar a intclli·gencin da Co.n. 
questão d·iria que .nunca o Presidente assi.) sütuir,fw sobre lMlcrcs dos Conselhos G~racs; 
gnassc só n Rcsolur,fw, pois, que não Ynl<' 1 Jl• ln que tenho ouvido, bclll depressa os Con· 
o dizer-~·:~ Qlll~ é o orgão do Conselho; tn·JU- J sci!ws Gi'l'·=ti.'S não poderão propOr n.ada; 
bem o Presidente do Sl'nnc!o é orgão do Se. I cr:-:un L'll<'s porventura empregos? Nf1o; pro. 
nado c nflo' asigno só as !t•is, c nfto se PóLk i püc uma Resolur,fw para interesse parti. 
dar aos ·Prcsidt·ntL•s dos Co!lseihos mai·s au·/ cular d<' su~s .Provinei:1s: clemnis, nüo criU:m. 
toriànde qll<' aos Presiller.·tcs das CauK\ras ·l'llt•s uni·:t Yil!a. e nisto não vni a cren~ão de 
Legisl:~Uras; 111~1~ ~ob:·;.· a Rcsoluç;1o direi I cmprt·g-~Jdos? :\ilo crktnl nn~a frl~guczia, e 
que nflo tlc·;c ]l:lsS:<r; trata-S<' da crcar,fw de J com ell-:t nm cmprog·ado. que ·ó o Pnrocho? 
tr0s lug:11·es, e ·t:•rú .nnor.id~dc o Co-nsc1!IO I D:z-s:• que isto 6 qucotfto de nome·; não ~ as. 
disto faze:·'! P.:.1.n·ce~n1e, s:·nhon .. •s, que brevl~'" , sim ; :sto é tl'~il prt•ccclc-nt·· '!Kti':t nt:•gar nos 
mente os Cnnst'lhcs quererão muis a ntorid:t- 1 Cnnselhos Grr:1cs un~::t attribui~ilo que lhes 
de qu,• a .Assembléa Gcr:1l, pPlo principio c10 I G mnrc:1Lb n-a Constituição; s·• nós fixarmos 

' p · . b I '· . ]" d t ,. • . . ser em lll'gocws de suas . ronncias; so rc 

1

. 1Jen1 as H ~tts es .as dC:trao o::; nc;oc:Ios ma1s 
tributos trrmbem podL•rá dizer-se o llll'SnJC! ck1.ros ~ 'f:<cl'is. Os Ccnsl'lhos Gc·racs silo os 
Estou tamlwm pela outm razf1o cl::tcla. pelo i a qut•m competem estes negocias Pt11'3:lh'·:Ite 
n01bri..~ :Srn.:Hlor que !1l8 Prt•cedeu. ac:tbil dt• : pccul;[lrcs: a .:\s~c-m~)lé~t Ger:1! dt·v·,• yotnr no 
prntic:tr·!:iL' isto com a Rl·solução de· S. Pau- ~ !i:·u ccatro. ·t:·:!t~r :~cs n(•g,1cios geracs da.. 
ln, ~~ precizo tcrmcs uma. ·marcha. uniforme : X:!Ç~to; cst:1s nerJa·.:n:ts coasas S!..)j.an1 inicia_ 
qun.:~ao nüo s:-r:to tnntos os prt•ccdent<·s como i L::::; pvios Co.~:-·:.•i:Jo~,; G:T:IC'S, c Yenh:un :!qUi 
as l'cgrns. CrJmo ResollJCào t1~!. Asse:m·Dlé:L : p~:J'a ·nós ~pprci·nrrnos . .:\ccrcsce, Qlh' fazcn .. 
'\'ní maLs c:olll"l'l'ntc com a Ccn:::·tl.tuiçfio, c J rL1 n. 'RcsoluGfi.o nr:ssa C:1:nara. dr,s Deputndcs 
co:11 o nosso modo de pensm· ~-t~ h"jc, / ::rlye;: a niln :1pprorc, qneira cs:larecimen-. 

,~{'ia {t :Jies:~. o scgui.nt.:;- tos, JUlgue qut• os empregados suo muitos, 
~lll' são g-r~·nrlc8 -os orde-nados, ·etc.; vst{L nas 

I:EQrmmn::\'"1'0 nossas nttribul•:õcs rcpro,·n:·mos a .Resoluçfto 
J o::.e ac.harmcs CJ1.1{: i! injust,a, porém, negar·mos· 

;,-n~·qucíro que \'clte íL Commissfto para I ao Conselho ÜI.'JT.] fazc•J• uma Resoluçfto so. 
se d-ar_ o :mdnmr.nto lt\g-a·J, TP'lluzinclo-sc (J hrr _negocias pnrticulnr0s de su:1 .Provlncia. 
Resoluçao da Assem.bléa G•.>rnl. - Cone/c ac é nao Qtlf'l'crmos QUe fnr,:I. ·n2da.. Jú disse 
Valrnça." ~ue ~ssim ·como concedemos aos Conselhos 

.fo'oi apoiado. c entrrou cm diseus. I G<'rnes o cri:tr Yi!las c frcguezias, .tamrbcm 
süo, ficn·ndo -no •·ntretantn nd·ind·:t •:t .nilo pcrlrmos ne:;ar o regular a Secrl.'tari:t 
qu<·stão princi.pal. do sen Governo; portanto voto co.nt'l'n o re

qucrinH'nto, 0. ·que n Resolução rntre t•m dis· 
O Su. ).f.\HQJ.:Ez PE ~'L\mc.\: - Dt•sta cussii.o. 

formu!-a teill·s:· pr,.~rinclido para oJ.h.:u-s3 ít 1 O •Sn. OLI\"Ell::.: - Xiio G ·bng•l·t.~lln crear 
mnt•·nn: mas uma vez Qt:c o SP!i:Hlo cl.:C'larc 1 css:•s cmprcgnàcs qu:1~Hln se faz <·11l<'nrla ao 
que é ·nccr~sario l'St1 formula, p:tra QllP ~ ir I nosso pacto; so:inl, cu Ycjo no arti.go das a't. 
á Co.mmi~s:io? 1':' atraz.:<r o 11C1!0Clo, depois f t!'i.buir,ões da Assr·mbl{!a G<•rn! que a clla 
de r~Isr:ut:rl:i n RcsoliH:flo, quando -fôr ii rc. 1 Jl~rtt'-nc<' crcm, ou supprimit· empregos pu
d~cça~ poê·or- n !'<Jr:nub; CJ\Ja.ndo a Commis. j bl!cr.s nu <'stnbrlccc·r-Jhes ordcnmlos; nem 
sao VII' que 1!:1 r.c;;tn Rrsoluçii.o crr·nr,11o d<' 1 \'cnhn o p~I'nll~lo das vHlns e .freguezins, 
lug.ar,•s, r, ''is:~ do quG se rlecirlio a resp.~ito / porque essas vi!lns c fr~,o:;uezias silo ma·nda. 
de S. Pnulo hr:"t pôr Ass2n;.bJ('.a G<·rn! (:li 1 dns Cl'Qnl' por umn l!'i cln Asscmbl6n que 1111• 

lugar Lk Cr.·ns:·lho G:•J•al. - Isto Jlarecc.mc 1 torizou os Ccns•.>lhos p~ra isto; a Constitui-
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çiio niio lhes prohibe a creação de v!Hns c O SJ:. Pim.~IaJ>STI:: - O CJU" l'st:t cm dis. 
•fregut•zias; -mn::3 pn,\llbc.J.lw-s que se ·cric-111 cussüo ú o l'<''lli<"l'im•·nto do Sr. Cc:·nde de 
empreg-os; JlOl' eons<·queneia estou que a Rc- \'.n!enr,:'; não se JlúiJ,. fali~:· sobre elle sc·não 
solução de1·e Dassa·r assi-m como do. Assem- duas I'Czes. 
b'l&a " nunca como elo Conselho. O S1:. Ropmr.l:J" lll> C.\1!\'.\J.:ro: - Ac:L-

-Q Su. SxtTHXI:xo: - E' verdndc qtw :1 ll:1-sé· .neste inslt:ntt· nma C]li<'Stúo ident\c:t 
Cc·ns-t!tu!çfto diz que pertence ft Ass<•mb!6a i sol:lrc· nccrc;;ccntnii<Cilto cJ,• ordenados de oL 
crcar ou supprimir empreg-os publicas c cs. j ficiaL•s da Sccrt·t:tria; acaba. o S<·nado d•· rc
tabl'l<'cer-lhcs orden~dos, nws .tmnb<~lll diz solver que S•' c!iscuta a Resolução como da 
que I!Jc pcrtene,• fazer leis, imerpretal-as,/ Ass<'mblé:J ; acaba-sC' disto ,. quer-s,• i<L outra 
suspt•ndeLas ou 1"<'\'og-a·l-as: -e toclaYia. os 

1 
cousn? :-liio póclo st·:·; passou :liJJdn agm·a, 

Consc·lhos Gt•raes iniciam ll•is sol:lre interes-j·lnt<•s rlt'sta Resol::r.a_"· _uma de• S-. Pa-ulo cn-m 
ses ele suas Pro1•inci.as; e ·nfto se Jw de di- o ·Parecer ela Ccmn:1tsan appror:Hlo pelo Sc
ur que n ConsLitni~tio nisto é f<•ridn; não lnm!o. pam que s1hissc a Re;olnção co!uo ela 
1•ejo razão nenhuma para se dizer que ~;!la I :\sscmb!é:t_ Q-,•rn!; agora wm Nitra d_a mes. 
o G nt•s·tas Resolucõrs; em gerai os Conse.i' m:1 :llant•::·a, tr:1 ta nela do ,,esmo obJ••cto. ,. 
lhes pod<•m i·ni~iar leis rt•l:t-tims aos i.ntercs- diz-se quc. não ]J:t dr. ir ccmo da Assembl6a 
ses peculiares de suas ProYincias, ninda que c sim como da Conselho Genl; não en-tendo 
est:1s leis versem sobrt• matc1'ias attribu!li-/1 

QUi' contraclic~ão é esta. 
•·ns d-a Ass•·mblén G:·ral; pois a ella. p•·rtcn. I O S1:. S.I'ITHoloo: - S·· pjssou esta Re. 
cem todas as lll:\teritJs Qnc pod<'m' entr:1r em I snlu~:io cln m:t:Jcil':l que :1c~l}a d,· dizer o 
leis; não pócle entrar em dul'ida que o <•s- .nnbrc Scn'".lcr cu Cu i de Ynto contmrio, por
tc..bel<'cinll'nto dos nrclt•,nados e P1npregos pro-! ta:lto ainÍln cc-iHi:llío :1 I"i'!:pcito clt•s't:l; não 
1"i·ncb.cs é de inu•ressc pcculin r, c tíln pc_ j rl'·jo rnzüo no::i!tn1:·~t, c o :-no disse j;t, para que 
culiar __ ~uc cn:l!l Provincia t<·m certo -n-um<·J~> / n:~o passe <·;;I;! n.:'ol\;r:ê:u com" do _Cnns,~Jho. 
de ofllCJat's dlffer.~ntc dos ele outra, esses ot- D1ssc tlll! :w~Jrc ;:,cnaílor que nos 1mporta a 
fiak\{'s ~·cnccm 'di'ff,•rentt•s :ordenados, •etc., I nós Qll<' :1 Crunr1r.'!. r!ns Deputa:los npprOI'<\ 
portanto •tratando-se de interesse prculiar I ou niio? D<'Vc :m·pon2r-:Jcs muito. Verdade 
de uma :Provincia, esta ·R,esoluç:lo t'Stii mul. I é termos Scnndor<'s dessn. Provincia, porém, 
to .nas attribuições do Consdho; e não Yejo 

1

1 h:t mui·to -tempo dcl!a dist~·ntes n:io cst:io ao 
que a Constitui~ão com isto SL'Í!! fcrid:l; o f3cto d,• s;ms circumst3ucias particulares; 
nobre Sc·nador que acabou de fallar nntPs por conõ<'qtl<'nci-1 nfio podem com tanto co_ 

ele> que ul-tim.:~mente fallo:I, dcsen,•o·lwu bcn: I r.!Jcci:neento cJ,• cnusa \'otnr sobre a l11a.te
a materi.n; <'Stou lnt<'irnnwr.te nos seus prin- Jria ccmo o proprio Conselho. 
cipios; não h:t duvida quJ a Asscmb!éa tam./ O Sn. :IL11:QEEZ DI·! l\I.1nrc.í.: - Sen.ho
·bc?J _ pódc fazer i_sto porque nqui ha :lttrL 

1 
:·es: é neccssnl'io CJ:lo' " Se-n-ado tom,, um ar. 

•btn~ao nccumulntlvn: ·porlin a .-\sst•mbl&~ 1 bilrio sobr<.• <'ste ob.kao; nfto sei por qU<' 
propô!' uma lei QUe rcg.uJ.nsse os vr·-ncim~ntos I motil•o nfto Iw de poder um Conselho faz<'!' 
c .<> •. •nu_mcr~ dos <>f-fici:ws dns ~ccret:Ir.ias / est:: Rc•sn!t~~:io. a nunl u,~, póclc te1· eff•·ito 
P!O\-lllCJaes, mas o caso ú qu,• nan a pode senao dt•pois ()a npprm·~çao uas Cnmaras e 
faz0r com ·tanto cnnh~cimrnto ele ca-us-~t como snncciannda? Xós tndo-s os dias estamos aqui 
os Conselhos; portanto n:io pôde dcixnr de apprnvando Rc.solur,~cs dos Cons.']]Jos crcan
pnssar n "lei tal qual csttí. A duvida que aca- do cndcirnõ? s,. isto podem fazer, subordi
ba de propõr c ·nobi'e Srnaclor -tem muito n~ndo.o ás Canl.1l':!S, quem cria s:'io l'l!ns 
peso; se daqui passar a Resolução -como porque a SIM npprnrar,iio é quem determina 
cr•·adn no Senado e -fôr para a C:11nnrn dos estns cren~ões. ;\c!Jo mdhor que passe como 
Deput-ados, ta]l·cz e! la n:io n pprovc, c diga, Resoluçfio elo Consi'!!Jo, c ckvcmns fixar uma 
como ~ nue o Srnado t~m cn·nht•cinwnto pt•- iciúa a eo-t<' respeito; que1u d(t ii. snncr,iio, 
Cllll-ar do que se Passa. nas Prol'incins? - E quem faz <·xistir como lei -é a Asscmb!én G:>
podcrft cahir a RPsolur,fio; c pam que se saL Ira!, e não o c,msd·ho. 
b~ que o Senatio proceclt•u com -muito cunh<'- O Sr.. C.IJ::>:I-:mo 1m C.Drro~: - Sr. Prc
cimcn-to dr causa .:·oto que n Rcsoluçtõo pns- I sicl,•nt~. r-u snu :nmbcm d_o mcs111n modo de 
se como cio Consc,.,Jo Geral. pcnsnr; c que nao 6 prec1zn u-ma 'fksoluç:1o 
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csp~ciai sobre o que est(L !l·:t Constituição ! m:\.se unm deci~;iio contraria d:~. anterior; 
bem .claro; o c1ue é que diz a Constituição ;lOrqnc já comnl<'Lti um ~rro seguL•·se quL• el
a respeito dos Cansclllos Gcraes? Ellcs cstito JQ de\'U continuar? 
debaixo elo capitulo ·5" do l'it. 4" .Ua Consti- O Sn. Pm~SIIlJ;:\"1'": - A' questfw. 
tuição, que trata do Poder LegislatiYo e por O Srt, BOIIGr,s: - Eu requeiro a V. Ex. 
conscqucncia !ll•lslra que cllcs têm Jl:ll'tc nes. que me chame [L qu.,stiio; mas como passou. 
t<• Pod.~r ·naquellas leis iniciadas su,brc cer· se; isto assi·m, c nós cstam"s apr•·ndcndo :L 

tos o·bjectos, diz o artigo 81. (Leu). Per· ! tactic:\ Parlam<:nt:tr, e .é p1·ccizo desCn\'olyer. 
gunto, c;;tcs offici:ws de que s~ aqu.i aqui 1 se isto; rogo [L C:1mara c u V. Ex. que !L~ 
traln süo ll·ara todo o Imperio ou par:1 aQud-1 p~rnlittam esta digressila: estou que o Se· 
la Prol'inckt? São para a Pro\'ilwia; Jogo, nado ou melhor j.nformauo ou .por melhores 
csl(t nas suas attribuiçÕL'S, cujos ·l!mit(·s na:s 

1

: !'azões L•lllcndou o erro; .niio se ]Júd" a.rgu. 
p•ropCisições .está :u.a·r·cad·:o na Constituioão, meatar com outras \'utnçõcs; t·ssa outra Rc. 
clla diz, CJUC nfto podt•m ]Jropt.r, .nem deli· 

1 
saluçfw ha de ~utrar u.a rcdac~fw c cm lt:· 

berar nesses Conselhos ]Jrojectas sobre• i.nt•·- , gar de se dizer a Ass<·mb!Ga Geral rt·so!w. 
resses ger.acs; nem sabre ajustes de umas . dlga.se a Asscmbléa sobre Rcsolu~rto do 
com outras ·Proviacbs; nem sobre irnpc·si. : Conselho ri!sol\···•· Quanto ao arti.go 2", que é 
ções CUj:t iniciaÜ\':L pcrtC•llCe Ú C~\11\:Lr·l \!c:; O C)Ue CS[:í. elll diSC:lioS:lO, \'Otn ·per Cll~. 

Dcputudos; cst(L a .Resolução em alguns dcs· :· O Sn. CAr:xr.;n:o u" C.DIJ>os: - Sr. Prc. 
tes casos? Xfto: ella .U.iz que silo J!.~c:'Sõ~trios : siUL'.ntc. cu c.:·cio que ufw !1::. n·,,c .. ~si:.!;;:',· d · 

tacs e t3CS offici~les; assilll cu:nv ;Jc(.u.~~ dL ! rec:orrcr no mdo que npnnta. o nol.J:·e Sc!I:I
z~r, silo ~\Ccc·ssarias t:1es e tacs \'illas; ,·s~a I dor; o Scn.ado púd·<' muitas •\'l·7.:·s rQpro\'ar 
dcutri!la ·CSt{l clarlssi:nn., tem-se :mu~tas vc- uma materii, c n:1o deixr!r p~ssar n Rt.·S~J]U. 
zes isto, e ultimamentL• o nobr· .. • S2nador c·n. çfLD; logo, ]JOr ni\o lhe parecer a.cc•rtada, isto 
c.:etou l.'Stn. d·!scussão; portanto -=~ :1ca::o o I-~ possfrcJ, ás \·czos, pc.r ec:Isid:·r.::.r;fto pódl~ 
Consl'!ho G0ral disscsEe ha de se cre:1~ o lu· pnssar alguma Resolução contr:: aquil!o que 
ga.r de tal ,. este lugar fosse ·g-er·:J.l ]Jar:t to. o St'll·ldo já npprc\'CU; neste c:!;SO o Senado 
do o Im•p•.'rio, r.ntão a Rcsolt~!:fw não podi:-t e-menda; no no~so -Regimento tt:mos forn1u .. 
pass:1r, ·!llns quando diz, é ccn\·c:1ient2 crca·:·_ las qtH.' gar:nncm as bo~s Ci-.:cnssõc;:; do Se-
se !H'sta ·p!·ovincia o lugn:· de t:ll. t.'St{t c:l:1ro !1::tc1o; do sorte que, nincb. quando ClU~!lQu~r 

que el!e n or:,'rccc ú consider:tçiio tla Assem· Resolução, cu ki V"lll j;L redigida. JJóde.~c 

IJH\a Geral, ·C é a Asscmb!é.a GL•ral quem ap. npr.:ntar um a.bsurdo ou contradicr.ilo; ,, é o 
provn pam sl'l' lei; ]JO!' ora é uma inic!:1tiYa c::so cm que nos achamos; suppon!1:11nos qt:·' 
que a Constitui~ão !lw dft. S<' n.prescnta a Rt•soln~flD rcciig;idn desh ~,;,·. 

·.Tu!.gando.sc discutida a m::ttcria, ,. pas· ma: - A Assen;b!éa Geral J·i·sal\'e - pó c c· 
to ú \'Otação o rt'l]uerimcnto: ·lliío pnsscu. SI' n]Jontatr que ~ absurdo, c nilo deve pas. 

Centi:lllau a cliscussilo elo a:·t!go 1", que snr assim a Resolução: <'is aqui como, sus-
foi a'ppray.~do. tenta:ndo o nessa 'Rc~!·nw.nto, podemos cor· 

O Sr:. Vrmar:Eino: - RPqueiro que se rigir l'Ste defeito que se a·ponto. 
contem os \'otos; é imPOssive! que se appro. O Src. lPHESf!lE:>TE: - A discussito é so. 
V<• uma cousn contraria ao que se acaba de bre o arti·go 2". 
\'Dtar, c injuriosa .ao Ce.nselho Geral. 

Ra-tificou-se a Yota~iio. 

·S·cg·uio.sc .:J. cliscussfto do (i rtigo 2". 
O Sn. BoHm:.<:: - Eu \'OU fnll:t r não tn.n. 

to sobr" a mntcrin como na. clm·idn da vo
tnr.tio C)ut• npr<'scntnu o nobre Scn.adn:·; no 
Scmado .acon l<·cc as Yt'Zes vornr.sc cm con. 
trnrio do que se \'atou t'lll .anti'O caso; to· 
ma.sc un!a 1Rcsoluç:1o qualquer; cada um vo. 
ta segundo a sua consckncla; ap)}arccc de· 
pois uma mntel'la lclcnticn, ~nas cl:·sen\'Oin. 
ram.sc melhores r.azõcs na discuss~o e to· I 

O S1:. Vr:nr.eEn:o: - Eu voto contra o 
nrti•,!;O 2", c contra todas cs nrtigos cl~·st1 Rt'
scluçãa •]JC!a simples r.azfto do CJU<· se .~cnb·!l 
de votar .a re~:peito de .S. Paulo; disse-se 
qtw podia se <'nlt•ndat' o que se f.,·z, cu di::o 
que ni\o; é ·UJll~ .Rt!.'SOiução <lo Conselho c~. 
ral, tem um:t só discussão; acabou-se cst1. 
cst:í. d..cididn n questão; se da rPpTO\'a~ilo 
tla Rt•so!u~ão r"su!ta·s<' um .g~ave mal, ainda 
Yotaria por cll~; mas não resulta porqu·; 
tem o mesmo remt•dia q.ue a outrD.; decla. 
ra.õc que o Conselho Gecral de S. Pu ulo 
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cto, e .na mesma. sessão imnlt•tliata. e succes .. i Dn1zil. mas t·~1n:bcm nos u~~ Portug.al. c nrto 
sivamentc st• diz qu.: o Conselho Geral do cstan• o exp:liiontc n:trazado, ora st· r•sta 
Jfar;o.nhão pódc tomcr R<·so!uçi\o sobre t•ste s,•crcr<!ria t<'!Hlo súmc.ntc 7 ou 8 offic!acs 
m<·mJo objecto! Pois o .:viara•nhfLC> pódc fazer tmtnva d<· todos os no;;·ocios a sC>u cargo, 
nqu!llo que o Conselho G••ral d<: S. 'Paulo corr.o não S•·r:w bast:tnte.s para a Secretaria 
n:"io pôde? 'E' por esta contradic~ilo, por esta dcss:L ProYine::: t>r:2 officiaes, :tlém do nr~L 

injuria fc·ita no Conselho Gt•r:tl de .S. Paulo cial.ma!or q1w tn:Jibc"' trabalha'! Se se mos· 
que cu não posso Yotar por esta Resolu. trasse que tem augnl<'nlrLdo o t'XP<'diente c 
~ão. qne os trcs. que j:t wm .:Jlio são uss(t.S b<·m, 

O Sr:. BonaEs: - LounmdG ao no.bre mas nfto ycjo taes motiYos, ,. portanto nfw 
St•nador o interesse que toma pela Proviu- posso (lPPrO\'.:Jr a Resclur.iic; pnr isso que os 
ela de S. Pnulo, t<'JJ,!Jo a lcmomr.Ihe QU<' não Consr·lhos G,•J'ac~ :~m " direito (].:o propôr a 
foi success!.ramente qu<· o Senado fez isto, bt•m do inrcrcsse pecul!n.r de• sua Prorincia, 
como diz; mediarão nl.guns di:1s; hoje não nn0 se segue que cL·varnos app~·ovar tudn 
fez 1nnis qul~ approyar (1 Il1 ultima discussão Qne .nos prt-11UZCJ'{'1~1, sc·m sabt·r·mos a. razão 
essa Rcmlução; o SPn.:tdo com a sua deci. por que. 
silo pôde co1·r!g!r o que f<··z: se ferio um nr- O SH. ÜLJ\"!:'11:.1: - Eu roto contra o m·. 
tigo da Constituição, se nüo deu m~ior im. tigo c contra a J.ci: mas niio foi só para 
pcrtanci:: ;nnquella occasii\" á R~sol.ur.iio. pó. isto que mt• l<·r-:Intei, fai tambem p:tr:t reb:L· 
dt:>-S0 :lgorn enH·ndar o f]UQ St' fez; o nobre ter uma idéa nl]ni Pmittida, L' qu .... • não deve 
S<•nador se aqu! estcrc, porqll<' não im!}u. I rogar, e é fJUC ,< injurioso a um Conselho o 
gnou esta dec!s:1o do Senndo? Porqup n dri. tonwr n As;;cmbléa Cer.Jl a si uma Rcsclu. 
xou P·3SS-:'!!'? De\·r. ~~h~r !lU:• -::•ss:1 Tiesr·lur,:io r,ãc ch•lk; JlÜ.n sei qn~ o :n.uda.!· a formula, e 
aqui i;n.ic!ada \]Ktssou em primeira cliscussiio; isto para s:1lY~1r a Constituit::ão, como ('n r·IL 
nlguns nobres S{•nad-ores t.-sta\'am JlTCSt:nte:s 

1 

tond·i c muitcs t~mllc•m, seja em despl'QZO, ou 
á ·pTimeira discussão. injur!u do C·:~s<'lho. 

O .Sn. YrmGlOEIIta: - A prim;'!;:t foi hnj•'·/ O •Sn. \"::r:c;rTJilO: - );:lo é injurioso 
() Sr: .. nonar-:s: - Pois s~ foi lJOje n pri· par.:t o Co.nselho de uma Prc·l"inci:t que a As· 

:nrira discussão ni.ndu estú dependendo de semb!éa Ger:t! teme, sobn• si a R<·soluçfto d<'!
nnt:·:!~ chl~R, Pm (l]g-nm(ls dt•Il:ls póclr cnhfr I I•.•; e julgo que- ni:1gucm tnl axnnçc·n; cu dis .. 
pelo modo por que S•' aprc,e:nta, c LOrnn.: ao I se que er:t injurioso pam um Conselho prü· 
seu estado primitiYo: n=:-orn .por.qne pensou. I c••ckr com •·11~ de dif•ferentc medo qu~ com 
se m••lhor qn<•r o nobre St•:Jodor que se r<'- outro; e qu<·.m dirrt. que isto o nüo seja! 
j~·itc por causa dn. outr:l? Veto pelo nrtign, , E' .nect•ss~r!n compar:tr .. sl!- as cnusas pnrn 
e quando se apresentar .a out::t Rf'solnção, I Yer se ha ou niio injuria, s~ hn, ou não des. 
co:JJo prcpria da Cnsn, yotnrci contra ena: I igualdn. de: <'U di=:-o que' não dt'Vc pa.ssm· esta 
já antecipo o mí'u voto. R<'sol.ução, porque qurro qu,, se proceda com 

O St~. :II.IHQn:z lHe C.lli.lrELT..I~: - Sr. 1 o .:\farnnhiin do mesmo modo que se .procedeu 
Pmsidr:nte, .presei~do desta pnin:t•ira qtws· 1 com S. •Paulo. Agorn dird mais alguma cou
t:lo snhrc a Resolução que passou p:ll'n. São 1 sa scbr(• a mnt.wia. pam ~ue no caso que não 
Paulo: nós n:"io podemos .~ppromr cousa o!. 

1

. sc.hm ntt<'.ncl.id~s as rnzõrs que t•'nho. co. ntl':l 
p;uma sem sabermos os funda·meu-tos dPlln; o todo ela Rcsolur,;in, o não se.irtm ns que se 
julgo que o artigo n:1o (]t•ve passnr: eu nlin 1 dc:·nm qunnto no numPro dos offieines, <le 
v_ejo n<l prenmbulo cksta He·solu~ão as ra- j 0u•: tratn o Rr.solnr,ão. Dissc.se que n Srcrc. 
zoes por que o Conselho G:•l':tl dn ;Provincia J Üll'J.n em outi'O tempn do Reino tinha 1.0 ou 
Julga Que süo necessarins mn.is tres o.fficiaes: 11: officincs, com torlos os negocias do Bra
mas l'Ó as qut• hn pn·ra st• nugmentnrcm os , ZII. e (]{' Portngal, ~ que port:o.nto a s~.crr. 

ord•·u~dos; nisto com·enho porqur se diz se· I taria dn Pr·o1·incia dcv!a t<'r só tr,•s; Psta 
rem 11Hlito escassos. :\o meti 1·oto estes of. · comparnçiio não Yale. c se assim r,, ent;io 
fic.iae!' s5o nccn.sndos. pois Qu<' n Sccr<'ta·ria I produzn.sc o~nrn. c é .qt·l.' o ~enado t~m na 
~hnm~dn. do R('IIJo nntcs dn nossn Indeprn. , stw S<·cretnna um offrernl·ma10r e sr1s ou. 
clcncin. tinl1a 10 off!ciacs; n;"io iam sempre j trcs, cc·:n um só ob.i•'cto n tratar, e quando 
torlos (t Sccr<'·tnrln., r ·nl'stc tempo t'lla não só é no fim da srssão estii sempre o serviço 
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atrawdo. Ora, se n Sl'OI'()tnrln do Senado ;:,•ssc uma ld sobre cst() objecto, até parn. 
nilo púLle tr;rb:ültar com um offit::al-:naior, c• :>alrur a !.ncoh<·rcnc!a que ha; n6s salJo:•mcs 
os seis Hwnores. tem mui limitado Ll':lbalho, que o SCIJ.:Jdo tem admittido emendas 11"s 

as Secretarias das Provinc.ias QUC de facto Hesoluçõcs tios Ccnsdl!os G<·raes; mn.s que a 
têm ;!ugmcm:,tlo de trabalho niio c.lrccdll de 

1

1 Canwrn dos ·Dqmtados, est:i na inte!li:;·:·nda 
mais oHici-:lL'S'! de não emend.:u·; não ha duvida que pcde!U 

Os trabalhos d.~s .S"cr,·tarias das Pro\'i!l. !JaV<'l' Resolu~'ii,•s de Conscl·hos Gerac•s mui
cins tê:l,~sc aug·m-~·ntuclo Hluito, até nwsn1o / to ·lJO<~s, com :.u·Ugos cxcelh·ntes, c har-er e.11. 
muito r:1ab que qualquer Secretaria de Es- I trc ,•lles algum müo, podem muito b<''lll vir 
iaclo. ·JlOI'rJU•' caün um.:L tem o seu ramo de llrU.ito mal or:;anizadas; " é sabido q.ue tem 
ndnrin:oLr:tçfw pu!Jiic:t e as das P~oy:,ncl::s \'indo ;i Assen::l.Jl8,"L ·Geral Resoluções muiio 
comprdtc-ndem todos os r~mos; :t inst:·uc~ão mal <'lluncirHl:t,, algumas at& em ,portu:;uez 
publiea :nuico <: ·nruil~J nugruCnt:td:l, as cu.a:·- I !ll'Ssi:no ·C. burb:_r.r:· 'c ~oi:(Jll<' SQ .não !IfLO de 
uus :\.:.cwnucs, os Jmzc;; de :Puz, (lS :\lume!- 1 •2lll<'!ldar tnes I.c.><>lUGúCS ?? E se o Senado 
pJ!id:ttlcs e tud<> isto :do dá tr.<bn!iw? Pelo i ;Jútle ,mendul-Js dc·pols d-l• passar pela G:I
quc s2 rê .un Sl'C:l't.'tar~a do Imp~rio conh~..·-1 !Ual'a. dos Dcput~1dos; qual scrú ~porque :1. 

c:•.sc llll<' o nab:rlho não G mu:·w perp:~n<>: o Assemb!6n Geral nfto ha ue emendar us Re. 
}finisLro nP,ui ii o acees;;or d:ts Camar:1s ~lu- ! soluções dos Consdhos? Parccc·-111<' isto um 
nicipacs do 1Rio de J.anci·:-o, .~::;sim t:nl~!o ;~·~ o : :tbsu.rclo, pnr.l sanai-o, para salvar esta. i.n .. 
é o l~r.·süientt', {1 nrto só da.s C:: :li.: r:~~ ~Ilt- I colh.'·:'C·ncia, Ilar:r tll:l:lia!' ~~ :t Ü2U(;àO da C:t
nic:i:p~c~, c ta:nb0m dn.s Juizes t!·· .f-':11.. que ~ marn dos Deputados, que l'Stá prestes ~ mu .. 
na Cü!'Ct' rceon·l:m ú Sccre:tarin. Lh .Justic:a. ; dar ck systema, e ~~dmittir t':lllClHkls fLs nc
pon~li~~o ni""Lo :11-t..• p:tl't'Cc l·xc:cssi\·o c !!l!H!:•ro I sql~tções das Conse!·llos Gcra·L"\.s [!·c:h::~r~t n-J .. 
de G cft'iclnes. ct•ssa rio, qu:.• o Sc!lndo prcpuzcssc uma }(":i 

O S11. \'Jscosm~ lll' Al.C.\:<T.IIt.\: - Sr. i a <'Ste respeito, p:r.ra fixJr :w mrsmo tc•mpo 
l'rc,;úL-nte, cu tenho sid:J um pi·opu.~na:;o:· i a i.ntelli:;cncin do que compcce flZCI' .Jos Ccn. 
d.~ igunldQdc t:nrr~· os Conselho.~ -G.-.racs C:kts I scl:ws Gt•r:tPS :-!úha,·a neccss:n!o, flUt! o Se· 
Prnvi!H·i:ts; j:i nt·;;t:t e:ts:t ll1t• tcn·ho queix:l. I n~ao propuzc~s~· uma lei a este respeito, para 
elo de dcsi.;·unhladc-o, flll~ tem hnriclo co!n a , fixu::· .:10 mesmo tempo a inü~llióc.nda do C]i!.!' 

Provinl·.!:t do ~r~:l'él!lh~~; n!e~i!no :tgorn. com I con1p~'L .. • fuzc-r (10.3 Coaselhos Gcr~!G.~. ·Levcn. 
a R.·so~n~:t::> cLtlb á Pruw.<ncia ele S. P.:1uio; / tcLlllt· Pítra enuncbr -isto -c para. ruostrar 
:ippro-..·ot:·.::·· a !lh'did;l pro·post:t !1:1 R8~oin. ! r11:e- não é Iwce.:;sario o \'Dto nr:tec!p:Hlo do 
cJ.o, c nf~o ::iC fu!lou ccnt:·a {·l!.a, ~gora co1n ! illustre St•nndor. quL• os n"-·gocics dus Pro
~ do :Jlaranhfto já honvt• uma qnestiio mui.. / \'incias são hoje tnuito mais difJ'icultosos, 
ln granct-:.~: se os Cun:;elhos G·:·l'~'l'S est:io ou 1 nntHo mais numt'rosos que o.:; d~s Secrct:1. 
nüo nutorizados a f~1zcr esta v .igua2s neso.. r!.:-t.s d{~ J~stado G s:!l1irlo. Per cons2r.uenc!a 
luçõe:s .. Tü nqui :-tp_par,·ce um nebre .Senador n.pprnvo a •RP.solu(:Jo ·e mnndo {t ~~'!esn. .a n1L 
QU<.• jnl_~a QUI.' l' nm~ injuria a S. Pnnlo o nha indien~iio. 

pnss::r l'.St:t do .:vr.~rn.nhi':.o, o qne me força :t Foi man~nr!a. á )f'l•sa. a seguint,~ 

dizer ao Scmnclo r:!llL' embora niin n1c r.~u!zcs· 

se rles\'iar ·do ponto t·sscncial d•t qu,·stiio C·-'- r:mrc.\ç,\o 
Yo con·f.~ss:tr que 1111o foi só ao Con.sl'l-ho Gc-
r:rl de S. Paulo que isto se• fez; já o mesmo ''Prcoponho que se ll!ande a umn. Co:n
succL'<ku cnm o Conselho G••rnl do Es·pirito missão que proponha um proJecto d•· Jksolu. 
~anto; prcpôz el!e amortizar certos bens da r.<irr nfim de fixar ·l in.tf'lli:;encia da Consti. 
:\J,iso:·!corUkt, foi .a Cmum·issüo -elo Lagisln- tnir.iio, firnt:lndn-sc n rcgl'a de CJUP :tos Con. 
<;~o. assim como outra do Maran·hfio n~sw s<•l.hos Cernes da,s Pl'n\'incias compct.c pro_ 
anno mesmo; mas juJ.:;ou.se (lu:• o Consel·ho I pôr, discutir P deliberar sob:·c todos os ob. 
r·xor.hita\·n rJ,, suns attribu!çõt•s porque ern kctos de suas P:·ovinr.ln·s ,. QUe' a Asse:m
ob,iccto ,pri\'ali\'o d:r Asscmbi'éa G~ral assim blén as.~lm coma as ,pód·e repro,·ar, .ns poder,í 
o Sonnd·o rPsolveu e tt•m .rcsol\'ido se:npre: I igu.l!mente {•mCIHlar. - Visconde de .Alcnn_ 
por con.sequ<·ncia .tomando agnrn 110\'a d<'li- tara." 
br.ração i!a QUI:' tomou existindo n dm·ida do 1 ·Foi apoiada, l' ficou sobre a ::lf,·s'l 
nobre Senador, parcc.ia-me mdhor qt:c sr! fi. par~ entrar na ordem dos trnbalhcs. 
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o .SJ:. 21Lil:QF"1. JJI·: C.IJ:.I I'J:J.J .. I~: - o 
nulm· Scnnrlor para sustemar smt opinWo 
lün~~L,u mão de um argumento que cu truuX'-' 
c:n additão n. o~:Lro sollre que lllscl'i '~ lní
nlw cpiniiio, o CJ<Iltl era a fn!t:t ele aprcscn· 
tucüo dos motivos que sur,:;iam sobr..: n ~rca. 

!:J.o desse lugar, como m::uu.la a Cunstituicão; 
quo ;:s Je:s tla :.sscmblú:t GL'I'a! nfto tcnluun 
preamb-ulo que ns moti,·cm, bew; nws nfLO 
t:·st:1o no mesmo caso o,:; C011St.'lllos G~raes, 

IJttc tlcwm nas suas Resoluções dar as ra. 
zü0s L·!ll que se: fund~!ll: o Corpo Lc.gi:5ln. .. 
tivo dorc sa!J<,r as razões por que o ConsL'. 
lho pede isto, ou aquil!o, e niiu assignar de 
cruz quando c!les propuzcre.m. A·go.ra tra. 
tnndo da necesshladc nfto julgo que seja ur· 
g<·ntc:, niio obstante nfto estar informado das 
ruzõ~~.s que Jnotiraranl cst,~ Rcsolucão. 

O SJ:. VEJ:Gl:Jw:o: - Pcrsuadi.me ter 
respondido ao arguml2'nto prineipal do nobre 
Scn:~dor: a Constituiçfto nfw diz que se mo. 
ti1·em as R{'solucões dos Consc·lhos; cll::l fal
la c],, !".~presentações (7cn) portanto julg-o 
que o no!Jre Senador está equi•voc:tdo: quan. 
to á nccessid~d~ de pa.s.s~r a. .Resoluçüo é pal .. 
P'lvel. O Maro.nh:lo hoje tem muito traba
lho, c maior que noutro ten.1po, cl!c> totlos 
os dias cresce, por isso que os Juizes de Paz 
c Camaras :.\Iunicipaes, a!li como nas demais 
Pro1·incias, l'ecorrem ao Presidente sobre to. 
das as suas duvidas, isto toma. muito maior 
o expediente c por conseq·ucneia a nccessi
dudc do aug-mento dos officiaes. 

Y.gual sorte til'er:llll os aJ"tlgos ·1" c G": 
S<'JH]O .:t'fill(JJ <LJlpl'OWHla :1 Hcsoll:(:~o JKll'l se 
rcmctkr ú Camara dos Srs. Dc·putatlos. 

Trabalhos de Colll'lllissões. 
O Sr. Presidente convidou os seus !Ilus

tres m ;c.mbros, para se occuparc!ll de seus 
cra,b:tlhos; c suspcndcu-s~ a sessiio ao meio 
dia e vinte minutos. 

Qun.si Cls duas hor..1s continuou a .sessi:1o; · 
c o Sr. Saturniuo ku o seg.uinto 

1'..\.l:ECE!l 

•<A.' Comimssii.o de l\larinha c Guerra foi 
reuwttido o ·incluso requerimento de Ed·uar. 
do d'Ewald, em nome dos alficiaes extr:tn· 
geiros dcmittidos, que niio ;Lproveitaram o 
ia I"Or do decreto de D de Agosto de 1831, cru 
que rcpres;c'nt.a a injusticn que soffrcm os 
mesmos officiats na interpretação que o Go
verno deu ao mencionado .decreto: .que pos. 
saro proYar o seu ::W!egado, é a Commissiio d.o 
parecer que se .atiça o Goyerno sol>ro esta 
materb. 

Pa~o 'do Senado, lG de Julho de 1833. -
Co-u.dc de La{Jcs. - Josó Sal~trnino da Co-sta 
Pereira." 

Ficou sobre a )!csn por . haver 
q.uem pedisse a pala na. 

Se> no Senado, ,. . g., cujo exPcdien te é 
muito mnis limitado que ele uma Pro1•incia, 
como Nferid:t ft sessfto, ainda assim se tra
balha para pôr o €xpedientc em dia, com 
muito mais razão den bto acontecer numa 
Pro1·incia oucle a Secrét:tria niio t<'niHt suf. 
ficicnte nunwro de officiacs que dêm 1·asiio 
ao seu tral>alho. 

0 .Sn. VEncn;u:o: - Uequcr.eu que so 
désse para ordem do dia o Par~ccr <ln Com
missão de Constituicão, rL•!ativo aos Srs. Se
nadores Visconde de S. Lcopolrto e ~Innoe! 

Ferreira da Co.roam. 

0 Su. 2\L~liQl:J:'t. DE :IL\Inc.\: - A Reso
lução deve passn:r, c 1wm .:!Ia deixa de ter 
o seu prenm;lmlo (lr:u) quer-se organiz:w· 
a[Juclla Secretaria teudo.sc em Yista a orga. 
nizaçiio cl<L da &rhia; ora, cumpr,:, ~rtbcr que 
o :llnranhiio niio está no pé cm que .:sta1·a 
outro tempo, qUe' nug-nJ{'ntanclo os seus que 
fazeres, tem cn.rcncia ele mais gc•ntc para o 
srnir,o. V~to pcl:t Rcsolu~üo. 

J.u!gnndo-sc discutidn a m:lteria, propôz
se á votar,üo o artigo 2": ,. fol n.pprovado. 

Passou.se ao urtigo 3", que foi appro1•a. 
do s•.-m clêl>atc. 

O Sr. ·l'rcsJd.eutc desi·gnon para 

1. o O projecto de lt•i, revn.JirJa.ndo as ae. 
qnisi~oc·s de bens de raiz feitas pela Santa 
Casa do. ll!i.sericordi:t do "'rnron.hiío. 

!? • ' A ·Resolução, sobre outra do Conse
lho Geral dn Provi·ncia do :IIa;ranlliio, criando 
um alllanucnse pnra a cama.ra da Ca.pital; 
com o Pn:reccr da Commlssii() de J..ogis!::çiio 
respcctiv.o. 

3. o A RcsoJ.uçii.o, sobre outra do lll<'smo 
Consel:ho, acerca da collocnção de 50 candiel· 
ros na villa àe Caxia.s. 

·1." O Parecer da Contmiss.to <le i:lfarinh:t 
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· t d Edunrt!o rJ·,. m·ds cm bens da mesma natureza atd a G erra so1.n~e •O roqueruucn o c • · 1 ·• ' ·· -

c u . . nuantia de 200 contos de réis. (V'Ide sessao 
d'EWald. I . 

5." O •Parecer da ,com missão de Consti. / de 11 rio corrmte) · 
tuiçiio, ·relativo aos .Srs . .Senadores Viscondo 

d C 2" 1',\lt'!E ll.\ OIIJll:>[ DO JJl,\ 
de S. ·Leopoldo c ll!:moel Ferreira a a· 
mara. Entrou cm unlca discussfLD a Rrsolur,üo, 

(i," TJ•a.ba!hos de Comm1issõ,~s. 
Levantou-se a sessão ás duas Sobre otttra do Cons<'Uto G:rnl da ·P.rovincia horas da 

I do 1\!.:lranhii.o. creando um t•mprcgo de um 
ta.rde. 

SESS.\0 OIWI:--IA'RIA, El\1 17 D.E JGLHO 
D'E 1833 

l'RESIDESCU UO 811. BEX'l'O 11.\IIHOSO Pl~I:EJH.\ 

/ amunucnse par;~ :1 Camar:1 da Capil·:tl; com 
um Parecer ela Com missão de Lt•giôla r,iio, que 
p.rnpõc fJlH' cuia a dita. ~R~solu~fLO, c se fornv::: 
d<' su.:~, materin uma Resolur,ãu da Asscm.b!éa 
G;·ral. (.Vide sessão uc 11 de ·~hio). 

O Sn, l'.l'l'I:ICJU: - Hontt·m fixou-se o 
sentido d:t lei a r.:spcito dos Consdhos Gc. 
r::c·s sclJrc objectos de .peculiar int·.·resse dns 

Discnssrio e/a. ncsolução sobre a. Cl'euçeio rl•: Prol'incias; po;· isso. teutlo cu as;;i:;nndo o 
11111 lugar ele a.m anucnsc para a GIIIIIIU'tl P:1 rcct•r em questfto sou forr.ado a mudar do 
rln Ga.pilal ela. Provinda elo Jlaranhlio · I'Oto, c portanto obrnnclo o Consc·lho Geral 
- Discussüo !la Rcsoluçeio sobra a cal. th p.!·o1·inc!1l do ;u,rnnhiin de dentro d:t or· 
locaçã(J de 50 cmtdielros 11r1 vil/a de Ca" u·it:~. Jc~·n!, r<·solrcndo um negocio pcculim-is· 
úas, na Provi.u-cia elo Jlarrmhcio. - Di.s- sim o ,,--Cama.ra ~Iunidp:ll da Capital ela Pro. 
cussrio do Parecer .cia. Gomm.issüo c/.1' Jfa._ l'incia, não obolante ser a crcaçiio de um 
rinhn c Gttt·n·a sob~c o rcqur:rhnento dos cmpr~go aiiiD\'irt.'! ati. nu/u.m. elos Vt•r,·arlorcs. 
oj/i.eia.t·s <'Xlrc!11{1eiros clemiltiri.os IJ'Itu mio rnto p~l;t .Rcso!uçfw do Conselho e rejeito o 
apro~·ci.tmm1>! o favor rlo elr:crcto rlc 9 rle 1·oto da. Commissiio. 
A.(JOs/o ric 1833. -Discussrio do Parecer o s1:. VEHGt:IW\0: - ·Eu não sei qU<! se 
r/a C01111/I.isslio e/.e Gous/i.túção sob•·e o fixasse 110ntcm r;•gra alguma; não IH>U\'C vo· 
imw·rli1ncnlo rlc comparc.~cn:uJ. ·n~. Sem1./ taçiio sobre isso. eu. roto contra n Resol:ução 
r/o por 1110/t's/ut os Senadores Yt.sconrlc porque n ac.ho inteu·:11n1:nte desnecessa.na, se 
ele S. LeOJII>Iclo c .llnnru:l Ferreira da Crt·/ :t Calll(lra pr.cciza de um v,·reador tome-o c 
mara. ele JJcllcucourt u Sâ. 

1 

pa.guc.o senll'lhant<> a um ~ma~lUen:e, e ex· 
cusam ele Yir ao Corpo •Lcgis!atiYo s.:mclhan· 

·Falku·am cs Srs. Senadores: - tcs cousas, porqu<· isto cabe nas atlribu'i~ões 

Pa tricio, Oliw.ira, Saturnlno c AI· elo Conselho Geral. 
meida c Albnquerqu~. 1 vez; Ver. Julgando-se discutida a materi:t, propôz. 
gueirol 5 ,·cz(~s: Borges, 4 yczcs; ]r! a r
quez de Cnrawllas, 3 vezes; Viscon· 
de ele A!cantara, 2 yezcs; Viscond·c 
ele Cnyrú, 2 vezes. 

Aberta a s;•ssão com 35 .Srs. Senadores 
c lid:t :t neta da antc,rior, foi approvaeln. 

Xo decurso da Sl'Ssüo compareceram 
ma.is 7 Srs. Senadores. 

se á Yota~ão: 
1. • A •Rcsoluçfw do Conselho Geral: niio 

passou. 
2." O Pnrt•ccr ela Com missão: tambem 

nilo passou; e ficou por cousequencia rejei
tada a Resolução. 

3• P,\nl'E D.\ OliJJE)[ DO DU 

Entrou em ·unica discussão a Rcsnluçilo, 
1' 1'.\ll'l'E n.\ OllDE)t no PIA sobre outra do Cons<'llw Gemi .da Provincia 

do •::IIa·ranhiio, relatil·a á collocaçfw ele õO 
Appi'DI'DU.õC cm 1" cliscus~iio, sem debate, I canrliriros na. villa rle Caxias (Yidc s0ssiio elo 

para p.assnr á. 2", o projecto llc ki rel'alillan·,l:l de Uaiol; con:er,ando.se .pelo nrligo 1". 
rlo as ncquisiçf><•s rle ·bens ele rwiz, 'feit:1s p<'lrt O .S!t. Bm:m;:s: - Se a lei do orçamrnto 
Snut~ Cnsa d!t :lf!scricorclin cl:t cidade elo. São 

1

. mtn. nlgu·ma. quantia para n •Prorincia do 
Lulz do ~Iaranhiio r autorizando-a a e~dqnl- 1Ia.r<mhiio pe~r:~ <·~se fim o vill:t cl<' Cnxins pr· 

-

i i 

'· , .. 
i· I 

I 
i. 
'. 
I 
I 
I 

i 
' I 
I 

1.~ .. 
~-



Scssiio de 17 de .Julho 205 
ç.1 no Governo Provincial que l•he dtl ulll~l soure o lllellwraJuento da illuminaçiio desta 

quotn. p:Ha 'isso; es"ta Resolué•ão não pcídc j C[Lpital. 
passar; alüís virão uu1 c,·nlo -lkllas 1111 llléS· o Sn. VIWGt'I~JJ:o: - leu convenho que o 
ma natureza. i Ilustre .St.'Uador que, por um:t povoar;fto niio 

D SI:. Jl.lllQt:P.Z 01: C.IHAmr,T .. IS: - Eu ter um~1 cousa ll!'lll por 'isso se deve deixa.r 
voto .pel'1 Resolucfw ·POJ'qUt.' isto il o que con- d<· dar a outr::t. que :t necc•ssita, porém, p~lr~
stitue o negocio P<'culin.r da l'rovincia · A r!e.mc que -cm primeiro lugar se dc•ve dar a 
ruzi'to que :1present:t o no!Jr.o Senador não é uma que mais necessita; e sN'ia uma i'njus
forte; .esta despeza d<•l'l' ser feita ít custa do tiça. muito grande muminar uma .p~quemt 
munici.pio, e quando -estes não tt.•llll:t meios poi'Dnção, e não il!uminnr-se mna. grande; 
para ella hão .cJc sahir da d;'gpcza g-l'r:ll dfl de:n.a•is, a ca.mar.a pócil' muito bem fazer a 
Província; ora, o or~,1.nJCnto d:t a cadn umn illumiiwcão como bem lhe parece:r, comtantn 
ProV'incia uma quota ,para as cousas poli. CJIIl' não pec.:t dinlwiro á cai~a geJ•al. assim 
ciacs, mas nfto se contou com .isto; 11<'111 s•' como pódc nonwar um amnnucnsc para a sua 
diga que por conceder-se isto a esta vllln s:! S•·crctarin; mns por que razão se h a de da·r 
ha de conceder a todas as outras; ;•sLa villa a uma villa para su:t illuminação din~Ieiro 
é de um grande commcrcin, d a p:·imcii'::L vil· d:t caixa geral c não se •ha de d:tr :ts ou
l:t depois daquell:1 prnrincia, JH•rtunto roto tras? .Isto offentlc mn·ito dir•·ctamentL' o pr.in. 
pc·l:J Rcsoluçiio. 

O S1t. 0Lli'EJJ:A: -O que ~1caba de dizer 
o nobre •Senador é ·muito bom, nssim não ti
l'<'sscmos dinheiro; cu ouço dizer qu<· l1a um 
acjicit de perto de ·5 mil contos, e porwnto 
não se ho. de estar a coliCI'der o ·que se nfto 
póde; j(L se disse que todas as rillas virão 
pedir illuminnção ao Corpo Legisla ti v o, tL·
mos o ex.,mplo da cidacle da 1Bahia que não 
tem illumina.~ão, npena.s a ha ao pé do pa.
lacio do 'Presidente, c mesmo isso não nncl[L 
por 50 lampeões, ·1 cidacJp baixa, qu•· ~ su
jeita a desordens, não tem illnminação ne
nhuma; voto contra a Resoluç:1o. 

cipio de igu.:~lda de, é conceder um pririlegio 
p:1rtic.ulnr a um,1 vilh quando se \'ê ainda 
até a maior p~1rtc da cidade St:!!ll e!le; lm ca· 
pitacs ·de Pml'!ncin que não tGm um lam
pcão, c parece-me que aqui s<' rejeitou uma 
Resoluc:lo elo Conselho ·Geral do Espírito 
Santo para a iilumin:1çfto clu. cidade dn Vi. 
ctorin; c agora hn de se dar a uma rilla este 
priv·iJcgio? Viriio, como se j(t cHssr, todas as 
outras pedindo o mesmo, e tem raziio <' cli· 
rcito de se qucixal'elll s.e acaso se .lhes ne
gar, porque é uma ·desigualdade, e Iw
''rmos assim de -esrar ·dispenclcndo o di· 
n h c iro como por um privilcgio a esta ou 

o Si:. l\L\JIQU~Z IJE C.lllA\'EJ.US: - o (j!H' 

se .pódc conclu'iJ' do que disse o nobre s,,na
dor é q1w na Bahia não se tem trat:1do desse 
obJecto, sendo .aliás .na verdade uma cidndc 
de muito eomnwrcio; mas .por isto .llaV<'1110S 
d-e negar a llluminnçfio a uma ,·iJla tão itn. 
portante? X<io. de certo. Disse mn is um no· 
hre •Sena<lor que não lla <linhc•im; mas a :-ra
ção nüo •J um particular - q.ue diz tcn·lJO 
tanto ·C ·nfto posso gastar Si'JJão Isto; - a. X:l· 
~ão deY.e contar com a bolsa ck tocJos por. 
que tocl·os devem concor.l'cr pnra. n SU[L dcs· 
·peza, dada a economia neccssaria, c possivel, 
portanto voto pela Resolução. !PoJ' <'sta oc
casifto eu direi ·tnm~m que no Rio ele Ja
neiro a illum1inaç:1o não é .muito bon, cu mo. 
ro cm um sitio on.de os Jnmpcücs são mui 
distantes uns dos outros, €St(t n:t ,J•r.grn rlos 
lampcõcs d<·' Londrt:s, antig·amente er:1 o lmn
p,.ão pora mostrar ~ue nüo hnvin luar: es
tas cousas vão pouco a pouco. c segundo me 
consta a Cnmo.ra d<'Sta cidade rstú. tratando 

aquella villa? ~'11ão, dfr certo. :Diz o illustre 
S{'nndor que n :-ração não se pódc considc'· 
ra1· como um parti cu la r qu.e deYc attcndcr 
üs suas nccessid-~des sem attender :1 receita, 
é isto possil'el? Estarin•mos muito ·bem se as. 
sim fosse; talwz tenhamos nú;; mais ucccssi
cindes mcttcndo cm conta de necessidade a 
illuminação; cm maior conta ele necessidade 
se deY~m mctt-er a.s -estrarlns e os canncs; fi· 
nalmente gnstamlo n6s 100 milhõ~s por anno 
não sn.ti-sfazin mos ás nossas n<'eessidadcs; c 
de onde nos lta d!l v.ir esse dinheiro? A Na
çfto é corno u.ma grande fa:mi1i:t, 1Jut d.c S(! rc .. 
ger, pnra ser M.m regida., pelas I't'grns do 
uma fmnilin pnl'ticul[Lr; .]la d-e andar sempre 
a sua despezo. com a sua receita; quando 
não, lm de aconiecr.r o que nos cstú aconle
crndo, que é soffrcrrnos o p~so ele nmn di·Yi· 
d[L enorme; se isto fosse ucecssario para a 
nossa conservar,<io trnnsactn, .porque lá se diz 
- vão-se os auneis, c fiquem os dedos; -
mns ag-or.a considcrnr.se: como .neccss!dadr 
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osta lllumlnnção c dizer-se gaste-sL• tudo 
quuoto .é neccssarlo! Onde iremos "sslm pa-
rar? :Disse.Ee que o Estado é scn•hor ela bol
sa dos cidadüos, não é assim; e a cxpcrien
cla está feita na nossa c:tsa; qual é a razfto 
por que estamos oncruàos com uma divida 
enorme? E' porque ns nossas d<.>spczas têm 
sido maiores que a nossa J-cccit~. e se formos 
n·este systcma ·cntflo vamos onerar :ts gcra
Qõcs futuras com uma divida que se tornarrt 
taJyez lnsaldavcl; se caminharmos oeste sys
tema de attcndermos :1 todas as necessidades 
nüo ]Ia dinheiro que chegue, e .hüo de esgn. 
tnr-sc as bolsas elos particulares: por isso ê 
preclzo atteo'dcrmos sempre á J'COd(l. que pó-
ele haver; c .que nflo gastemos o que quizcr
mos, porque .:mfim uma l\açii.o sempre té:JJ 
meios par~ gastar, m:.s clore nisso ser tão 
llm!tada como os particulares, niio rcqncr 
limitada como os parti.cularcs proporcional
mente: voto contra a Resoluclo, porque nüo 
qu<'ro votar que se ílluminctn todas :ls .-illns 
c todas as fre;uezias, porauc cllas estilo no 
mesmo direito, a natureza da necessidade é 
n mesm~; e como nüo quero l'Otn.r por uma 
dr.sp[•z:t trro g:•rnl c nilo quero fazer injus. 
tlca às outras povoações privilegiando esta, 
r~pito quo voto contra a. Resoluçii.o. 

Jul;ando.se ·discutida a materia, propüz-
se á yot:tr;ão o artigo 111

, .e não pas:Jou; fican
do por conseq.uencia ·Prejudicados os outros 
a.rti;os e rcj<'itada a Rcsolnciio. 

4' r ol.llTE D,~ OIUJE~t DO DL\ 

scmb!én, o'! às Camaras; f:tlt.:pHlo, JlOr con. 
scqucncia, csks i:JdispcllS:tl'<·is rcqu.i:;itüs jul
go incuri:~l o rcqucrim~:nto; mio ar;;uJuGuto 
cou1 a. justiJça, ou injusli~~f!. Ua. ca·u~a. lU~!S 

com a incurialidade da P!.!Liçii.o; por isso sou 
de voto que s~ dL'&prfrze o rcqucri~r.cnto par!L 
que se represente le;alinõotc; nüo se d<!rc 
mandar ouYlr o Go\·erno por causa de um 
Jlapel que aprt)scmta .um F. de unzõ,•s que 
.não conheço, nem s"i quo seja r!on!Jecido; qne 
nfw requer por si, mas por outros, c que ti
tulo ne11hum mostra por oade se veja que 
pam isso está ·lwbilitada. 

O •SI:. SA'!'tJIC'I't:->o: - A Commlssão vio 
que no requerimento nüo vinham assi.guados 
os pretcndc·ntes, como nota o nobre .Senador, 
mas não ddxou ·Por is:;.o de recon.Jiecer que 
esta falta não tornava :• supp!lca rdcltarel 
iu. 7 im.inc, porque .em prei.cnç;ões ·dc-st:l. ordem 
nunca se exigiram pJ·ocuraçõcs. O Gorcrno 
despacha todos os requ,,rl-Jncntos ou -sd:tm 
assi;n.1clos PL'lc.s Jl\roprios pretc·ndc~ltcs, •OU 

por ·um que se diz procumdor, .c nem ha ra. 
z~o P·Jrn que tal se exija, fJU:tndo se ll:'dl'Il
de r.·para~iio de Ulll da:mno, que ~emprc- que 
se t•ntende courém a quem o soi'1re; portan
to não faz<'!Hio dm·ida a re!lexilo do nobrü 
.Scll:ldor, c vindo o requGimento despido de 
docum<>ntos, que provem o allegado, nnda 
resta a fazer srnão pedir .':sr:larecimentos ao 
Gonrno, que ~ o que a Com:11issüo requer 
para poder <'mittir o seu Parecer sobre a ma
klia, se se achar s~r verdadeiro o n!legudo 
cntüo a Commissão dirít o que se lhe offcre. 
cer sobre a justiça da pretcnr,flo. 

•Entrou ,~m discussão o •Parecer da Com-\ ,Ju:ganc;o·s: discutida ~ m.1teria, prop~z-
missfio de 1\Iarinha. c Gucrrn, sob~e o rcque-/ se a lotaçao oé se appr01nva que se pedis
rimento ele Eduardo d'Ewald, cm nome dos ~III informações no •Go1•erno, c assim se re. 
or.riciaes extrangciros, dcroittidos, qu~: não solveu. 
aproveitaram o faror do decreto d.fr 9 de 
Agosto de 1831. (.Vide sessüo de lG do cor. 

rente). 
O Sn. 'DonGI:s: - Pedi I!Ontcm a pnlavr~ 

par:~. votar u ·incurinbilid::ule .deste re?uen· 
mcnto sobre o qnal 11 Commissüo p~dc mfor· 
ma~õcs no GovenJD; c de .ul\1 ofl:icin1 em no
Ill<>" dos oWciaes que foram dcmittidos cm 
fn.ror dos quncs se mandou dar um nnno d<~ 
soldo parn se, rctira:rmn; qu.c:ixu.·se qu~ 11 cxe
cur.fto que o Governo deu n isto tem sido de 
nl.~;l\11 1nodo arbitrnri:t; mas nem pl'Ol'it isto 
nem n·IJP:lr{'C<'I11 as (lSsig-nnturas desses ·ho
mens prejudicados, sem apresenlo.r procur:t· 
çfto cleUcs! ·Xlio é assim que se requer á As-

Õ' 1'.\nTE DA OltDE)[ DO DU 

Entrou em 1 • discussão o P(treccr da 
Commissfto de Constituiçii.o, rclnti\·o nos Srs. 
S<•mtdores Viscon·de d.~ S. Leopoldo c ::IIn
nocl Ferreira da G:unara. (Vide sessão de 8 
ele :IInio). 

O Sn. Bonm;;s: - Requeiro a leitura dos 
o;[licios que esses sen,horcs remetteram (le. 
nnn-sc). A' vista •da C'Xpos!çfto QUe fnzem 
:nostrnm niio só diffieuld!tdc de pocl<·reDJ com. 
p:•reccr mns atú impossiu!lidncl<• d" o f::tze
rcm; c como é que Jlôclc a Commissüo dizer 
<tffirm~·tiva;nentc que se officle elo novo di-
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?.·.·ndo rJUC J'acam esforços para comparecerem 
qu:1ndo ellcs diz,:m: é impossivel, minhas 
mokstins incura,veis m.e impossibilitam, sou 
de mais obrigado a viagem de mar, o que é 
difficultoso a homens vigorosos q.uanto mais 
a mim? Portanto, [L vista das razütO>s que ou
Yi, nfto posso appro\·ar o Part•ccr da Commis. 
silo; não digo tJUOI seja o arbitrio que o S"
n:Ido de1'e tomar; serú objecto de uma dis
cuss~o quando se trn:tar dl•ssa parte do Pa
recer, que dlz que nem o Senador se p6dc 
dcmittir, nem o Senado dar.Ihc a demissão; 
cntfto cu direi n minha opinião; porque nfto 
sei como se ha de obriga.r o homem a 513r
\'lr po1· for~a., s6 se se quize!'<•m empregar 
meios \'iolentos: contrario s6 esta part<' que 
quer ·q·uc se officie novamente para ellcs d
rcm, c julgo nccessario uma me-dida que sir
va de prccedonte. 

O Sn. V1scosnE m: AH:.\:<U!U: -A Com. 
missão rl\conheceu, e aSt3im o cnunci:1, que a 
Constituição não faculta ao Senador autori
dade de se dcmittir, ncm tambem pcrmittc 
:10 S<'nado autoridade de aceitar-lhe a ele
missão, e onde havia a Commis:;iio de dedu. 
zir outro fundamento se n;1o o que apresen
tou? A Constitui~ão não dá ao Senado o di
reito c!~· aceitar a demissão, por isso que diz 
que o lugar é vitalicio, qual ckvia ser o Pa
recar da Conunissão? Os Senadores nfw cli. 
zem que estão perpetuamente impossibilita
dos, o seu estailo de sauàc nctmJ póde me
lhorar, o .Senado deve dizer que e$tfL na fir
me intclligencin d.c que logo que os seus mn. 
les minorem <'!les se npresc•Jlt:Jrfto a ocr.upar 
os seus lug(l.res: se a Constituição pcrmittis· 
se impõr u·m.a pen(l. então se podcri:J dizer· 
lhes que ficassem na intc!lig,•ncia que se não 
viessem dentro ·de tanto tc.mpo 'leriam a pc
na .ele perder o lugar, ou tnl que possa der. 
rogar n Constituição, entendo que n Commis
siio niio podia dar outro •Parecl'r, 

O Sr.. VEnG<:Erno: - A Com:nissão fun
damcnt.'L-se elll que a ConstHuiçfto nfto auto. 
riz.a ao Senador com o arbitrio de cxeusar
sc clcssc' cmprr·;;-o; cstn 11fto é n q.ucstão; n 
questão é o que se ha de fazer quando um 
Senador se declarar Impossibilitado para ser
vir: um Scn~dor diz: - cu niio posso sor. 
rir, cleliber('lll o que convém mais :l !\açiio. 
- Cnmf.r{t (t Nnr,fto que fique sem cxcrcicio 
(•ssc •'lllJH'c.gado? Parece qu.c não; 'portanto n 
qucst<1o não é dn cxcusa, clles dc•clararam 
mesmo que não podem rir c(t, ollcs demittl-

dos <•stão p:las suas i·mpossib!lidades; agora. 
porque a. ConstHuiçlio diz que ú vit.alit!o não 
podé•ru ser primdos? Dé'sgrnçada da. adm!nis
traçüo se este principio corresse. o :VIunarcha.' 
en tüo niio se podia demittir, assim como os 
outros empregos vHalicios ainda que estil'.cs
scm impossibilitados, ha\'iam de perecer os 
n<·gocios da Xaçiio segundo o principio e:nit. 
tido pelu. Commissão; som<•lhante principio 
não envolve .cm si o maior elos absurdos? "\ 
Constituição e as leis são superiores [L possi
bilidade uns caus:ts? :\fto; c onde está na 
Constituição que se obrig-ue o s,•nndor a ser
vir s6 porqu,, o emprego é \'italicio? Em 
quanto dle quer scn'ir nfto pôde ser dcmit
titlo, mas aqui estamos no caso de sN irn. 
possi·I'CI, segundo dizem, e então o que re
sulta. daqui >é não se preencher a Rcprcsen
taçfto ~acional: portanto não se pód.e atlmit
tir este Pa'!'ccer S(''lll offensa das Prcn·incias 
a que estes Senadores per.tcncern porque niio 
Pstfw rep~cscntados, c talvez que aquclle que 
cxpr~:ssa,m.entc diz que é um a·cto de justiCL'I. 
e dar.se-lhe a d<•missiio fosse conduzido a is
to por outras considerações, porque lha mais 
tempo que .c!Ie mandou pedir a demissão. 
Arg.u.menta-sc com a Constituição, mas ar
gumenta-se :porque é nel!a onde se procuram 
arg'4'llentos pa-ra .tudo, porGm, nella ·não ha 
artigo algun1 que obrigue o Senador a ser. 
vir cont~a a sua vontade muito mais aqucn.cs 
que têm i.m.possi.bilidndc; o s~no.do insiste 
cm que e.1tcs Sena dores vcnha.m; {) o mesmo 
que dizer - \"ÓS mentis, não e·staes doentes, 
ou entilo 'l'cnci a impossi·bilidadc - esta rc
commcndação é !ll·Uito injuriosa; um delles 
até cita uma a utoridadc mui respcitnYel par:~ 

mostrar que não é por falta de pr.triotismo 
que dt•ixa de comparec~:~r, mas sim pela Ún
possibi!idacle. Neste sentido eu offereço uma 
emenda ao Parecer. 

"Attend<'ndo á impossibilidncle ·ele com
parecer o Sr. Cnmara. o S<'naclo cl.eclarc m. 
go o seu lu.gar, louvnnclo o patriotismo com 
que no mesmo se empregou. Semclbantemen
tc a r<'SPeito do Sr. .S. Leopoldo. Salva a 
rcdacç:1o. T'argucbro." 

Foi npo!(lda. 

O S!t. Vrscoxm: nt c.wnc': - Se m1 se-
guissc só o que está 110 meu coraçito iria pa.ra 
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exemplos ele pecJi.rem dt•missü.o; esta t-ora
gl•lll e vi·rtutle publica peJa qual nos cxpo· 
mos a todos os sa.crificios ;•stá consagrada· na 
Constituição, muito mais quando a. crise c·stíL 
proúma n nós; nfto d!.go isto pelas pessoas 
dos nobres ·Senuclores, mas púde acontecer 
que venli.u ao caso em que todos ven·ham n 
pedi·r s.tKLS demissõ,•s como acont;•cc•u cm 
J1oma. 

:"a verdade deYc haver alguma contem. 
placilo sobr.e os Senadores que estão ausen· 
tes cm part<'S .n•motas, mas niio facuJt,•mos 
que elles .percam as suas f.aculdacks ordina· 
rias se possam demittir. 

a emenda porq!l" tem npparencia de c•qulda· 
dt•, mas nrw me sd cJ.ecitUt· so não pelo es. 
pirite publico, pn•scindindo de consic!L•raçõcs 
particulares. O que é CJU<' diz :t Commissfio'i 
Uma verdade; que nãn ach:t n:t Consti.tui· 
çfto nem fnculdadc ao Sc•n:H!or que tem ac<'i· 
tudo este cargo pa;·a pedir :• sua demissão, 
nem no Senado pa;ra n cnnc,·der; ha al:;uem 
que possa disput3r esse ponto? Se o .S<'!l:ldo, 
assim como :L outm Cnmurn, tem as suas nt· 
tribuições marcadas, o n,·nhuma se to.·m uc· 
crcscentaclo nté a:;om, nflo se pócle forjar l'S· 

ta dt• novo. Diz uma lei qut• nin:;u<·m se pó· 
de clcmittir elo seu emp.rcgo e ainda no nos· 
so caso {; mais 'forte ·porque d,•pois de esta.r 
eleito um Senador pela sua Provincia, c•Jic 
não póde (kix:u· de aceitar sem injuria pro. 
pria, sem ser contra a opinifto geral, se•lll 
cksdountr o l'lll])r.e·:;o, porque " sua d·ignida· 
dl' é t31 qtt<' não se púde com boa. razão rc
nuncial·a; ·é preeizo saber.sc mais que <•ste 
lugar é vitnlicio; não contc;;to a sua moles· 
tia g-r:wc que r.!Jes diZL'Ill tl'r pel:1 sua pa· 
Jayru de hon.ra, mas o graudc Lord C!wtou 
quando S<' tratou da IndL•pendt•ncia. da Ame. 
l'ica pedio ser I evado numa padiola pa.ra dar 

Fallou-se que a ReprcseJJ.l . .açiio Nacional 
deve estn.r completa, isto é, completa com 
todos os Se nu dores em :;rf1o0 ele sa ude, isto 
não ú passive!, e a Constituic;üo quc• reconlle. 
ceu esta impossibilidade elcu o dc•sconto, por
que diz que o Sen·ado :pó ele tra ba!ha.r reunin
do-se a metade e mais .um de seus membros: 
nilo Jw, pois, essa necessidade absoluta. deL 
les compa.rccerem, e depois nfw (•stá p·rovado 
que as suas molestias continuarão; muita 
gente tem estado quasi a toca'!' o termo de 
sua existencia c ao d·e·pois ficam boas; por· 
tanto é contra o espirita da Constituiçflo que 
nflo consid.era a Representação Xacional per-

o seu voto; isto é que são padrões de patl'io· 
tismo. Ouvi dizr·•r cousas .espantosas; disse· 
se que elles P••dem renunciar; não podem 
sem dt•sl!onrn nossa, c quando pudessem o 
S<•naclo nflo pórle dar esta .faculdade: as suas 
circumstun.cia.s são dolorosas, c isto augm.en· 
ta ú. proporçflo que a ·nossa idade crc•sce, mas 
tambem devemos attender que ellas nflo são 
incu.rawis, a 1mdicina prog;ride e ·Púde ncha.r 
l'<'lllodio para curar estes 'llla!{'S, ellc•s podem 
mel·horar c emquanto o censorio <l::t intelli. 
:;cncia .está em vigor ainda que p.acJ<'ç:nn os 
mais membros podem-se fazer :;randt•s servi
~os. Demais quando o anno passado s.~ de· 
mittio a rRc:;encia, que não é vHalich, mas 
sim pm·manentc em quanto h.:L u mctwridadc 
elo nosso l'vlon:lrcl!a, ambas as Cam(l.ras dis. 
seram que a Constituiçflo não lhe dava au· 
tor!dadc ·Para se demittir e nem as Cumaras 
podin•m conceder isto, ella então vio-se obri· 
:;ada a assumir o lugar. Portanto, S.r. Pre. 
sidente, dcvc·sc tornar a esct'eYor a cst<·s 
Srs. Sena dores dizondCI·sc que espera mos d.c 

fcitanll'nte n·umerica, e temos o exemplo da 
Re.gencia que não sendo vita!icia peJa Con· 
stituiçiío, comtudo a Asscmbléa não aceitou 
a sua demissfto: deve, pois, p.a.ssa.r o Pare_ 
cer da Commissão. 

.Q Sn. BonaEs: - O nobre Senador não 
acha ·P<'i·:t Constituição que se possam acei.t:tr 
demissões de empregos vitalicios, mas acha 
isto na regra geral, admittida por umn 1<'1 
dos .empregos publicas: o lugar de Senador 
e vitalicio; logo a existencia nesse lugar ou 
seja demittindo·sc ou nceitando·SI' a sua de· 
missão c•stá na regra colllrnltm de todos os 
empregos vitulicios. ?vias disse o nobre S'e. 
na'dor qu.e não está p·rovada com eYidencia 
a sua .impossibilidaele physic:1, quer dizer 
que pro1·ando-se isto .:p6de·se aceitar a sua 
demissão; Jogo a duvid11 está sómente nisto; 
mas responda-mo o nc.bre •Senador, como se 
p6de ol>te.r uma evidencia tal? Qual é o me_ 
lhor informante da mo!estin de l!lll homem 

seu patriotismo que Jogo que suas of.ac:ulda· 
dcs physicas me!hoN'm, tornem a compare. 
crr; isto certamente é uma cousa decorosa c 
decente, c outra cousa o .Scn·arlo nflo p6de 

do que o mesmo ·homem que diz -
Posso ·absolutamente ·comparecer? -

eu nflo 
Quere· 
diz -

fn:Z<'r. ..Depois, devcm·S<' •cvil:JJr estes m(los 

rfL uma. junta de medicas? .o hom.em 
cu estou impossibilitado, exponho-me á c~n

sura, mas nflo posso contlnunr - que mais 
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J!rova de evidencia? Acho, por consequcnciu, do fiquem em suas casas acé que o numero 
que está na craveira que o nobre S.cnador de Senadores fique reduzido á metade c nmis 
quer. Citou o exemplo de Lord ·Chutou; mas um; cu nii.o posso udmittir s~mclhantc ra. 
póde.se app!icar semelhante exemplo aos que ciocinio, e, nfLo o uodenclo udmittir, nfLo pos
se acham na B,:;,h!a? Podem estes vh- ao Se- so approvar o Parecer da Comudssflo. 
nado em ·uma padiola como fez Lord Chutou? O Sn. Vi~co::I"JJE JJE c.wuu': - Sr. Prc-
1sto só se pôde applicar aos que moram no siclente, cu ·nfLO sei igualar o Senado, segun
Rio de Janeiro c nflo aos que moram cm ou- do as suas attribuiçõt•s, a ncnllllma outra 
t·ras p.rovincias, salvo se se quizcr que todos CO!·poração; e nfLo ~c dlga que o empr.:·go d" 
os Senadores sejum obr.igados o. morar no Senador é um emprego como outro qu:llqucr: 
Rio de Janeiro. O outro exemplo que uprc- niio ú um elllprcgo; ·Ú um cncurgo de )!unes 
sentou wmbe!ll pouco proced~. que foi o da Publico, que a :s'açfLo contia n seus escolhi. 
Regencia; primeiramente não é exacto o que dos: a <.'Ste .vencimento que tem dt'U·se-lhe o 
disse o nobre Senador porque esta Camara nome de subsiclio, mas niio o é: é uma in
nfw tovc col1l!L'Cimcnto nem ela demissfto da dcmnização de seu tempo, o sacrificios, e 
Regenci<~, nem da. sua reint2g·ração, foi (t ou. quanto ao que vencem os cmprt'S'Hdos civis, 
tra Camarn. mas se a Regencia dissesse não J isso que tem o titulo de ordenado: em ou. 
posso continuar a servir, que S<' podia fazer trns Na~ões, na Inglaterra, por c·xemplo, os 
neste caso? Lançar-se-lüam grilhõ:·s aos pés Lords muito ~l'abalham para serem Pares, e 
~e s~us membros p;tra. nii.o sahirem dal!i? !eso independente de sub:;idio algum, é só 
Nào ha resposta :1 dar: llHIS quer o mesmo pela honra que nisso adquirem, tendo gran
nobre .Senador arguml'ntar com a Constitui· eles pa.trimonics; mas as nossas ci•·cumst·:w
çfLo; cleixai"{L de reconhecer o nobre St•Jwdor elas nii.o <'Stavam no CJSO 0111 que estfto <'S· 
que o Iug·.ar de Conselheiro de Estado é mui. sas :\acii:s, c por isso a Nação Brazileira, 
to proeminente? :-Ião; e deixarCL ele rcconlw- 0111 attcncüo aos traba!.hcs cxtraordinarios 
ccr que este Iu.gar ú vitalicio? :\ão; pois sai· de St·Us R.epresentant,•s, e inco:mnodos, mar. 
oo que csts mesmo Senador j;í pedia a sua cou ess" subsidio; mas entre a vitaliciccl:l
dcmissüo de ConseH1eiro de .Estado, c 'foi ad· de~ do .Senado e :t dos outros empregados ha. 
mittida; isto 6 um exemplo que clt!\'e frizar. uma difi'"rença enorm,•, a qual nflo tem pon
Diriio que isto foi um acto do Governo, c to de comparação. 
não da Camara; porém, se houve iMracçüo Disse-se que talvez um perigo imminen. 
d&via-se, cuidar disso, nii.o se disse nada te ameaçasse o Sõnado, c que convinh.a por 
nfw se fez censura alguma, e nomeou-se ou- isso mettcr gPntr. \"igorosa; mas por se sup· 
tro Conselheiro de Estado. Veio o nobre Se- pôr isso, porventura nós j{L nos deveu10s de· 
nadar tallllbcm com a crise, ar;;umento que clara r l'racns soldados! (A.poiarlos). Pois, 
sen1pre appa·r.cce nesta casa c em todas as senhores, embora o sejamos, mas nfLo o mos. 
questões; ao mesmo t<ompo disse o nobre Se. tremas, e sai.a dmtre nós esta d<·cisüo que 
nadar que a Constituiçüo só exig,• que o Se· entr.• nós com um \"Cs!um.br,• <k que ainda 
n·ador tenha saber e •virtudes; mas com Yir· ha entre nós cor:1gem pa.rlalll<'ntnr; deixe· 
tud.c e s<~.ber não é que se resist<' íL crise, é mos n mais para quando chegar n hnra do 
com valor e a'fouteza; e eu nflo sl'i se ta.! Jl••rigo, c di.gamos o que disse n nosso Sal· 
acontecer o que h:nerá, ha \•emos ele ''<•r en- \'aclor, ainda que enfraquecido pi.'] a dôr, e 
tüo que as cadeiras de Senadi>!'cs estarão cm estado tormentoso - SJJi1·itus prom.]Jtus cst, 
casa de cada um; isto é o que h a ele acon. r•rtro anlem. in.firuw. - ·LI'!nbrou-sc muito a 
tecer. Deixemo-nos destes argumentos c tm- ·histori" dt• succcssns nntigos: cu tambem me 
temos ela questão principal; as pessoas que remonto á <'lia, c digo que se veia o que hou. 
pedem demissão dizem - nós estamos im- vc na. França na época em que foi invadida 
possibilitados; não podemos .comparece·r, to. ·:l Representação Nncionnl, .o que Bonupartc 
me o Senado a· nosso respeito a. d<'liberaçiio / <'ntrou no seio ddla com seus grnnadeiros; 
que julgar n bem ela Nação - e l'lltlio qua·n·J <·.ntJ·ou um elos 111embros fio Corpo seu pntri
clo elles dizem Isto, 'ha de se responder que J Cio, da. Corst•ga, natural de Ajanco, saltou so
qunnclo melhore o st'll est..tdo dr sauclc ve-~ brc cl!c com um punhal, mns Bonapnrt" cs
u,JHtlll para n St•nado? Isto ú o mesmo que cnpou ao golpe lnnçando.se nos braços dos 
di2cr que aquc!lcs que se vão impossibilitan- seus granadeiros, ficando nós mais brnnc1>s 
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que a cal da parede; sfr esse Deputado do uador, tum-bem t·ntão nflo permitte qtw Be de· 
ConseLho dos 500 fosse um lng!ez que resolu- /mitta o Conse!Jwiro de Estmlo, porque o caso 
1o dispa·ru.sse uma pistoltL talvez que u sec
na mudasse, mas é nota.vel que todos os mais 
membros fic.a.ra!ll no seu posto; e com com· 
gem parl:~.mentar su~tcntando a sua dignlda. 
ele. X o Scna·do Romano, quaudo ·entrou no 
Cupitolio uma turba de Gttllos, um de!lt•s as· 
~altuu o velho s~nador Papirio, este o der· 
ri.bou com o seu bordão, .e n<'nhum largou o 
seu posto, ainda que assassinos os atcrras
scln. 

'l'rouxe.se o exemplo da demissflo do 
Conselheiro lle Estado que foi dada, c que 

é o mesmo; pm·ém, deu-Be a demissão t~ um 
Conselheiro d.e Estudo, e o caso é que nin
gucm cc•nsurou t•ssa ckmissiio, e todo o mun. 
do a. recebeu como uma -cousa h•gal, nrw hou· 
v e a. m!nin1a censura; -um Conselheiro de l!:s
tado, que estava f.a:tf.gadci ele trabalhar, quiz 
por meio d.e sua demissito ·pr<Jcurar o d~scan· 
ço, pedio-a c foi-lhe llada, c CSSl! acto mc-rl!· 
ceu toda a. appromção; e isto foi nadtt me· 
nos que a renuncia .de um lugar vitalicio que 
exercia. 

Quer-se que nós preparemos com toda u 
senrlo esse luga.r vitnlicio, cntr.c.tanto, nin- força c vigor para nos oppürmos a qualquer 
gncm disso murmurou, nem se disse nada, atuque; mas o macio de prepararmo.nos parn 
c que só hoje ú que se nota que isto é contra isso é conscrl'ar os invalidas e froxos, ou pro· 
a Constituição; mas que importa que o ex· curar, e chamar homens nO\'OS, e vigorosos, 
Imperador désse a demissão do Conselheiro que nos ajudem? Quem dirá que seja o meio 
de EsLado a um membro do IJH•smo Conse- de nos prepararmos para o perigo c conscr
lllo? Podia fazel.o, por isso que é el!c, sem Ya:rmos compnuhdros !nvalidos que estilo em 
dcpendencia de mais ninguem, quem nomeia diYersas 'Provincias, c impossibilitados de 
os Conselheiros de :Estado, c nem pôde isso i concorrerem· a. -coadjuvar-no-s? li;' mesmo por 
entrar em gráo tle comparação, porque o Se- nós estarmos em circumstanci:ts de perigo, e 
nadar não está no mesmo ca.so que o Con· por nos querermo-s preparar para o affrontar 
sc!-heiro dt! Estado, as suas nomeações c a que del't•mos chamar companh<'iros vigorosos 
attribuiçües süo mui diversas, porque o Con· que nos ajudem nos nossos esforços. 
selhciro tem responsabilidade ent1·etanto que Sen·hores, eu creio que se nilo .póde ad
o Senador tem inviolabilidnd<•, c são estes mittir ·este ,pnrecer, e qu<: tambem não se pó
os Juizes daquellcs: portanto e11t~ndcndo eu I de deixar d.e decla·rar vag<J o lugar dcstl!s Se
que nós não temos attribuição para da•r de.ln.adorcs, que assim o pedem, porque estão im
mi~sfLO aos .Sena.do;e:, porque não s: aponta possibilitados, s~m que ca_i_amos em gr·::t.vissi
.arti.go d·a Constituiçao que o autonzc, voto ma censura, censura que Jtt se fez quando se 
pelo ·Parecer da Commissão. I pu·blicou este ·Part•cer, e se essa censura en-

O Su. V~:nau~:mo: - R~sponderd a al- tão recahio -sobre a Commissão que o aprc
gumas das objecções feitas pelo nobre Sen·a· sentou, se hoje p.ass::tr esse Parecer. certa
dor. Diss€·se qu.e o Senado não tem anulo- mente e.Jia •reca!Jirá sobre o s~nndo; censun~ 
gia com ·O Conselho de Estado no caso pro-· que certamente ·prejudica a dignidade e pro. 
posto: mas t•.u sust~nto que não só tem ana.- bidadc deste Senado; .porque quando nppan,. 
logia como entidade, porque o ·Senado é vi- ceu da Commissiio se disse: - Qual é a ro
talicio pela Constituição, assim como é o Con- ziio por que o Sena:do quer violentamente 
sclho ·de J!:sta.do, qua.nto ás diversas nttribui- consen'ar no numero de seus membros aqucl. 
ções qne 1em, .disso não se trata, porque c:>· lcs que expressamente dizem, que nfto podem 
da ·corporação tem ~mas attribuiçõcs dHfc;ren- ter exercicio? B' para pelo acto de sua de· 
tes: do que se trata é da vital!cie.dadc, cir· m!ssfto, não adm!tti-r pessoas novamt•ntQ clei
cumstancia que Se• dá tanto no ·Conselho de tas, qua nito serfto da opi·nião da maioria 
Estado .como no Senado; portanto, nô caso de <lo mesmo ·S·e.undo, porquQ se sabe, quo em 
quo se •truta não só se dá, como disse, uno.- qualquer Provincia que sl'jam feitas as clci. 
Iogia como •entidade. Ainda que o Consc;Jho ções, ellcs ·hão de s~r timdos ,da, opiniito pn
tlc 'Estado seja nomeado por outro modo, que pular. - Log<J muito imprttdéllle será que 
6 .o .Se.n-ndo, não faz isso :mudelr a circum- o •Senado se pronuncie por um tal Parecer. 
$tancin de vital!ciedn-de; logo o exemplo 6 Velo·sQ com a demissii.o ela :J.'tcgn1cia., quo 
multo bem trazido. :So a Constituiçfto, como a C:~mnra dos •Deputados .ntlo aci'itou; dissf1• 

se <!isso, ·nito pcrmitto que se demitta o Se- se: mos isso niio 6 exacto; a I~egcncia lkdio 
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[L Calll(l.l':t dos Deputados a su•~ de-missão, mas possl.bi!itndo que \'lesse por íoi·r;.:t <·x•·rc<·r ns 
sob~e isso nüo •houve dcUbcracão ulguma. J'uncçõcs de Scn(!dor? Isto .nüo cabe n:t CthiJc,;a 
(Jfonvc). A Camarra dos Dcput:ulos tun.n- de ninguem! :\'las disse-se, não c:;tit IJrovadu 
dou-lhe uma Deputaçfto a pedir-Lhe qnc con· com evidencia: mas que maior evitlench do 
tinuassc a. cx<•rccr suas funccõcs, continuou; que aqlli!lo que cu confirmo'l Como prclcntler 
c essa foi n unico. medida ncccssaria para prOI'ar o contrario? Eu é QUC Sllll o vcrdadd
c:ontinuar no exercício de suas .funcções, por- ro medico de mim mesmo, porque o~ medico.; 
que ella qulz, '! julgou· talvez convenieJJtc on julgam, sim, mas .(i pelas min.has infonna~õu;; 
prudente o dever continuar, mus po.din dei- logo, tudo se vai J'eferi·r (t autorid:tdt• daqud
xar de continuar: assim do mesmo modo !c que se dir. impossibilitado; m~s ai!Hh QUe 

qualquer Senador põde, quundo quizer, dei- o não estivesse, podia, como j(~ diss~. c!izer 
xar o exercício de suas runcçõc•s, que como que nf~o queria mais conti.nuar a ser Sr.na· 
t·Jl exerce: cu quando jul.gar, ou por futiga. dor: c quc terri.v.e-1 cousequcncia nüo pôde 
do dc trabal·ho, ou ·POr outro qualqu"r moti- daqui :Jia.ver? )ião ·ha ld que obrigue a cou
ro, que não tkvo continuar neste exercício, tinuar nesse exercício, c o Senado entendo 
nflo võnho c(L mais, fico em nlillha casa, dou- ,111c se nfLD rleve prooe-ucr a no1·as cleir,lics; 
111e ·por rlemittido; se por~m o Senado julgar agora ·ba dous Sena.dores JH'ssc caso, rtuc po;
rttH! cu não o devo ser, nfto me importa essa molcstia declaram que nfto podem vir; h:L 
decisão, fico cm minha. ·casa, porQue o Sena- i.gua1mcnte mais alguns r1uc dfto cspcraa,;tt 
do .nfto tem autoridade de me mandar buscar de virem, mas QtW tal·\'cz nunca renham, c 
para exercer as funcçõcs de Senador, e sel·o pódc ser que mais :tlguns se impossibilill'm, 
por forGn, hei de sel-o em quanto fôr min·ha e o numero fiQue mui dimil\Uto; :n:<1s c1. islo 
vontade. Disse-se que a ConstituiGüo nfw tliz-s": cmquanto ·houwr mcl~clo c llt:tb um 
traz, que depois de ser Senador se possa ex- 0 s~nndo trabalha: porém como scr(L rJuando 
cusnr: mas obriga a sel-o, c a. servir como 0 Senado se r·C·duzir a esse !llltlWro é falto 
tal? Ainda se não rcspond<'u a isto: om, 59 um? Acabou-se tt Reprcscntar:cw Xucional, 
clla não obriga por este. nrtigo; ainda temos porque estão acabados os recursos de o s~
outro artigo (c não se ponha de parte) no nado poder chamar membros, porque dc·ixa 
qual diz, que nenhum cidudfto 6 obrigado a. de existir, c cxami.nnr os seus cJi.plomas: isto 
Jazer scnilo aquillo que a lei manda: po.r- 6 possiV·0l, senhores, porquc nús progrc'ssh·a· 
tanto se a Constituiçfto não 1ue impõe a abri./ mento ·haremos de ir diminuindo, cnti·c nós 
gação rigorosa ele cu contiuua.r a ser.rir, es- ha um .numero de membros d!! avnncada ida
tau ao abrigo da Constituição quando digo 

1 

de, os QUaes existL'lll na Côrte, mas muitos 
que não qtwro mais continuar a servir; mas dclles o.cha·cados, c que grand,•s .esforços ·ia
trouxe-se um arti-go da Constitnir,ão, e 'fecha· zem afim de cump!'Íl' com as suas obrigacücs, 
se o outro, e mmos adiante que assim Jaz mas j.sto é racil para os QUI.! se ücham na 
conta. );[Lo ba, pois, na Constituiçiio artigo 
algum que obrigue o cidadão a aceitar o car· 
go de Senador, nem a conUnua·r no ,exercício 
de suas runcções quando o seja: logo, a Con
stituição não obriga .por nen.hum dos modos, 
cstú claro que o que .é nomeado Seno.doJ• pôde 
não aceitar esse cargo c o qtlc está 
nomeado Senador, em excrciCJO, pódc di
zer, Quando lhe approuvcr, nf~o quero mais 
CDiltinuar a ser Senador, e qtmndo exprimir 
esta sua YOntnde tem a Constituiçfto a seu 
fuvOI', está mesmo autorizado por clla; e niw 
obra contra ella, observa-a, porque clla lhe 
pcrmittc que faça nquillo que a lei lhl' nflo 
prolübc que possa fazer: nws aincl.a al6m 
<listo .ha. outra circumstnncia., c de .grave con
sidcraçfto que é, n impossibi!ida·d•c-; pois pc
di,, a Constituição obrigar a qu~m ·está 1m. 

c,;rte, ·p·orqlw mcttem-se na sc•gc', c compa
recem; ·mas não se d(L a mcsmtt circmnstan· 
cio. para aquellcs que se achnm no mesmo 
caso, e vil•cm .nas ,províncias, que lhes é nc
cessar.io "f:tz{~r uma longa viagem: terão cl· 
.Jcs sempre tanto patriotismo, qlh.> se expo
nham n riscos de vida para \'i rem pn ra o 
Smado? 

-Eu não nego que empregarão tnllas .as 
suas forcas para virem, mas tal\'Cz aconteça 
o não poderem vir, ·bem como Que s'' agg;ra
~·em os incommodos dos que ,exlstl.>m n:t Cür
te, c ainda QUC cmpr~gucm todas ns s1ws for. 
ças talvez nfLO possam comparecer no Seno
do; ndmittido, pois, este princirlio, pútl,• mui 
b<•m a. vir a acontecer que o SL•.nadn, ]101' fnl
tn. d1e membros, não possa tntballw r, o que é 
mui natural quo aconte~a. 
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'J'i.:!Üli.l.~lltJS \·~1lu!·, l! llat.riu::;::,~llü p;:r,~ re- ci::u1o :1rUgo d:t Constituiçi"L·O, nem outrn. al .. 
pdlir qual[JUC!' at:lqu::: cu !Oa\·ari:: a Deus ;;;u:J.:>. lei que pcrmitl:t ao s,·nador o direito 
::ll! toUo:j o tircrc:n qu:nHlo cht.•.:;ar :1 ot:.:é;t:.;itLO, 

e r.;!11 ln~io~· g~·::o elo qnc (·U: l11·:1S o que cu 
-c·nl<'JHlo é qu,, o Senado nt:u púclc in[Juir. QUO 

tem esse. ,~~:!or· c p~t.rioti::>I!l!J no cst;t(lo c..·lll 

e1u0 se :!Clia, ~ cl!an:ando ao seu seio l!om"ns 
Qtw dccidid:Jmcntc dizer, LJ!lL' pl.'lo Sl'U esta
do elo> mf.llesLi<·lS nflo podem comparecer; n 
l'aru.:~r d~t Com:n!ssàu acst:t Jl·:lr~c qn~ Of-i 
obriga c1 yi;·, Plrce:c QlH· os r]t:c·J', por totlos os 
mnclcs, ao SL'U st'!o; Jwrqnc diz - Ycja se 

li~ po:Lr ücmittir.sc•, nem qu:o conceda ao Sc
ll~Hlo a faculll•:Hlc de accitar·lhe a demissão; 
c igu:llmcnte S<> nflo tem produzido razões 
ek:lnzillas lla mesma Consti tni~.üo, ou de uu· 
t:·a lei, ~U<> ou:org;uc tal cl!r<'ito, e faculd:Hlc. 

l"!cst-a·mc·, pois, tflo sómc•u te contrariar 
t:·t-s ~~rgu1ncnto:; que tên1 npparl·cillo, dous 
uns qu::o·s j(t for.lm eloQuentemente comb:tti· 
dos por outro nobre s~naclor; c um exemplo, 
cu si il1 ii<'_: mm porque se insiste n•·lles tra-

pütL .. ~ vi!', l'<.t!::n. a dlligcncia -- j~tu. sc:1llorcs, 1 tard igu:1Jmcnt.c de- os des-fazer, e de I110S" 
tL'llliC :t corri;iil' esses Senncloll'CS, c é até nma tr:ll' a imprüpricdade tlo silllile. 
lnjuria e1u~ s~ lhes faz, uma -\·vz CJl!C cllcs Di>Sc>·sc qu~ o lug-ar ele Consclhl·iro de 
mostmm o csL\rlo (]o.o in,pos"iili!id:)(J:· c!ll que Estado G Yitalicio como o de .Senmlor pl.'](\ 
se ac.ha1n: li:n at~ tliz - rpL·: :~~·r:~ n:n üclo, Conslitui~·Qo, c que clla cxigl2' parn. se1· Con
de justica o dar .. s~-llh' a sua <lt·miss~o - ltl-~-sc!h~'iro de Estado .:ts ·ll1(.1Sl11~ts qualidades r1uc 

go, sendo rcpudüulo o seu l'C(lucri~Ecnlo, "f:lz- ==~~ prcciz~!n pnr:1 ser Senador; c flUt! nós vi .. 
~Hh<: u:na i:Jiu::tir:a; o 11Utro d:z r1ne rccc. i <~los iít t;m Co!liil'lh~iro. ~c Estaelo ser uc-mit
bt•r;l a sua tl~:l~:is:-:i1o - c:o;no wn !~do tlc 1x·- . t.tdo :Jpcx:-~r de f:er Yltrdiclo o seu lugo1r, c que 
ncficcnc:ía - lo~·o, . · .... ~ lho ntLO cont::t'(1er :~:1z- / ~língnt·m 11Jlll'll1Ul'c•u, ou crln1inon c.sl·::t dl'!lliS'" 
~c~lho n:11a inirJtii:~Jl c l1c·n:::d:·j L· ,lnl.:r:1l~1•S / :-=Uo: :t isto te!1iln a 1\'SPO!Hlct\ CJU~ não serve 
tc::npo:·ari:ullc:Jltü impo::;s~bi!:r.~Hl\JS, fJU:llll.lo d- i j, st.·~~le-U_l~nr:n tl.; um Co:1sclhciro ck Estudo 
lc·s rkc:brn!ll r1t:c o t'Sl~to para ~~··mpl'c: c sc:·ú ~ér VJt~lil'lO, e serem nrcciz:\.s as n1csmns (lua
isto l'XPcutarmos a. lei? c.·rtn:I:c.uto q~1c ~l~to: llt1~líll'S par~ um, c outro en1prcgo: c n. gr.:.tn
ê sermos superior<.·s a l"lLt, c ú Const:itni~::o, ele, diiJcrc·n~a entre um c outro é esta: cnnsis
porrtuc ~ling-ucln é nbrig::t1o :t fa:~er üquillo I te 1~:1 pcsso3. 1~1!: o nmnC'in, C]UCnl nomt'ia. o 
qnc é. ~m?os~:\·d; 01'(1, \.1l1~m di:~~o ~11í:;. LL'mo::; ~nnsc:h~i.ro ~de. Est~~1o ~ o Poder :\Iode_rado .. r, 
llC0L'SS!uau~ de co;Jsen·~~~· o (!::~tll~l.l ~PJ:t vo:;- 11 11 ltLPL"tnnL<\ l~ POl tnnto quem o nomcw po
sirêl complct:t a. Rr-Jl!',·scnl.:~r;::o :\:Icioaal, 01 d·.· .demittiJ-n; n;as o Senador nüo cstít em 
Sd'ú di:·:·icil consc:.=!,·uil .. o Jll,rfJ~lc nos ~~11tan1 hl1·j1Uco C[!.SO, qncn1 rl0-gc o Senador f o povo 
muitos mcmlJ:·o-s que 0sl:io in!J::iJilit~Idos pal\l c o Poder :l!ode:·a.elor, logo só cstt-s ~erimn os 
ril"L•m, por moh,stí:u; cht·on!t::~s qnc Jl:Jücc:c::l que po(it'rbm dcmitt!r, e não o s~:nado. 
c !11CS!l1o 11or m'·~llH:ntkt idaJ,•, c n~·csc caso O .Senado niio faz mais qu<> ycrificar a 
c::mpre niio coDsc>JTnr cnmo membro;; ::quc·l- J,·;;:~lid:Hlc de sua cJ,·i~fto, c do diploma: :t 
los ~ue :1fto podem exercer as snn.s fanc~Õ\:s, auto·J'!dncle de nc•prcscntontc Mt·lhQ o Podr,r 
c ehnmnr qnen1 .ns pos::a L'Xerccr, c re:prt~~c·n-/ Eldtori.ll c o Jionarchn.; logi} não ·lin, como 
tar as suas Prol'i:Jcias: m~s a isto diz·sc - . se diz, cssn. scm-~lhan~a. hn. ao contr:ll'io mui
a medicina tem íc•ito g;r.:tlHl'.'S prog-ressos -/ tn dífl'crcnr,:I, :ttG n.ns func~õcs que cxcrc,~m; 
{)Xnl:"t que a mcdicin-n. pud::ss:· e10scoiJrir rc- o Cnns~lhciro de E:st:ldo é unicamente cou
JliC·tlio "]Jara curlr n ü\'.11H;adn. itla(k•! :\fas é sultivo, é uma ~spccic de pedag-ogo para com 
molcstia que se não póei,• curar: e que du- o Soberano; mns o Senador preenche fun. 
vida ha cm que as molcstia.s qu,, atae1m o c~L>es as mais sublimes, é l~g;islndor, e é .ruiz; 
cOt'lJO inf!uo.•m no espírito? -r,to é inncg:n·cl. lo~o. n:1o se dando, de modo algum, a mesma 
X:io tendo <'li, pois, nind:: ouvido rnziics qnc r:1zün de scm·:J.Jwnçn, niio s0.n'e a compara· 
mo coll\·,,:J~nm elo coatrnrio, w>to contra o c:h ~uc fez o l!l)brc S<:nador. 
Pnrrccr (h Commis~ito, e ll<'la cm r nela; c jul- O primdro nrgunwnto que se aprcscJJtou 
g;o !lll'Sino ncccsmr!o, ;1nr;I o credito, l!Olll'(L c é, qu<õ o Parecer da Commissfto já roi censn
dl~·!liclnrlu elo Se:J:~cln, " elo·cla~·ni':nos Yng;os ns rnc!o, c que s:> pa.ssar 0 Pnr~c0r ess:t censura. 
Jngnrcs. c mandnrlllos prnc~~r.lcr a. nonts t•lci- 11110: ~c ft•z {t Con11nissiio rccn.hirá agora sob!'c 
clics I o s~·n:Hlo: ·respondo, se não passn r o PnrcC{'r 

O Sr:. \'1:-wnxnr-~ ~n: .\i.t·.\.'\'i'.\i:.\: - Sr. ('i:1 Cr:mmi:~~~~o e:ntão r! nuc J ., 1n dn s~:· ccnslt· 
f':' :f:j.·!~:.': ~l:.'. r!:,;:!·t:."·:~(· :::··.<.! :-:. ·', .. ·::~ ·. ·.t\J',l· I ~ ' r · ' ) :·:::.;: r1 :--:·,::.:u.:l ,rtpn:rrr.r1s : c t:rsi:n ramo f.r:' 
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1:avor••ceu esta irléa com prc·suppo:;t,. illnsfto 
de opiniito do 110\'0, cu ta.mbem m~ J1o,so sc•r
vir dt•!la para corroborar o meu :n·gumen l.a 
na ruziio inwrsa. Disse tambom o nobre Se-

nor:~~:Jo Slhl.•.'lllt~ ~~~ lJ:ttUI'v:~:~, :~ L'~:u~·ri:.:nf·!:t o 

tem l!tDstn:ti•J: fJU:tl!do foi elo<to e:;te Scn:t· 
do, r:.:u1.:L 11111 ele sc-:1:·; n::·mln·r.~; har!a lk t(·J', 

segundo a Con3tiiui(::io, pdo !lH~!los, flU::tre:nta 
nndor que o San-ldo, a.pprovancln o P.:trcccr annos: Ql':t ·l'!'ll oiro a11nos nús '\',·mos rpiP a 
da CommlssflO, com esse passo intlica, que niio natmczn. tem p!'ovido floz._. lu;ia!'c~. e tlúqui 
quer qu~ ve·nh:un parn. seu sdo 11es:;o:Js <1o por diante s~:n durirla. ~ üc C:1t)t'l'ar rp1~" prn~ 

nomen.çflO do IHlYO. Quem· afiança que essa 1·a mnior num,·ro em ig·u:tl pei·iado: logo. 
iclén que se a.pr-eBcntn l! da nomca~:~~ clt~ povo~ I ~ão se dcn~ recc':tr ~·:-:s~t .. in:possibi!!cl~Hl:- de~ 
E como tirar-se cm bo.::t f6 essa lbilt_:itO? b i.:1lt:.t de ·R{·prL~scnt..1ç:ao ).;neJon::.~l, u~·m c.lt't:c
quc:n nomeou os aetuaes :Senallor<'s senüo o/ i:tr.sc m:tis accderatl:l !"cno;·aciio do Senn
m~smo poYo? Diz-se ma.is qn" assim o exige fln. 
o bt:nl dn. X.a.çfLo: ma.s tnlvez, c de ct·rto, o ~1\·rcciro ni'gum.c·nto - (juc• c·n: nm~1. ll1JU
Scnado não C'Slii nessa intelli.~·'nc!a; c no ria, o intcrl'sse com o:; rlous Sr:uadore:s a \"i
contrario tnlvi.~Z s. c pcrsuadn., {]lll' '! sempre lr"m, logo C]th~ r.s seu~ inc:ommodos pern1itti
menos perigoso nn poYo s•.·;;uir a mm·c.:ha d:t rf'm, porque, por suns Htolost!~ts, como ccrti
lei, qu"m tira a conscqucncla 11a·r:t uma ]1:t!'- ' fica\·am. estria 1.ot:tl:ll''nte inh::bil!t,1tlos -
te póde tombem tirai-:~. par:t a outra: c estns / r;ua:Hos SenadoJ"('S tún iic!t" ig·u:ll:s !'o•Jll'l:
razõcs. além disso, nfLo se dc\·cnl nrn·~~s.·nt .... 'lr scnt:H~õcs, (' sem cSJH'l'an~a di• ,·ida, ~-· tücl([· 

nesta casa; que cous:t G conct•.b;•r qu., n Se-, ,ria se acham entJ·c n•js?: (fiJJ'Jiarlos) porr,•n
nnUo tem intCnf!Õ<.'S sinistras? Isto n:io se- rlc- f tura a n.nlurcz::t llfio !::tz c:ris:'fi, c lli11Ít:1S ,.c. 
Yia avancar, c é até prohibidn pelo Jlr·ginW!1-/ z,•s inopinnd:uncnt~ niio s.• rr~colJra a >auci•'. ,, 
to. (<1po·iarlos). -· • . 1 o vir;oi~ pcrd~do? Pro:'crio-sc fi!J:Jillli•nlc -

Segundo argumento - );m.r;ucm e clm-
1

1Jnsta tl:zer n:;o qu<·J·a con:!l:.n·ccr·:· no Sc:J:!do, 
.gado n fazer arillillo que n. lei nfio mn:Hla, c, nfw !llc c1:1o ~t dc:nL:s:irt, ll!!l~~n··H1 mr. 11 tJdv 
nem n J(•i, nc:-m .a Constltui~flo nwnd:1:n fine / obrig.nt· n. C]lll' cu comp:tr··r:.a. - ():··:!. s·:·JJ!"ln .. 
o Senador nrto possa demittir-se·; logo pôde rcs, isto é c:ousa. (]ac se ~.:.Yanc: .. ·? ·E~1 estou cC!' .. 
se tlcmitür. - Ao contrario, a Con>tituiçi"~o I to que o nobre ·E'"Iwdor que ;n·ofc·rio esüt 11:·0 -

qunndo diz, que o Scn~dor é \·it~licio 11~opõe I posiç;1o nunc~ cc,nc,•bcu, n·1 m conccbcr:l n. .su!'.. 
nm contrato, prnmette rlircitos. e impõe obri-1 \"C·rific~~ão nos mcm!J!'o,; de u:na corpora~üo 
gacõcs; o cidn.düo qu0 a·ceitou o con:r:tto cstii. I t:i.o distiactn, (' rcspcit:n·d. 
obrigado a fazer nqni!lo qtH' a l<'i ma!llia; el-1 Pot·t:Jnto sustento o Par .. ccr tkt Commis
ln. diz que é vitalicio, o cidn.clão aceitou, c~t[t stw e !lk pro:tuncio contr:t a c:IJC!lcl~, qu~ é 
por consPguinte obrigado c cumprir rcst:·ir:taR I ~!lti .. constitucionnl, absnrà.:1, contraria aos in. 
mente com as obrigações qur a lei lhe i!npúz tcrcsscs da Xar;ão, c dig-!lltladc tlo St·Jwdo. 
na razão de seu cargo; c um dos cumpt·imcn-~ O St:. :II.II:Qt:EZ m: C.IJ:.\\"ELL.\s: - Sr. 
tos d,t obrigacão G o do pr"r':Jeht•r pnr toda n. PrC'siclc•nt~. mnito boas eous:ts s,, tem dito 
sua vida eSJ:Kts ~runcçücs: m~15 n. isto clissc-s·::: por U!ll!l c outr.:t parte nesta discussão, (~ 

- cm conscqu~ncin das cnfcrmiclad<'s, c .wnn- 1:cl!a cu niio cnt!"aria se niio obs<'ITa.sse qut.• 
çadn. idade poder(t a Xaçfto licnr s"m u:ll<! os nobres S"n:tdorcs, que co:nb:ttem 0 Pa:·c
pnrte ,da sua RC!lr2St•ntnr.fto, po:·qnr ]ltitl·· ser ccr dn Con:missfto lt!m l'dto, a m.·u Yr:r, um~t 
que dando-se impossibllidmlc se niio rcnnam falsa npplicar:~o de prineipins, c os que as 
os .Senadores: - não se dcYc teme-r cc•rta- sust·2ntnm niio t.}m a:nrla tkscn1·olvidn um 
mente esse inconwniente, ·porque •:1. mesma prin~ip!o cl<' Direito Publico qu~ certamente 
Constituiafto previa. c deu o r.:-medio afi!n d~ G .funfl·:tmental na matcri:t Cill qn•'stüo. Pam. 
não poder se Yerificnr esse facto, fl~tcrmi- s.o conceder a tk'lll!ssão do !ug-:1r d,, Senador 
nando que para hnYer casa, ~ Ht•pr<·s~ntnr;:i" n:io b:1stü que ntt~nrlirüis st'jam os mnt!Yos 
do Senado bnstnYa o numc:·o th mctnfl,. ·:· fJUe apresenta a~ucllc que a p,•cJo. cumpre :ll1-

mais um, contando j{L com as :nolcsU.as r in- tcs de t!Hlo examinar, st• nós tc·mos faculcln
<"!l)mmodos que nccr.ssnria.m0ntc :tcom}lnnh:!Jn c!P 11nrn. :1 conc0c1cr: <.'St:-t não se demonst1.,_1_ 

n. ,·elllicc. Xão sri 11111."':rr~, 1wis, ~:Pnhor~~s. nc- com o runclnmcnto d0 n:io s ... ,. p 1·o~libic1o Jwlo 
Cc·lernr tumnltunriament.> .a. n·no,·;t~ .. :o dn Constit.ni~:in: O principio de - poflrr r.nnl
S('nndo; n Constituição prcvio a ncrco:siti:Hlr quer fazer o que ü lei Jh~ n:i" prohiiJ,. _ 
desse corpo sctlcntnrio, t' ckixou n. sua Te.- Sc'nflo Ycrd:tflciro, flltnnrlo aJl!llicaclo n um in-
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que ha 1~! que p·e-rmitte aposentar ou demit
tir com justas causas aos que os oc~upam: 

nfto est1i na mesma ordem o iRqlrésentantc 
ela Xaçfio, n~m de ser um c outro vitalicio se 
deduz argumento algum: o Conselheiro d·!} 
Estado é nomeado ·pelo .Impcrnclni'; 0 lll<!SU:•> 

que o nomeia p6de attend~r a .~ •• t suppl!ca, c 
o S'ena.dor tem o seu lugar da eleiçfto nacio· 
nnl " da noml.'açiíu do Poder :IIoclemdor, é 
quem, pois, lhe ha de dar n demissfLO? As 
leis sobre demissões .e aposentadorias nen·llll· 
ma relaçiio r.6de ter com lugares ele naturcz:t 
div.ersa, é n e !las posteriores; não deixm·ei 
passaT a pr"posição de que a Constituição re
gulou-se pel:J:> leis: n Constituição só se re
gula Jlelos uireitos dos cidauJo~. e Jlelo que 
é prccizo c conveniente •cstabcle~er, para que 
esses direitos sejam cffectivamentc respeit.'1· 
dos e ma·ntidos: ella é a fonte, de onde d.r.· 
vem dimanar as lds, é a lei das lds, por e:J,l 
se devem regular todu.s as leis, c não ell:t 
pelas Je1s. 

Ouvi dizer que ao Senador 6 livre acei
tar e conservar o lugar: esta propor.ir;fto to
mada na amplitude em que se enunciou, c 
desenvol\'eu o seu nobre autor, nada ~~~r.nos 

é do que um ·elemento de anarc)Jin. Convc· 
nho cm que o .Senndor el•~ito possa li'VI'émen· 

diYiduo, (L Jibt•rdade natural qu.: rada mn pos· 
~ne, d·eix:t de• o s~r. se o .applicarmos ús au· 
toi'idadcs ·politicas, que nos Govt'rnos livres 
,. rcprcsentati.Yos nenhum poder podem exer. 
c<·r. que H1"s n:io seia eXJll'~ssamcnte delega. 
do: se assim não .fiira, em Y<!z de um Gover· 
no lirre, que nf10 pôde subsistir nos limites 
bem marcados de suas faculdades, tudo seria 
arbitraria, c só cm nome se conse.rva.riam as 
;;arantias de liberdade, c sc;;uranca. dos ci· 
d:Hl:ios. .Se qualquer in.dividuo ou corpora· 
~üo, que possue um poder, tem uma n:~tural, 

c ta!l•ez irresistivel tendencia para o alargar 
a ·boa ·razfio nos ·Persuad~. que ·pa:ra. manter 
i!lesas as liberdad<'s publicas nfto deveJJJOS 
medir pelo mesmo padriio as f:Jculdades dos 
intlivid·uos, c das autoritladcs publicas; mar. 
nl('ntc quando ·estas, como as Gamaras Legis· 
J.~tin1s, j(L poderosas por suas proeminent<•s 
funcçõcs, t' pela inviolnl>ilidadc com que ns 
exercem, nfto podem deixar de offercccr um 
lll•m fundado receio .c],• se constituirem om· 
nipotentcs, S<' Hs suas attri<buições forem d~

rirndas desse tão amplo, cnmo i!Ji.mitado 
principio, ele poderem fazer o que lhes não 
J:ôr express<tmente prohibido pela ld 'funda
mental: ·nestes tern1os são improprias, c in
concludentes os argumentos orrerecidos, 11arn 
se demonstra.r ·que o .Sena do p6de dnr .: acei· 
tar dt•missões dos Senadores, •fun.dadas na 
falta de prohibi~fio da lei fundamental: o 
principio de qu.e se sen•il·am os nobres mem· 
llros da Commissão. de se não achar expres

te aC<!itar ou recus:u· o lugr,r; m.as nunca 
concordare! em que depois de o ha I' c r acei · 
tado, e entrado na posse ·e cxercicio dellc, 
possa a seu ·bel prazer demittir-St•, l:Jrgnl.o, 
ou desamparai-o; o facto de aceitu~fto e pos
se constitue um contrato ,tacito, e srnallagm.a .. 
tico, quo jii lhe coarcta a liberdade• que rlan. 
tes tinha; pois assim como l'lle perc<'be um 

sa <.•ssn fnculdadc na Constituição, <:! inaobaJa. 
vcl nos GoY<·rnos ·livres e r~presentativos: cl· 
le mais St' corrobora attcnta n indil•idunção 
cnm que lllai'cou a Constituição as attribui· 
ç•}~s da <Assembl.:\'1 Q.ernl, e das Cama:ras que 

:1 compõ~:m, distin·guindo at~ o que é peculiar 
d~ cada uma sem depcnd·cncia da outra; c 
S<' cm nenhum desses artigos se acha cxpres· 
sa essa faculdade, claro está que a não tem 
o St•n·ndo. 

·Factos ou .precedentes não combatem 
principias tfto fundamentaes, como o indica
do, muito mais ha\·cndo UID[I Constituição cs
cripta. que ·declara c TC gula as attrLbuições 
dos podNrs •politieos: portanto o argumento 
dNluzido ela demissito, conccdicln a um Co11· 
~rlhciro de ·Estado, é incondtidente; ainda 
qnanclo niio tivesse o defeito .da falta de ano.· 
logia perfeita, o cargo de Conselheiro de Es· 
lado, por pre<'minente que sejn, ·cst(L nn or. 
clf'm dos mais .empregos \•itnlicios, c sobre 

subsidio e goza dn.s l!onras, reg.alias c privi. 
legios inher.entes no lugar; a :X.açfto que lhe 
concede tantas vantagens tem um perfei·to di· 
reito de exigir rlelle que venha ()Xel'cer em 
quanto vivo fór as funcções do .emprego qut:" 
aceitou, ·O ·conseq·ue·ntcmente recebeu tantos 
beneficias; desamparar o lugar :;cria deser· 
tnr do posto, a que estav,1 obrigado n occupa.r 
sendo chamado, •e a cr.nsr..rval-o: todo o ho
mem P6de livremente di;púr da sua proprie
dade, mns deixa de ter c•Es·:t clisposir,fio livre 
logo que a sujeitou por alguma conycnr,ão. 

Vc•!o tnmbem o argumento da demisslio 
da Regencia: mas o cnrgo ~ mui diYcrso: 
:<contccenclo que todos os trcs membros da 
Rcgencia se impossi·b!litem c se dcmittnm, 
Yeri,fica·se o caso da .necessid:uJ.e extrema, 
que ·é sup·er!or n todas as leis c a todas ns 
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considerações; prompta uevc ser a proYidcn
cia, para que o Estado ·nfto íiqlte ae<•phalo: 
não se verifica o mesmo com a f.Jlta de cl@S, 
tres ou ma!s Senadores, ·para que Julgue·:nog 
vagos os seus Iugartõs, e mandemo> proceder 
fL eleição ue outros; pois a Constituição, vre. 
vendo essas faltas accid·entat•s, nascidas d~ 
cnrcrmiclmlcs ou de outros embamços ·que 
possam occorrer, pm·a que todos compareçam 
n{lS sessões do S<•nado, fixou na n1:1ioria ab
soluta, c nflo na totalidade o numero de Se
nadores sufficientc par.:t haver sess:io: Por
tanto se existindo a metade c mais um, jú 
se ·n~rifica a Reprcse•ntaçiio :\'aciona!; qnc 
motivo urgente é esse f'Jl\~ se possa quulifi
ear de nec::ssidade extrema para declararmos 
vago~ ,.,,, lugares desses dous Sc•nadorcs, qne 
po!' doentes não t~m vindo (ts sessõt•s? Os 
r:Jbres Senadores que instam por esta Reso
lução com o fundam~nto de se pôr em risco (c 

reunião do Senado, navegam no grande oce·a· 
no das possibilirla.dcs; semelhante receio não 
~ntram nn. orde:t.l das prob:l'bi!id(ldes, quando 
sendo surficiento pum. se verific:n .Senado c 

lon a Pisistrato, quando <·stc irrit:tdo pela 
opposiciio QUI.' Jazia aos seus ambiciosos pro
jectos, lhe pt•rguntou - o que !lw inspiram 
tu·nta aud.lcia - ao que ellc corajos:tmcntc 
rt•sponcku - a minha "'.elllicc. 

O ,sa. Vm:GuEn:o: - J~u produzi um:t. cen
surn. que se iinha feito niio no .Senado, mas 
sim a Commissfto, c niio a ap]Jrovei; por isso 
·n:io tem lugar o dizcr-s<·-me que cu queri:L 
:•tacor o Sen(l.do, c que era com intençües si
nistras qtw eu o havia dito: eu disse, que 
quando se publicou o Par,cer tb Commissão 
sa tinha feito a censura, ele que o Senado ti
nha cm si uma fneçfto qu~ queria preponde
rar, c por isso nfto qaeri:L (l(Jquirir novos Se
nadores, para não perd<'r .n maioria que tem: 
eu digo que isto disse-s•·. mas foi da Com
missfw c não do Senado; porém repito que 
niio o a·pprovei. Disse o illustn: Smndm· que 
não sa;bia que se :L eleição QU<' Sl' eleve fazc•r 
seria para bem do povo, ou parn mnl: mas 
t•u lhe direi, que neste caso é a vontade dc•llc 
quem rege segundo o systcma consti tucio
!Jo:tl; c a vontade elo povo expressa-se pel:~. re-

Representação Nacional, o pcquc.no numero gra cl:t Constituiçfto: a Constituição estab~k
da metade e mais um, fica o nfto pequc:no ccu a regra de se razcrc•m ess:t.s nonH'ocües 
<la metade c menos um, que ·nos deYe scgu- se o povo errar i! por sua contn; c nesse ca
rar, que j[Lmais deixará de SQ reunir o Se- so não ha outro remedia sen::ío suj,•itarmos 
nado no ;t,:,mpo comp·e'te·ntc: o facto nssim o ao seu . .:.rro, .póde ser qu<· erre, porque o er· 
tem mostrado nas .rcuniõcs ordinarias, c r•x- rar é elos homens; mas n•io elevemos por isso 
traordinarias. impossibilitai-o de que exercite esse seu di-

Quanto ao que disse um no·bre Sr•nadm· reito, porque assim o exige a Nar.•ão afim 
sobre a necessidade de remo<;<'lr o s~nado com de que sejam rep!'esent.'ldns como devem es-
gente vigorosa, que I1ns occasiües ck crise 
não mostre susto, en não sd em Qll(' se >funda 
r·ssa tão inculcada nec!'ssidade, nem como a 
proveremos, sem ultrapassarmos as raias 
elos nossos poderes: ~u não me: dou por ~·a

lentfLO, poderei succumbir cm alguma occ:t
sião; pois a comgcm muito depende do nosso 
estado p•hysico, mas posso assrgurar ao Se
nado que ·nunca tive susto de emii:tir com a 
maior •franqueza a minlut opinião, até agora 
nen·huma. contemplação m~ t~m arredado de 
advogar, com n. energia que posso, n. causa 
da. Nação: os Representantes da Nação, c es
pecialmente os Senadores devem ter rirtudt•s, 
uma das mais ncccssarias p.ara o desempe
nho dns suas funcçõcs, é crrtament~ ela forta. 
Jeza, n. idade não a tira, ·nem :t enfraquece, 
antes a corrobora, llfto sã.o poucos os exem
plos de lllustres nnciüos, qne a iêm mostra
do em circumstancia.s bem criticas, em IHOY:t 

disto cita.!'<>! sómentc a respeito que deu So-

sas ·provi·ncias a que pcrt.-ncrm esses Sena
dores, ns quaes têm estndo prinulas de terem 
quem ns repr<'sente pelas impossi'bilidndes 
que provam esses .Senadores: tem-se, porém, 
·fug.i.do de·stc ponto; sustenta-s<; o Pm~eer da 
Commissão; e tem-se mesmo comb(lticlo o di
reito de qualquer Senador se poder clcmittir: 
mas em a:bono deste direito poder<'! produzir 
algu·ns argumentos, c lembrarei a demissão 
que o Senado ha .dous annos deu ao :\Iarquez 
de Arucaty, então tel'c ·O S<•nado attribu·içito 
de d"mittir um Scmador, mas agora não! :\Tão 
sei como em tão curto espaco de tempo p~r

den essa attribuição! .S·e com cst~ facilidade 
mi perdendo attribuiçÜl'S cntfto cm breve 
não terá n<'nhuma: pôde demittir ao ~farquez 
de Ara·caty, mas não pódc demittir estes! l\I·as 
nós hoje \'C'rdndeirn mt•ntc o que exercl'mos é 
() reconhecimento da impossibilidatlc que tem 
clous Sen·:Hlorcs de o eontinunrc•m a ser, nito 
os dcm!ttirmnB; nfto s<• faz m:t is que reconhc-
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ccr .a vcraclc1adc do que. alie~~~ m. Diss-e.se 
QU~ um S<:n~dor, lo:;o que aceitara, cstaya 
ligado (Is condic;õc•s lle um coatmto, ús quaes 
devia obedecer, e que antes de accit~r. sim 
Lhe .erl1 !i.ne o reJcit:tr, :uns cruc depois de 
contratar ü servir [t ::-<a~ão, c gozar aque!las 

que se contam üt~anhas de milhõe~; de lto
nwns que se fizeram cclc·brcs por seus feitos, 
c nccõcs, !(t vc.io mui poucos actos de vn.Ior 
d·c homc·ns que os praticass~m !ll'l.:ts suas im
posslb!lld.ndcs; c bem no contrario pelas suas 
Impossibilidades ~ que passaram por grav~s 

vantagens que são inh~rt•ntcs n. wl lugar, é'lll incommodos; mas cu não sei paro. QU·~ \'Clll 
quanto o exercitar, que não púdc romper este par.a o caso esse valor! Será. pa,m animar 
contrato emquanto vh·cr; ,•nLio, deste modo, aque!lc que está entrevado t•m uma cama a 
<'Slando cu do~nte cm um.:t Provinda .lH•i ek CJUC venha para o Senado ·CX·Crcer netos de 
ser obrigado a vir, carrc.:;ado cm um:t chnro· Yalor? A molüstia por certo lhe ·hn. de dizer 
1.1 nqui par,1 o Senado?! Om, isto niio tem que não p6de ir c que se deixe estar; se el
lugar nenhum ; cu sou obrigado a servir cm les tiverem Y·alor superior (ts mol~stias, p6-
quanto pod·c'r, ou quizcr, Jogo que cu nfto de-se <lizer, que virão; mas, pelo que ;oejo, 
possa ou não queira ckixo de• ~;azar ns prc- as molestias são superiores, pot·quc decla
rogati\•as ele Sf,na'Clor, nisto é C]t:c c•slrc a rc- ram, positintll10lltr, que não podem vir, c nüo 
ciprocidode; porque· n~sim co:no dcix~m do QUer<'m ·estorvar o exercicio de seus lugares 
goz:tr as prcrogativas: cessam i:;ualment~ I a outras pessoas que possam desempenhar as 
as ob!'ign.çõcs a que estanun ligados, d.c,cla- suas funcçõt•s. 
rarão que as niio podin.m dcs·cmpenllnr, 1'·~- 1 Contrariou-~e o exemplo do Conselheiro 
nunciando assim as prerogativns que lh~ <Tam 1 d<' Est3.do, c disse·se - que o caso era diffc
inhcrcntcs; cl!cs attcnderam ao ·bc:n ela pa-

1

. rente, ser(c diffcrentc o cx<.•rclcio, mas n qua
trin, nilo fizernm como um Sct~>:tdor deito lid3dc de vitalicio - .é idcnticn c tudo vale 
Que '11:1 oito :lllllos existe cm um pniz cxt ran- P::tm o Conselheiro de Estnclo cerno para o 
geiro, c sem v!r, nem dizer que \'Clll, c:ub:t- Senador: cliss.e·se tnmbem - que o Conse
ra~n ,c],•ssc modo que se nomci" outro Sena- lheiro de Estado não era mais que um cm
dor qu~ promova o bem ela Provincia Por on. )Jr<'gndo consultivo, que um: pedagogo do :Mo
d<• dN'e ser eleito; Iou1·orcs po:s sejam c],,. narchn, mas n6s ·temos nada com as suas at
dos a esses nobr~s ·Senadores que tiveram tribi.uçõcs, o que temos é ~om a clrcumsta.n
a coragem de renunciar ás suas prcrogati- cia ·de vitaliciedade; que tão vitalicio é pela 
ms; elles süo bons patriotas, rcconllecelll que Constituiçfto o Conselheiro d·c; ;Estado como 0 
nilo clm·c ·ficar illnsorin. a instituicão do Se- Senador; um destes Senadores j(t se ·demittio 
nado a r<'spcito do numero .ele qu<' se de\'C de ComP!heiro de• Estado, c então n!nguem 
comptôr: recon11cccm os seus impc·dlmentos, c Se• lembrou que essa d·emissün era contraria [t 

peclc:m que se nomeiem outros que os sup- disposição da Constituiçfco; que motivo oc
pram; logo •·enunciam o dirêitn que tinham corre hoje para se dizer que a demissão de 
perdem as vant.1gcns C]Ue tinham cm canse- um <'lllprcgo CJUC é igualnl<'nte vitalício pela 
qul'ncin das obrigncões a que estavam !i.gn- Const!tuiçiin seja ·contra. €lla? Se 11nqucllc 
dos; c assim esUt ncab3.do o contrato, c fi- tl!mpo se jul.:;asse que tal demissão era con
cam deson<'rados de todas as obriõaçõcs que tra ::t Constituição algucm por certo havia de 
tinham. fnllar; mas não; tudo se callou, logo prova 

;Disse-s!' que o Senado, entre as suas at- Ql!c niio s~ obrou contra a Constituiçfto. Es
tri·buiçõcs nfto tem a de que se trata, mns nós ta icléa <le um Senador de não se poder de
não entramos no l'Xercicio clrssa ::ttlr!.bui~ão mittir, é .certamente parn. mim a mnis nova. 
llPm essa 6 n ql!·ê'stão porque não é o Sé·n~do Tinha-se at6 a QUi concedido CJUC 0 .s~nadnr 
que dcmitte, ~ o Senador quem se demlttc, c se podia cxchtir, c mmcl1 se entrou cm du-
6 o Senado quem tem dil·eito c nntoricl(td:; l'icl::t, porqu!! h:1 prc·cedcnt<'s: mas ,1gora en
ele reconhece:- essa demissão; qtt:ulto mais tt·n-sc <'111 duvida, ·C sustenta-se, qun n:1o hn 
que os Sennclor~s de quem se trata, não es- libcrdndc de deixar-se de ser Senador; 6 
tão dL•mittJ.dos pelo .Sl'nndo, nem por nin- cc·rütmcnt<:' cnso novo! Emfim. motiYos nnvos 
gucm, mas sim pelo ·autor cl:l natm:•z:l. pod~t·iio hnYcr P:tra isso; mas eu nüo os com-

Dissc.se que todos ele,l·cmcs nffronbr os prchenclo, •e ta.nio que cu <'·stn1•a que cm me 
puigQs; por certo; mas cu, letHlo n.s histo- . Pnrcccnclo que tinhn prestado certos se 1·vi~os 
rins antigas, e de milhares ele sccltlos, cm 1 me podia aus.e·ntnr, e ningucm o havia de !e· 
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wu· a mnl, mas veJo qnc o niio posso fazer ,,mprego ú muito eminL>nte, c nüo té·nt uada. 
por11ue -o Senado me ha ele dizer - ll:t t!e tra- de mercenario; 6 cxtl'enwment" honorifico, e 
.balhar for~ad:tlll<!nte ati.! morrer - pois ett se nos apartarmos ·deSLé principio nflo s•>mos 
·estando, ou outro qualquer, no leito da mor. nac!a. 
te, hei de vir para aqui carr.e·gaclo?! Isso se- A's .vezes acontt·c~ ane um ou outro bo
rla a violench a mais dura que se po:lr.•rb mcm enfraquece; e isso clú-·se muito ncs ho
conccber! Ett bem desejaria que se pn•stns- lllt·ns de Jettras, de mui ::tm.nçada idade, fa
se nttcnção :L cst:t. clrcumsta.ncia. zcndo ,grandes tmba!ilos liltorarios e officios 

O acto de cada un1 de nós d·<ixar d~ ser de seus encargos com grande força de cspiri
Scnaclor () o Senado reconhecer isso, niio s'' to, al~m .do estado; b:1.st:1. !c'lllbrar Fonte:wl
confunda com direito polltico; isto lliLO ~ !e, que viveu qunsi 100 :umas escrevendo sem
mais aue direito iJH!i.viclual, é-me livr'' diz<·r prc muito; c l'c[t're.s~ àellc, a nnccdota de 
nfw quero exercitar actos do Pcnlcr Legisla~ I fJU<·, nos ultimns dias da \"illn, perguntando· 
tivo, porque as min!Jus circumstancias nii.o lhe o seu lllL>dico o que sentia, :linda respon
l}crmíttem que. cu obre com acc:·to; c ·~que!- deu com grn~a c espirita - uma difnculcladc 
Ia funcção que eu llxcrço 11üo é mais CJUC de existir! - Xo .P.nrlam<·.nto -nglt::: h.n. mui
cxercicio de individuo, e não ele poder, por- tas ca!Jec'ls octor;enarias, ~ r.onta-sl', que o 
que eu nfto posso ser obrig-atlu a exercer um cl'!cbr,• Hobbes, autor elo famoso livro .. De 
emprego que a Iei nfto obriga; feita, pois, es-1 Jure !wminis ct ch·is'' contando mais de no 
ta differen~.a estou ainda pc·h cnWJJda, c con-~ :mnos ele idade, ainda traduzia a ".l!iuda", de 
tra o P-:trccer üa Commissfto. Homero, que é .estimada obrn, ·bl'll1 que nüo 

O SJ:. VrscoxnE DE C.\lllC': - S:·. Presi· cmparül·hc com a. trnduc~fto ·de Popl', que ti
dente, pouco direi porque jíL fui antê·ci;Jado I nha a im::giiJaGlto de muco .. A cxclus<lo do 
por um dos meus col!cgus que mui be:lt se I :\Iarqtt<'z ele Ar:tCit!Y não vem 'para o caw; 
exprimia. ·Emqua.nto a essa parte censo ria~· porque, S:·. Presidente, ncís ·devc:J:os contl'm
que se tem feito á Commissüo, e que tanta pl:tr qu.c dc!le se pôde dizer o Qll~ se diz 
bulha tem feito. só direi, que os membros da vulgarmente - tur\'ou ele repente• - c occa
Commissiio presci:nden:: elos censores, c só siücs !ta cm que os ho:nens de b0m estüo cer
cuidam de fazer o seu dever, porque ;:tê se- caclos ele sie<trios; c porr1ue um .lJomem ó tc
gundo o dltndo do vulgo - m-·Rey tem CQS- mc.rato c foge, de1·e por isso ser repudiado? 
tas - c assim C(Jda um censura como qui· / :\Ias, neste caso, ninci:L que nüo prc•Yisto pela 
zer. Em quanto ao -que disse o nobre .Sena- Ccnstitui~ão, o Scnn.do o considerou dt's<.r
<lor, QUC o dar demissiio de Senador é um tor do seu posto, ·porque clla tnm·!Je::1 diz -
direito que assistia a toclos nós, c qnc tanto se o Impcr:ulor sa,Jtir ll:tra fúra do Impcrio 
o é, que se reserva esse direito a si de rld- sem liccnGa. da .AsscmbJ~.~ GL'rill, consic!c·ra
::mr o lugar qum1do bem quizer; direi que um I se que tem abdicado ::t Conia - e assim tal
tal principio G indig-no ele membros deste s~- vez QUê hoj~ esse S<'ll:tdor que se ausentou 
nado, é até m~rcenario: pois a :"~ração que cxi· penso que fe·z mal; elle deu CSSQ passo cnt 
,ge de mim, ou de outro qualquer ·estes S<'rvi· tempo ele rcroluçüo, cm que os nossos <'Spiri· 
~os, assim como acontece cm outros paizcs tos osta\•a:n aterrados; por isso cJ,• modo al
constitucionaes, cm que se serre gratuitamen- gum o exemplo 6 apJJ!icanl :'t r,ucstüo de que 
te 'havemos ne.g-al-os? :\Ins nós ainda temos se trat:t: c podia se-r Bxcusa.dn pela rcgi':L 
uma razão mais forte para os Pr<'Starmos, do Consu! de Roma. ,·oto, pois, Jlclo Parecer 
que ú o recebermos um subsidio; 0 eu recc- dn Commissito 
ben.do-o hei de dizer, se sen-ir :11üo o ll~i de O Sn. Ar.~mm.l ~: Ar.HcQrEnQt:E: - se. 
fa1.r.r com grado, ·C reti'rnr-mc quando qui· nllor,•s, eu niio me posso 11ronunciar !Jé'IO p,1• 

zcr?! A •Nação nflo poderia dizer - vós tcn- rcccr ela Commissiio nem pekt emenda a c!lo 
dcs obrig-açiio ele me servir, c dl! p;\cstn.r os offc1'1·cida: o Parecer quer, qu.1 nto a mim, 
vossos scrvir.os? - Ora .. scn·IIores, cu até cs- um impossivcl, porque dizem os llflbres St·na
ton que nenhum .Senador se pod!'ria dcmittir clorcs t!c que se trata. que rstilo !mpotisibilila· 
sem ca,hir cm injuria publica, uma vez qu~ dos, c o P(lrcccr diz que \"Cllhnm r11wtJ.rio )ll:

niio c.stil•essc no ·caso de ter commcttido cri· dcr<'lll, mns c!lcs dizem que suns mo!estias 
mcs pelos qnnes .mcr<'r.esse scntcnç:1. d<' ba.ni· s:1o tn<'s ~nc não podem v!r: ru nc.llo nisto 
llll'llto c!·cstc recinto: i! precizo nntar Qllc este~ ' nma cont.t\1diec:io; e não nc!1o mcsmn QUe 0 
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.Senado nrto t;nha d!re!to de dis:Hms:~r os Sc-~mas alz.se I}UC o :\1arl}tieZ de Ar~tcaty cslt~· 
nadares 11ue se mo-strem desta llltt.al'ira im· ri:~ all_n.cinado; mas is_to é o que ~~:.n.gucm Pu: 
possi-bilitn;dos. (Apoinclos). Ora, l}llmHio se de tll:fil'lll•:u:: o facto c .IJUe dle dcix~u o ~-c 
dér um impedimento moral, c o .Senador nfto narlo, c dc1xou o -Braztl; talvez ~OII}UC Ihl~ 

l}ulzer lcomparccer d~•I'C·Sé• exclui'!·, porquo gostava. dC> systema l}ue n~s. regw.; d:ss" 
despreza pC>r causa. de ·um I}Ualquer accidcn- modo dcn·sc unJa morte pohtlca, e por I~so 

te, o lug;u.· cm IJUC a :>ia~ão o -collucou e como se deY!a mandar proceder [~ nol'a ·cld~tto; 
tal é indigno da socicdadõ a. iJUC pertence·. mas este caso nüo se pôde d1zcr YcrdadCira· 
:lias eu ·noto 11ue a cmc:Hla quer que se cs· mente idemico, c sendo algum.a cousa espi. 
tabeleca -estu. rcgTa de, dada quall}ucr im· nhosC>, 6 por isso I}Ue cu digo qu·e se façtt <L 

possibilidade, se mandar proceder [t nova lei regulamentar que a Conslituiçüo Jnanlla; 
€leição; mas cu ·estou em (JUe isso 11ão é ma· o nc•gociC> não interessa só ao Senado, é ÍL 

teria de improl'iso; 6 necc•ssario que seja/ Xação inteira; portanto nüo me decido a i'O· 

pensada, e marcada por uma lei; 11ôs tL•mos. tar nem pelo Parecer nem pela ·oncJJd·:t. 
regras estabelecidas na Constituiçfto CJUe ain- Dada a ·hora, o ·Sr. Presidente declarou 
da se nfLo tem adoptado, c cu nc-st:.t occasiüo adi(lda a discussüo; e designou para 
sou o·brig-ado (L lei, ainda. que pC>r outras w· 
zes eu já ten-ha ra!ladC> a este rcspci to ( h·u 
o artigo 07 da ConstituiGfLO); maneJa a Con· 
stituição po:· este arti.;o rnxcr uma lei rcgu. 
lamentar a respeito das clL·i~ões, mas é lei 
que aintltt se não ·fez; temos ~IJ.lt'nas umas 
instrucçõ~s. c nellas se determina cm um d~ 
seu·s nrtijg-os (lun) .:ts ;m,·smns "insu·ucG•ics 
r0conhecem a necessidade desta ki, a qual 
ainda se nüo fez e o negocio nüo é tüo fncil 
qu~ se Jaça. ele repente; 6 neccssario lll<!tlir 
as mzões aponwdas pelo 11obrl! Senador au· 
tor da enJcnd<t, razão sobre as quacs, qunn. 
to a mim, lm necessidade de se pensar: dlc 
fig·urou casos em que poss.a succedc;r que o 
Senado tenha um numero pequeno de mcm· 
bras, por impossibilidades ele outros, ou por 
Ji carclll nas ProYincias aC]uclks que retiram, 

OWJE)! DO lJl.\ 

1." Continuação .da ma teri-a aeliadn, 
2," L'ltima discussão da lei, sobre o •aeio 

circulante c creaGfLO d·<: um Banco. 
tLevantou·sc a sessão depois 

horas da tarde. 
das duns 

SESS},Q ORDil>URIA, EM 18 DE JULHO 
DE 1833 

l.'llE~IDEXCJ.\ DO SH. lJEX'l"O 11.\l<HOSO I.'J;HElllA 

Discussâo rio Parecer r/.n Com.m issci~ de Con· 
stituiçcio sobre o impcclimcnto eLe com.pn.· 
1-eca ao Senado por mo/est-ias os Sena. 
e/ore.; Yiscnnclc ele S, Lcopolrlo c Nanoe! 
Fc1·reira dn. Canwrrt ele Bcttcncourt c ScL 

FullaraiU os Srs. Senadores : -
Feijó, Bor.ges, •Ma.rquez d<! Barbacc
na, Visconde de Cayrú, Soledade c 
Alllleida c AlbugucrguL·, 1 vez; Car· 
-neiro de Campos, Vergueiro c l\Ia.r· 
quez de Caravel!as, 2 \'ezes. 

Aberta a sessão com 35 .Srs. Seiinclorcs 

c adoe·ccndo alguns dos que se acharem na 
Côrte pôde succedcr não haycr numero para 
poder tra bal·har c deste modo aca·ba·sc- a Re. 
presentaçüo X<tcional; porwnto é de summn 
necessidade attcnder a isto. Já se fez um 
projecto, para o que cu ia de muito bo-a vou· 
tadt•, c nüo sei cm que ficou; nclle se marca. 
I'Ulll os casos ·cm que o .Sen,1do podia admit· 
lir c:xcusa·s. ·e c,xcl.uir Senad-ores, o que certa. 
mente ·é muitC> neccssario, ·lllas isto nüo é nc· 
g-ocio ele momento. Qunndo deu dcmissüo o 
Senado :10 :\ktr,]UCZ de Aracaty, nii.o podia 
cleixar·sc de mandar proceder á nova nomea. 
çfto, •e -nfto o cxcluio o Senado, c!Ie é que se 
cxeluio, a.ba.ndonando o paiz, c rlcscrtando do 
seu lugar ele St•nador: ,Jogo estnvnmos no 
caso de procurador que abandona a c:lllsa do 
orphüo; -o orpllüo fica -sem procmaclor por· 
que este se rclim? De nccL•ssidad·õ S<' deve 
nomear oulro proeurador; o caso ü idt•ntico; 

c lida a n cta da anterior, foi approvadn. 
No d<'CUI'.SO da SCSSÜO COmpal'<'CCr:llll 

mais alguns Srs. S()nadores. 
O Sr. Presidente convidou o Sr. Vlscon· 

rle do Rio V-c.rmelho parn. tomar assL•nto na 
:IIcsn, cm lugar do 3" Secrc~ario. 
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por isso que nenhuma nutoridndo tõm outrus 

1• PA!tl'I~ u.~ ouUI~lr no I>JA nttribuiçõcs nlém das que por lei lhe siLO ex
pressament~ marcalk!s, mas o caso do indivi-

Conti.nuou a 1" discussão, que liceu adia. duo, do p~rticulnr, do cidoadiLD, do emprega· 
da na sessilo unteccdente, do •Parecer da do que está nu Tazão inversa, por isso que 
CommissiLO de ConstituiçfLO, relativo nos Srs. !he 6 permittido fazer tudo quanto a !.:i lhe 
ScMdores Visconde de S. L<'apcldo e ::IIanocl não pmllibc, de onde se torna concludente- de 
l~errcira da Camara; com uma emenda apoia- qu.e se o SL•nado nilo póde demittlr um s~na. 
da, offerccida. pelo Senador Vergueiro. dor porque a lei lhe nüo d<l essa attrlbulçüo, 

O ·Sn. PEIJÓ : - A qnestiw .versa sobre t.:lmbem não pódc recusar-lhe a discussão, 
deus Senadore5 Qll0 se acham ausentes; um por isso que a lei nilo ndn .ao Senador o de
representa que est(L ·impossibilitado, ·e 'Pede, , mittir·sc; c que .recursos tc•remos ·centra. um 
ou se dá a sua demissão; o outro tambcm S<•nadnr que o não queira a.bsolutamente ser? 
mostra impossibilid·lde e quer que a ca,mara Xenhum; uma lei reg-ul:unentar póde oem ab· 
d~ providencias ncerc.a d·ella, e isto da ma· vinr todos estes cases, mas essa mesma lei 
neirn que á mesma Gamara pareça ser mais de nade s~rve para o racto presente, por isso 
C<J:Jvcniente, ou de utilidade publica: a Com· que nilo pódc t<>r dfeito rctroactioi'O. Convém 
missfw, .porém, rejeita essa demissfLo ·basean- !Hio csqucc,•r aqui rjue os Senadores cm ques. 
do.se na Constituição que nem permittc ao I tlio apresentam impossibilidadt• manifesta, e 
Senador o demittir-se, nem a·o Senado acei·l qnc as suns Províncias, sa;bcndo desta im· 
tar·lhe a demissão, ou demittil·o. 'l'odos os possibilidnde, e tendo direito a estarem re. 
arg-umentos que tenho em npoio do Parecer presentadas dl'sejariio fazer nom c·scolha, e 
se fundamentam na vita.Ji.ci·.:"dade do empre. que sendo muitos os c.andidatos a este lugar, 
go de Senador; e na obrig,t~üo a que fica li· elles se não esqucccr.am de dar vulto nos boa
gado áquelle que <J aceita, da qual se não pó. tos <>SPalh::Hlos cm qu0bra ela r:pmaçüo do 
de desonerar a seu arbítrio: já se tem comba· Senado. Scn·horc•s, fallemos com 'franqueza; 
tiilo este argum::nto com a degita.çilo de de· não se pódc duvidar que as l'<"forrnas encc· 
mi·ssão ·concedida a empregados vitalicios; c tn.das ngradarilo a<J ·Brazil; os po;·os muit3s 
eu ampJkJrei esta idéa: ·O :lfagistrado, v. g. vezes se não !en1bram das cousas, mas Ioga 
é um empregado vitalicio p~Jn Constituiçiw, que se lhes ,c1Jas apontam o appetit~ de!lns 
como o .senador, ·e a lei fundamental 1foi ta.!. se lbes desperta, e a isto, nenhum Governo 
vez a respeito d::tquelle ainda mais positi'va, Reprcsent.ati.vo, deve muito attender.sc; ora, 
porque lhe consagrou pcrpl'luid.ade no lugar; apparecendo <J ücto de tê'!' o .Senado aceitado 
o ·:IIngistr.ado exerce um poder politico, bem a demissão de um Senador que retirou do 
como o Senador, e cm maior .gráo ainda, por Brazil, c nüo aceitanda ·esta poderú alguem 
isso que estes só r2unidos ·com os mais se- suppõr esta rejeição fiLha do receio do Se· 
nadares, ·em Camara, on em Assem·bi'êa, é que nado cm .admittir no seu se-io gente que os
exerce esse poder de que é um ramo, a·o pas. Wia em mais contQcto com o povo. 
so que o :IIagistmdo, por si só. o exercei em Arcntou-sc a idéa de ,·stnr completa a 
toda sua plenitude; entretanto o :II.agistrado Rcprcscntnçüo Xacinnal com metade e mais 
dernitte·se. O :IIonarcha, que é sem duvida um de seus membros; mas a Constituição, 
o ·primeiro emprcgadü dtt Na~ão, que é igual· quando isto ard{•.nou, teve em vistas o não 
mente vitalicio, c d·e mais hercditnrio, dcmit- impedir o curso dos tJ•.nbnlhos Jc.gislath·os 
te-se, e j{L disso temos exemplo, ningucm crê mellkntt• os impedimentos ordinnrios de seus 
que fosse defeso ao ~Innarcha o dcmittir-se membros, e o cnso ele um im,peclimonto per· 
voluntariamente; o cx·Imp·~radar o Tez, c pctuo, de umn !mpossibilid.ndc· total achmn
.aindn cst:~.vn no Porto qua.ndo se nomeou uma. se fóra dr· r<'p;m, por isso que o s .. nador que 
Regencia .Pro1•isoria, para .supprir as suas se achn imposslbil!tndo de cxeJ"Ct•r as suns 
vezes. Accresce o facto de um S:mndor que runcções de facto uiio & Senador. 
snhio da limpcrio, e cujo Iuga!' se deu por va· Veto, por~anto, pela emcndn, s~h·a. a rc· 
go, •c se nchn hoje supprido; como, pois, se dnccão. 
pedem apr~scntar du.v!d:Js (L face de argu. O Sn. ·~IAIIQL'EZ n1' R\HIL\C'E:>:A: - A 
mentes c de fados? ;Eu conven·ho que o Sena· emenda satisfaz uma parte das ·nossas necas
do nilo possa demittir um Senador qualqu~r. s!dnclcs, isto é, hnb!.J1tn o St>nudo a ter mais 
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dotts membros em lug!1.r destes impossibilita- • rigo p;:ra a causa publica, c 'G, se o numero 
.tic~; mas não preenche quanto temos a dcse- fosse limitado de metade, e mnis um, seria 
Jar, que :ê dar ao .Senado o poder de demit. então muito ,facll formar um P·lrtldo de H 
.tir nquclles que nfto quiz·,·!·~m mais scr•l'ir, ou 15 •homens, fazt•r frent~ no Governo, e tal
ou que t·stivcrem em idcJtiels circuwst:m- wz baquenl-o: o que temos visto nconteccr 
cias; porque o Senndor que pede sua demis- cm outras Xnçõcs, podt•mos mui :bem recear 
são, ou por de~enciu, ou por impossibilidade, de ver entre nós: é contradictorlo o S::,nndo 
ou per obstinação, é m!stér lhe s<ja dad:t; comsigo mesmo, porque reconlwcendo n oe
mas para isto deve tttmbem existir uma 1:;! I cessidade d<• todos os seus membros escrcveu
(]UC marque as circumstnnclas, em que se pó- l·hes com ~mphnse: c agora que alguns di
de dar tal demissüo; se todo o empi'egado zem: "·nós niio podemos ir, d:ti as providen· 
publico, depois de um certo numero de an- elas que o bem publico exige, mas com hon
nos, têm dir(!to :, remuneração dos seus ser. ra nossa", h:t, de tornar a dizcr·lhes: - vin
vicos, não obstante soldos, ou ordenados, por- de - niio podendo clles ncceder no chamado? 
qu:o r:tzão o Ycnemndo Senador, que chega .Senhores lê .bom para um:~. ·companJI!a sus
::to ulthno quartel de su,, vida, h a de ficar tentar um .paradoxo, ·lazer mesmo, como Rous· 
oem c::tsa sem uma grntificacão de seus servi-~ seau, o panegyrico dos ignorantes, mns nesta 
~os? De novo digo, que p.:t!':t esta s~g·unda casa d·e·Ye só ter·se cm vistas a ·utllldnde pu. 
parte G !Jl'~Cizo umn ld rcgu1amenta.J·, e nt·s.. blicn. 
te caso uma rcz qu,. escamas com o n~gocio Port.nnto, Sr. Presidente, cu ·não só crêio 
entre mãos, bom serl:l que s~ ·ll!andnsse ú que a emenda de·ve ser approvada, mas quo 
Commiss~o de ·Legislaç:io para forma!' um se deve mandar t1. Commissfto de Legislação, 
projecto a este respeito; porqu() afin:tl nc·j que organize um projecto de lei sobre o caso 
gar o dil'l:ito tle se d~miltir a qu·:tl~ucr Se. I de impossibilidade dos Senador,·s, que não pe
nador é injustiça manifesta para com c!Ies, 1 dircm a sua demissão, porque assim como se 
inittstissimo ·p~ra a. NaçUo, () contradia~ão I providenciou no caso de dcmencia do Impe. 
no Senado comsigo mesmo; injustiça com o / rador, t.1mbem o. respeito dos Sen·adorcs se 
Senador ]Jorque se nC'ga a elle aquillo que deve providenciar. 
concede (L todos os tmprrgados publicas, c I! 
mesmo até contra duas TC!;'ras applnudid~s. nEQC'Eil.DIEXTo 

·Requeiro (lnc :1 Commissilo de Lc.g!s!a
ção seja encarregada de apresentar um pro. 
jccto de lei para apos·cntador!n, ou d()missfto 
dos Senadores quantia por suas molestias e 
inro:mnodos se acharem cm circumstancias 
de não poder desrmpeuhar as augustas fun
ccões de legislador do Im:p~rio. - Jlfarquez 
de Barba.ccna. 

Foi npoindo. 
Em consc~uencln dr uma qucstüo de or· 

dcm sobre dever ou nüo l'ntr.ar jlí. {)111 <lis
cussiio este J'<·qu<:rimen to, o Sr. Pr<!siden te 
declarou, que em conform!dade com o que se 
pr;~ticou na sessão de 15 do corrente, ficava 
sobre a .:\Icsa ]lara entrar na ordem dos tra· 
bnlhos. 

Continuou a discussão sobre o Parecer. 

e coustant.:msnte observmlas pelo Senado, e 
siio: - é pcrmittido fazcr·sa tudo quanto n 
lei niio prch!be; - qu.ando nüo .ha lei t•x
pr,•ssa parn ·um certo .facto, \'alem os exem
plos. - E' iustissimo parn com a ·X:t~üo por
que todos os .Senadores, que estiv.:rem nas 
circumstancias de que nos {)CC\\P:1mos, yen. 
do-1~1es \'etlados este recurso, tomarfLo o ex. 
pedicnte d<' aqui não \"oltur,;m, ficando a :-~"a· 

cão privadn de um considernvcl numero de 
Senadores, que- a Constituição decl~rou ne· 
cessaria, não obstante poder-se fazer sessão 
com metade c mais um, condição que só tem 
em 1·ist.1s impedimentos tcmpornrios: o Se
nado deve estar completo, para não aconte
cer o mesmo que aconteceu o anuo passado, 
cm que muitos dkts não hom•c sessüo por 
falta dL• gente; e se o Sr. Presid·:nte quizes
se sc;::uir cstrictamcnte o Regimento .Jwjc 
mesmo não 1tavcrla sessão, porque os Seun· 
dores já Idosos, c morando a longas distan. 
cins, .chegmn multes .vezes, .bem como hoje, 
·multo tarde no Senndo; aind!l um maior pe. 

O Su. C<~nXEino DE C.Dr!'os: - Depois 
tlo que tüo discreta e eloquentemente disse·:· 
l'·!llll os dous nobres .Senadores que me prece
dcr:~m, parece que· nnd.a resta,·a n accrcscen-

··r. 
'' ! . 

I. 
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tnr; por~m. eu quero offerccer á. considera- nadar cc-ntr,;ttou servir á. 'Patriu neste em· 
~iio da Camal'tL alguns artigos da Constitui- prego quando iol nomenclo, docpols itnpossi· 
ção, que julgo proprios para confirmar a dou- bilit:ldo por docn~as nüo póde. vir pora o Se. 
trina que elles têm ·expend!do ac:crca da 1 nado, ·ha de vir uinda que cllc cl!;a que não 
quesliio de que nos cccupamos: ~st<>s :trtigosl pód~? Este nrgunJcnto terá m:lis valia só 
são os 27, 28, 33 •e 3·1 (leu os ditos artigos). parn prestigio da Pll:L\'J'n gregn.? B:m se :v(} 

Nilo se pôde prender um Senador, não póliO 
1 

que e!le ca.hc por tcrr.a á priJueira observa· 
continuar o seu processo, ntto pôde ir servir 

1

. çüo. 'Não se :Púdc negar este direito, uenl 
outro emprego, nem a .mais importnntl! com- mesmo aquel!e Srnador, f[Ue cm circumstan· 
nnssao do Gorerno, sem ordem expr<ssa do : cias .criticas ·e tempestuosas do· Estado, se rc· 
Senado. l conhcc<! in'habi! pa!·a sustentar o melindroso 

Senhores, que ·qt:ere1n dizer estes artigos , posto de RcprcsQntante ·da Xacão com d!gni
{!a Constituição? Nenhuma outm cousn se- daclc, e que diz - não sou mais cnpoz, não 
não que SI! encarrega a esta Camnra o cuida· quero, nfio posso, não rou co:nprumcttcr tL 
do da integridade de numcTo de m~mbros causn publica - tal Senador se chamnrCL fra
de que se compõe, c· cztw o Senado deYe v!· co, mas ~ mais dig;·no de louvor dos que os 
giar sobre ·cstn parte da RcpreS<)ntação ·::-l'a- : que forem capazes de trnhir á P.:~tri-3, conti
ciono.l; para c:tue não Sêja mutil~da ao :~rbi- ! nuando a SCI'\'ir, c conhcc·endo que não têm 
trio dos parti.cuhrcs, nem mesmo d·e quaes- j a fortaleza necessaria para bem desempenhar 
quer autoridades externas; c sendo ass-im o seu cargo. 
como ·6 que nós .Jw,·cmos d<' dispt•nsar desta / E:n circumstancins 116s somos capazes 
obrigação que nos incumbe a Constituiçfto? de tudo, porém, qu.~ndo o tempo S<> turva. não 
Hav•emos de ser insensiveis ao desamparo é j(L assim; bem dizin. n inscripçiio do T•:mplo 
d•JS ·cadeiras senatoriaes, e o:L min;un com que de Delfcs. se bem lll<• lembro - Gnoti se a,u

o Senado fôr pcrcccnllo? Ccrtnmcnte que nfto trm - e eis ahi i:tllJbrm duns palavr.:~.s l(r~

e alguma providencia cumprirá dn:r-se ne- gas - ·conh~cc·t~ n ti .:11csmo. - E' com eí-
ccssar!amcnte. ::"ão se póde ncgnr que um 
Senador pódc demittir.se, ou porqtH! rcco:Jlle
ça, como estes deus de que se tr.ata, que a 
sua idade, ou enfermidade srw tl:t·es que o in
uwbilitam de contribuir com o seu contingen
te para o .bem da 'Patria, j~ nas discussões, 
já. nas Commissões, ou porque qualquer a~

senta que ·não tem n -fortaleZ.:L nceessaria pn1·a 
Representante da Na~ii.o em tempos de crises, 
c tcmp~stades politicas; o nobre .s~nador dis
se que se .não podia deixar de cumprir as 
obrigações de Senador, porque havia um 
contrato srnallagmat!co, c parcceu.lho qite 
com esta palavm grega conseguira toda a 
sua d<>monstração, <! que o seu triumpho iõra 
completo; mns não foi s~não uma expressão 
que nada demonstrou; cu cstuclci alguma 
·cousa de grego, c ainda que algum ta•nto o 
tenha esquecido, p.:~recc·mc qu{' csS·:t PllhWra 
·quer dizer - reciproco, bi-lateral - c que 
tauto se podia dizer em portugucz como 
cm grego ; mas os contratos ·b!.la lcra<:s 
cumprem-se sempre ? Um ·l!Onll'm, que 
contratou um SCl'\'·iço, S< :tca.so occorrc-
rcm imposslbil!da.dcs, .Jm de cumprir o con. 
trato por força? E' o caso cm questão; o Se· 

feito n maior d!fficuldallc ·que o home;!J tenJ 
na vida. mor<tl o -- conhecer-se o. si proprlo; 
- p~netr·::tr os nrcanos do corn~üo, contem· 
plar-se, c cnc~rnr-se ::1. si nJ"smo, nús somos 
sempre affectaelos elos obi·:·ctos exteriores, ve
mos mais o qu.c está fóra de n65, do que o que 
cst(t dentro; portanto que multo 6 ~u·~ um 
S{•naclor quando fúr nomeado, levado por at
tracti\•os da honra, ou elo pro\·eito, ou de 
qua.lqucr outro motivo, s~ prestõ a servir {L 

Xa~ão, mas depois conhecendo na sua con
scicncia que nfto e!;t(L .nns circumstüncias d·e 
be!\1 scn·ir, di-ga - cu não posso mals conti
nuar? E' COUE·:t que póde aconti'ccr, c que tem 
acontecido: ·Da Frn n~a. Chd teauobriand, esse 
homem n!His tão !!lustre. d~pois da rc.volu· 
ção de .TuJ.lJD d<' 1830, n~o quiz co·ntinuar 1w. 
Camara dos Pares; a c3dn passo lendo-se as 
Actas das .Sessiics desse anno cl<! 30, vê·sc 
F'. de tal rcn uncín, F. de tal renuncia, não 
qu::r tomar nssento ll•::L Camn.m; .c a causa 
publlcn. havia ele !!car desamparada? Xii.o, 
Sl'n·horcs. providenciou-se. Tenho porlnnto 
mestrado, assim comn os dous nobres S<'na
dorcs precedentes, que não dt•rc h:J.vcr duvi
cln n~·nhum.:t c·m se aceitarem es&Js demissões: 
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fundadas na impossibilidad<•, e cxistcncias 
de molestlas que cadn. dia peor::un por
que são derivadas da na turez.:~, d·JS cous:ts; 

sempre o elc.mcnto ·aristocmtico em t<Jdus as 
l\!on-:tl'chias; 11ús pr~tendcmcs suslen tu r tt 
l\Ionarchiu, portanto d·evemos sustentar ·este 

quando ainda em outras circunJstanc!ns cu unico elemento ar!stoct•atico senão o desta 
sustento guc ns demissões, a nfio s:·rcm do
Iosns, o qu·ci s~ não suppõt·, são dL•rh·ndos !ln 
.nature~a de todos os ClllJlr~;;cs ·public<ls, 
at6 mesmo do primeiro de todos os empregos, 
o de Sobenll!o, cuia nbdlc:t~ão muitas vezes 
é cn:paz de fazer a calamidude dl• uma Nação 
int~!ra. :\'ilo é, pois, muito que S·õ aceitem 
as pedidas demissões, ou por outras p.aJnnas 
que declarei ao Setwdo ·que estão \'agos os 
lugares rios dous SenadorL'S, e a Nsposta que 
lhe derc dar (! que fica intdrad·O dos im'j;edi
mentos permanentes que obstam :t continua
rem no seniço, c que vai occup.ar-sc- de fu
Zf'r ·pr.:Jcnchcr seus lugares, .assim como do 
s•c·u futuro destino, e ·dO dos mais Senadores 

parte do Poder Lc,gislatiYo, o Juuiciario, as
silll como na Inglaterra clle existe sóment<! 
na Camara tios Pat'c·s. Depois da Naçiio lia
ver distinguido tanto a um cidadfio, que o 
cba.mou a ·este alto posto, depois de o ter car
Ngado de <honras, e dignidade, w ellc se im
possibilita, sem culpa alguma, mas só por 
suas enfermidades incur:rr.::is, ·quaes cst:ts 
que se aqui apontam (porque de um honwm 
no ultimo rJU>:trtcl da vida, cem laes enf<!l'mi
dudcs chronicas o que s~ póde esperar?) não 
o dCY·e deixar p~recer na obscuridade c na 
m!seria: de\'c acabar com as suas honras e 
pril•ilegics, c quacsquer meios que a Legis
latura julgue ncccssarios Jl-ll'a sustentar sua 
dignidade. :-<este s~·ntido vai a sub-emcnda, 

que forem impossi-bilitados: neste sentido eu salva a rcdncçi\o, 

Que o Senado fica inteirado do impedi
mento permanente que os inhlbe a conti·nuar 
no servi~o; e que o .senado vai occupar-se 
de precncl1~r os seus lugares, assim como da 
sorte futura dos Senadores impossibilitados 
por enfermidades. ,salva <t redac~ão. - Car
neiro !lc Campos. 

Foi apoiada, 

offcre~o uma sub-cmenda. Par~ce-mc que o 
Senado póde responder assim, c dt-pois se oc
cuparú da Indicação proposta pc:Jo meu no
bre amigo o .Sr. M:trquez de 'Barbacena, para 
que se possa com dfe!to decidir do destino 
a estes S·enndorcs, ·da mesma sorte que dos 
outros todos que se im'J)ossillilit..'\rem para o 
futuro; os que por rnlta de virtudes da con
stancia c fortJ!ezn desamparam <J seu posto 
não podem ser comp~Ilidos por esse pri-ncipio 
do contrato :bi-Ja tcral porque faltam os meios 
ccarcti\'os, porém, elles não merecem a mes
ma contemplação, '(]Ue aque!lcs que sõ deixa
ram de continuar IlC> serviço por impossibi
lidades physicas. 

0 Sn. YISCOXDE DE C.\Ynu'; - Qpponho
me a -esta su,b-cmenda, bem como ás razões 
com que seu illustre autor a sustentou, c 
apGiou. Sr. Pres!odente, dc·baldc se preten
deu combater as r.azões produzidas, ellas 
eram muito fortes para render-se ao primei
ro tiro; citou como texto o illustre Senador 
os artigos da Constituição; citou o facto do 
:IIarquez de Arac.atJ•, a que j!i r<'Spondi, que 
o 1\farquez ·fez uma deserção manifcst:t, deser
tou elo sel'l'iço. Veio o ex•emplo do Impera
dor, cst.ando dL•terminado na Consti tu!ção 
que s~ ~lle snh!o para fóra do l!mp::r!o per
àerú o direito ao Throno; c como se quer 
fazer esta com.varação? Eu não posso igu·:tlar 
cousas d·csiguaes, e se se traz tal nrgulllt:'ll· 
tn, clle é contraproducente; o que sa àcter
mln<t na Constituição a respeito do Impera
dor é que no caso de incapacidade phys!cn, 
ou moral, \'enha outro; porém 6 prcc!zo que 

A respeito dest~s ·é •necessan·io algum:t 
providencia, porque, como jl1. mui bem se 
disse, um Senador não é menos do que um 
mc.mllro do CcMol·ho Suprctt1m Ide Justiça; 
por isso que representa vita!iciamcnt~ c.m 
nlto grlio, um dos poderes politicas, tem 
qun·lldo se impossibilita uma vantagem de 
aposentadoria com honras c algum subsidio, 
como >ha bem pouco tempo ]lassou .aqui nas 
Camnras a respeito elo Conselh-eiro Jouo .Car
los Leal. 2\"ão St• vê. pois, razão alguma por
que um Representante da :-<a~ilo nesta alta 
escala do Poder Lt•gislativo, não hnj.a de ter 
as mesmas vantagens. ;Estas cousas não são 
de ·mero intcress~ individual; são Jigndos os
senc!almcntc com interrsscs v!tncs da Naçfio. 
1:\Iontl•squlcu Unha dito, que deYI<t cntr.ar · 

j 
-:t 



! 
{ 
! 
l 

I 
i 
i 

-- Sessiio de lS de J"ull10 
seja Isso cvitlc.ntementc r-econllccldo por plu· ~s aposentadorius; o iPcder Executivo é quo 
ralldatlc de votos dos .membro~ de ambas as / as póde dar, o Senado nfto ns pôde 
C'tmaras; mus nrto se di~ assim destas mo· , c·onceder; a !i:acilo qu<! os cscolllc•u deu. 
!estias dos dou5 Senadores; nem o diz o no· lhes Jogo alguma cousa com que .mun· 
brc Sc·nndor, n quem muito rcsp:ito, o sou ter-se llll'Slllo 110 seu ocio com di:;nld:tde, 
muito obrigado, que nrto mostrou uma illl· mas o Senado nfto lhes pódc dar; trouxe-s·e 
possib!lidad·~ absoluta; ·todos nós exuggera· 0 exemplo da aposentadoria que se deu ao 
mcs as nossas enfermidades; •ha muit:t gen· Conselheiro do Supremo 'l'fi.bunal, •vi·nda da 
te que por qualquer doença se julga iii muito C::nwra dos DerJutados; qucn1 l·he deu foi o 
lllül; portanto uma tal citaGilO é coatrapro· Poder Excceutivo, foi essa aposentadoria que 
duccnte. A outra que 6 no caso que o bem na. mutcrkt pecuniaria se submetteu á oppro· 
do Estado exija que al:;um Senador S·Jia cm v,1orw da ,\sse.:nbléa Geral, c ni\o houve ne· 
uma commissfto JH:ll'a um paL~ extrang-~iro, o nh~una diHiculcladc em se dar <l esse Canse· 
senado só J.lle pôde conceder essa permissão; lh·;;iro a p2nsão; mas nós não podemos arro
:tsshn ·é que já houve uma questão muito for. gar··nos uma autoridade que não tClllOS; o 
te p0r occasiiio da ·nom:açfto do fallccido ~!ar· .Senado ufto púdc iJ!I'atlir .as attribuicõcs do 
quez de ·Santo Amora, para. uma missão dl· Poder E;-;Pcutivo. 
pJomatica; mas 6 argumento que daqui se I o ·Sn. VEHGt:r~rJto: - Cübc·mc fallar ain· 
JJód-o tirar? IE' que poderá conti.nunr a Re·/ da JJ('Sta materi·a tendo de responder nos ar. 
presentação Xacional em seu perfeito com- gumsntos qtte se tem produzido. O íllustrc 
plemcnto, aind.a que nfto 7~j:1 nmncricamen-~ senador que acabou de fallar fez a upologi·l 
te fn!lantlo, porque deu nrbttr:o ao Senado de da fraqucz.1 ; ,1ue 1·om a fnzer isto ao CJSO? 
clcix:tr ir um ele seus membros rmra urna Xfto se trata de saber se sfto ral~ntcs ou fra· 
missito extrnordin:tria; .hontcm fa!lon·sc num I ccs os Senadores que pêdirnlll a dl'missilo ; 
.Jue est:ll'a occupaclo numa Lega~ão. ai·nda . se clles .virem que cstüo fracos t&m css~ di· 
não. chegou a tomar .!JOSS~, 1nas está. d.~spost~ I rcito q~\0 não lhes. oó injt~rioso; até lltCsmo. fe?. 
a yrr; sobre cst,,s ·dous dtz a Coll!llllSS.to que 0 c1og1o da vclluce. Dtssc-se que !la ndas 
espcmm que venha.m, porque nfto s·e Lil:s pó·/ tenazes, velhos com muit.a illustrnciio, etc., 
de· c;brigar a vir a toda força, para :sso é sfto exemplos raros que se cont:tm, cu con. 
precizo recorrer [t democr,1cin. dos Estado3 fesso, e está reconhecido pela ·~xp~ricncia, 
Unidos, que manda prender os seus Dc•pu. que o ·quadro era exacto; mas Dc.us me livre 
tr.dos pa11:~ vir f<lzcr os seus c!<'r.er,•s, visto dos defeitos da \·e!11ice, ou m~ tir~ a vida an· 
que a :-lação os escoll1eu; mas o que diz a j tes de Já C:!Jpgal'. Insiste-se ainda cm Qtwrer 
(:ommiss.f10? Que vcnlJam quando suas mq· obscurecer o cxemnlo do Margucz de Ar:tcaty; 
!estias o permittirem, JJOr~u,, n:to lhl'S põd~ r ha razão ÓL' cmr;r~nç.a: o ::IIarquez de Ara· 
dar um caracter de impossibilidade nbsolu· .' caty nfto est(c no caso desse argum;,nto que 
ta; ·e Isto nrtO está reconhecido, c demons· se tiro; é um argttm~cnto de nuenor Jla«·a 
trado por aquelles Cl quem o. boa ruzrco ts~n lU(lÍOr, porque o ::IIarguez de Aracaty nilo es
dado este conl!ccímento; elles não mand:tr:un trmc impossibilitado de •vir ao Senado, aind·l 
dizer semelhante cous:1; mas supponhamos o hoje podia vir; mas o que ft'Z o s.rnndo? Ex· 
caso de se fundamentar a impossibiliclad''; pulsou-o, porqttt• cllc se retirou sem partícl· 
a.!nda nin:;u~:m respondeu a este argumento pnção nenhuma, aPenas constou üO Sénado 
tlrad<> d:t ConstltuiGão, c é que elltt quando por um simples papel avulso, sem asslgnatu
dctermlnou para as deliberações do Senado, ru n.Igu:na deli(;; c foi c•m Virtude dcsto pa· 
que ,JJOtll·esse metade, e mais um, é porque pel que• o .Senado disse que e!le tinha. perdi· 
deixou o resto para ns auscncias, :Jtoh·stkts elo o seu lugar, que se nollleassc outro Se· 

0 clrcumstancins incidentes. Agoro:~, Sr. Prc. nador; agora lXlra com estes se cxi:;cm tan
sidentc, para que Pstamos nós com exemplos tns provas! Qu·~l ó a razão por ·que nuqm•Jlc 
d·:t. França, co•lll renu:~clns lá ·feitas, etc.? telll·Po nito se t•xigimm provas? .E hoje l!a· 
Alli houve tot:t.l destruição das Constltui~õ0s rendo uma dcclnrnçfto expressa. dos proprios 
antQriorcs, foi derri-bada uma cJrnastin, c ha Scnallo:·cs, ~ponta·se (1 vitaliclcdndc do lu· 
de se procurar exemplos da França, que é gnr? Qunl é u causa d<•sta contr:Hiicçilo? Ai n-
o repcrtorio das cousas extraordinnrias, q\\e da ha outr<> exemplo; um Do111ingos da lllot· 
se nilo podem aqui casar? Vier;un tnmb,•m ta Tl'ixclr:l fol nomt-udo Sennclor, tc.l'C o seu 



Sessão de 18 de .Julho 

diploma, ac~ítou o cargo, e depois disse que 
não queria, e o que resultou daqui? Foi no
u:ear·sl! cm seu lugar outro, que at]Ul cst{L 
assentado; Domingos ela !Yfotta 'l'eixl'ira po. 
dia cxcusnr-se; o Senado podia aceitar a · 
sua excusu, c m·and:tr nomear outro Senador 
cm seu lugar; estes de ·que J10je se trato. não 
têm o mesmo dirfito; isto 6 uma desigual
dade e dcsi,;ualdade escandalosa. Se o .Se
nado quer .ganhar .força moral, quer gunhar 
credito nfio ha de ·ca.hir nesta contradicç<lO, 

1 stituição, níio se p6ck fazer? Fica o cidadão 
1 pri\•ado de sua liberdatle natural? Pó de dar
se um maior a.bsurdo? Segue-se segundo es
tes principies dos no~res Senadores, que a 
Ji.bcrdadc natur<tl ficou vedada cm tudo quan
to não está claramente expresso na Consti
tuição; é a, cons·~qucncla que se tira; mas 
impôz elln. a obriga~üo de set·vir involunta
riamente c <t't6 com impossibilidade? Certa
mente quP n·iio; e ·bem se vê que nüo tem lu
gar se:Jll~lb:mtc principio, ·par•quc ser!;:. o 

que llw sen•c d'e opprc-brio. Impugnou-se o 
exemplo d~ França; pois, senhores, a Fran· 
~n. tendo um systema constitucional como 
nós, não póde s·~rvir·nos de exemplo? De-
mais, estes exemplos não foram produzidos 
senão .Para mostrar qual 6 n praxe geral de 
todos os paizes constitucionacs; em parte nc. 
nhuma do mundo se obri,;a algum cidadão a 
servir contr.a a \"ontade cmpt·egos desta natu· 
reza; apenas se exceptuam os empregos mu. 
nicJ.paes tempclrario·s. Jm:pugtlou-se wmbr:m 
o exemplo do Conselheiro do Tribunal Su
PJ'(•mo de Justiç.~. que foi aposentado; po-

maior dos absurdos dizer-se que a liberdade 
natura.! est<l coarctada cm tudo que na Con
stitui(.'llo não vem declarado. 'J'em·se argu. 
montado •muito com o poder do S211a·do; não 
tratamos disto; do que S< trata simplesmen
te é do direito dos .Senadores, e dos direitos 
uas Provindas; se o Senador rcconhccendo
s~ impossibilitado, póde dizer - eu não pos
sn continuar no serviço e port:L!lto demitto. 
me, c o Senado dê as providencias que julgar 
conrcnicntt· a este respeito - c do que so 
trato. simpJesmc.ntc; é necessario prcvar quu 
o Senador nilo !Jócle ter este direito, para po
der p~ssa:· o PareCPJ' da Commfssfio; não prc· 
ciza que o .Senador s~' vc'ja impossibilitado 
de comparecer por molcstia, •bastn que fi
que impossi·bilítaclo para. ·comprehender os 
negocies; de certo .!J.Jsta que a minh·a razfto 
se debilite para .e·u deixar de ser Senador; 
mas ha de dizer-sc.•me - você diz que as 
suas faculdades estão att<'nuadas, que o. sua 
moles tia o pril•a do cxerclclo de sua razão; 

rém, o caso é o mesmo; a Co:Jslituiçiio diz 
que é vit<Jiicio, ainda mais que é pcrpêtuo 
aquello lugar; logo segundo os princípios dos 
nobres Sen.adorcs que sustentam que os Se· 
nadores não se pod{'lll demittir tnmbe:m é ap. 
plicavcl este exfmplo, .ha n mesm:1. razão; 
mas no emtanto é um fa.cto npprovado por es· 
te Sena do; disse-se que isto •era do Poder 
Ex<:!CUtivo, pois o Poder Executh·o podia ad
mittir a demissão de um Ilielllbro vitalício 
c nós não podemos? 

n6s o queremos doido assim mesmo. venha 
par~. aqui! - Isto é possj.vcJ? - E' insultar 
o senso commum; insultar a ProYincia que o 
nomeia. 1'cnho considerado o direito do Se· 
nadar; o direito que tem de renunciar esta 
honra que n 2\'.~çfio lhe f2z quando elle se não 
sinta em <'stado de poder desempenhar i!Jem 
os seus dc1•eres; não .falia dessa imJlOsslb!II
cJade, que •e!les dizem ter em razão de suas 
molestins chronicas, que os inhibem de po. 
der comparecer; porque podiam comparecer 
sem prestar s~niços, e quando pedem sua 
den!lssilo não S<io dignos de louvor? Certa. 
mente que se não P6de obrigar a um cidadão 
a Jazer um serviço, para o qual clle niio s·c 
acha com capacidade;· nfio permitte o bom 
senso que seja forçado a fazer uma acção mil.; 

'E' certo que ao Executivo perte-nce o 
provimento dos lugares, mas tnmbem nos 
pertence ·conhecer .dos poderes dos ·nossos 
membros, e se o Senado não p6de admittir a 
cxcusa de mn de seus membros, tambem o 
Executiro não podia; .mas no cmtanto o Se· 
Mdo reconheceu que o Poder Ex•ecutlvo po
dia nceitnr a demissão da·quell~ membro vi
tallclo. Os exemplos são tantos a este res· 
peito, uns acima dos Senadores, muitos abai
xo, e outros no Par, que excuso cançar·mc com 
ellcs, mas nen·hum exemplo va.Ie; é só a Con
stituição o fundamento dos nobres Senador
res; dizem que a Constituiç<lo não autoriza 
a U•m Scnndor o poder de demittir-se do em
prego, e que era necessario que a Constitui
<:i1o lhe désse esse ·!l.rbitrio, ora quer-se ti· 
rar argumentos de uma omissfio da Consti
tuição; porque n<lo cstrt escripto isto na Con· 

e que seja privado de fazer uma boa qual é 
de .r~nunciar um emprego, ·para cujo exer
cício iulgn·sc incnpaz. Ag<Jr.a ternos mais a 
considerar os direitos das Províncias: as 
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Províncias d~ S .. Paulo c :II!n-as têm direito , taçüo Nacional cornpl~ta com metlldc e mais 
a ser representadas por -certo numero dú r um;, e isto " corroborado com outros artigos 
s~nndorcs; mas diz"m estes que .foram -Re· da mesma Constituiçüo: porque se mandou 
prescntantcs por estas Proylncias; nós u:lo que nli.o possa ser preso o .S;:nn:dor senão por 
iremos; nrto têm estns Provlncias o dirt>ito ordo·m do Senado; 'QU<! ainda. pronunciado 
de nomear novos Repr~sentant•.•s? O contra- uão possa -continuar o processo senão por or
rio não .:! atacar-lhes seus direitos.? Quem I dl'm da respectiva Cu.mara; que não possa 
&lbe ntG onde \"ai este pensamento? Póde ! aind-a em cnsos muito graves ser empregado 
eer qu(l a ProYincia de S. Paulo se lembre I um .Se·nador tóra do ilmpcrlo senão por ordc:-11 
que mu dos Sen.adorõ·s o era. nullamente, e / do Senado? )!ão é ·senão dizer que a Consli· 
que por isto pedia a demissão. que devia ter tui~ão tendo marcado eerto numero pnra 
pedido ha ma!s tempo! Ora, não se t·cndo ~~omplei!lwnto dn Rcw·rc•.>cntaçtto , )!acionnl, 
pro;·ado a impcE.~!,l>illdade de dcmittir-sc tornou o Senado vigilante se>bre a sua ia
qualquer do lugar d•e Senador; nüo se ten· tegridade; por conss·qui:nci:t os princípios 
do mostrado que a liberd(J.·dc -do cidadão es- que ouv.1 nesta Camnra atarom d-e trcntc cs· 
teia coarctndn, porque o argumento deduzi- tas regras da Constituição c por isso não se 
do da Constituição nndu vale, e a valer se- podem sustl'ntlr; disse-se que não v~m ao 
ria o maior dos absurdos; porque tndo o que caso os nrtigos da Constituição, mas nüo ou-
u natureza. permitte: ao 1wmem não está vl as razô<s po~ que isto se diz: se estes nr· 
marcado na Collstituição; nfto se mnnd"nndo gunwntos aüo têm valia por que motivo s~ 

nomcnr outros no lugcur dos que pedem sua diz que o Senaclor não pôde ser preso, ni!CJ 
demissão, ataca-se no mesmo tempo nfto só o siga o seu processo por diante, . assim como 

·t!ireito natural dos mesmos S·~nndores, mns acontece aos outros cid~dü.os? Serft porque se 
o direito politico d·:\S ProYincias; por isso tem interrsse -::m que nfto sejam punidos os 
parece-me que não de1·e huYer hesitação cm criminosos? Xüo; é porque nüo se quer que 
se rejeitar o Parecer da Commissilo, e nd· o .Senado sciu desfalcndo; muito embora 
mittir-se a emend.a ·debaixo de qualquc·r re. quando os seus crimes os torill'lll indig-nod 
dc.cção, ·Oll esta que se propõe, ou qualquer hajam de se proc~der contra c!Jc.s c que s••· 
outra; o cas-o é qu() se declare vago o lug-ar j;mt castigados; mas nilo ~:n pr!'juizo do Se· 
porque clle o está d<• f·ucto. As Provincias, nado. Disse mais o no ore Senador que• og 
que esses .Senadores re-presentam, niio querem exemplos da Fr.an~a nüo va!i.nm 11ada? Por 
ter essn l.acun(t na Representação :'-Jncional; que razão? !\"iio tem -o nobre Senador mesmo 
cllas não ·hão de nemcnr pesso~s. qtw •1·e· muitas vezc's allegado exemplos da Fr:mça? 
.nllam perturbar a ord·<"lll· do Sc•nado, antes E quem é que não h:t de procur-lr exemplos 
hiio de escolhd·as que bPm saihnm de-sem-~' em ·uma .Xação das mais ciYilir.udus do mun· 
penhar os seus lugares, e defender a causa do? O me·smo nobre Senador nas suas obras 
publica. cita C'Xemplos das duns Xa~õcs mais cJ;·i!iza· 

O SR. C.\1:.\"mr.o m~ C.t~rr>os: - Eu creio /·das. a Franca () a Inglaterra; nós todos reco. 
que o nOb!'e .St•naclor, que m" cD!nbatt•u, não 

1

nhecemos isto, e todos os dins 'vemos; ain· 
dcstruio d,• certo alguns dos meus :~rgumen. j da, outro dia _numa sessão, a que fui assistir 
tos, assim como os nobres Scn~dores que me da Sociedade Medica, não ouvi fallnr senão 
·hnvium i!í combatido; porque qual 6 a causa ! em 0\Ir. de ·tal, ).fr. de tal, l\Ir. de tal, quusi 
desses m~us argumentos? Q1w :10 Sc·nndo / todos Frnncez0s; as no,sns bibllothec:Js de 
compete decl-nr<ll' os lugare3 vn;;os d·c·sta c:-1.

1

. que cstJ.o povoadas? Ou de lirrc:s in.glezcs, 
sa; que o Senado j(L tem exercido esta rc· ou "fra:ncezt•s; esta é a litteratura que corre 
galia; tudo istc iít .eu mostrei, e pnra isso 

1 

entre n6s; se sabemos alguma cousa ~ por· 
trouxe os artigos cl~ Constitul~iio; pois que 1 que temos dt•sses livres nas mftos; c como 6 
tendo n Constituição marcado certo numero / Que na occnsião se diz nüo vale n·~d-:t a Na· 
para ter lug:1r a ·R:~presentnçiio Nacional,/ cão Francczn? Se a I•'ran~a tem commctti!lo 
não se podi.a julgar esse numero indifferen· erros, todas as N"açõ<•s os têm tido, assim 
te; um nobr<• ·St•nador que me precedeu j(L I cnmo os i.nrliv!duos; este argumento é que 
mostrou que, tendo-se marcado metade e J nada tem ·de co!lcluclente, os que eu trouxe 
mais um, não póde ser senão para os casos I provam muito, porque siio de uma Xnçiio, que 
aceidentncs e não para se julgar n Rc·prrs~n. [ tem 11ma fórm.~ de Governo como nós, que 
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proced.e .desta lll:tnt'!ra; JlOrque pelo princi- , possibilitatlos, etc•., lll:tB se se o~ acreditar, o 
pio, que hont~m t>nunciou um illusne Scnu·j se lhes diz que venham sempre, ·não é cous:t 
dor nesta casa, quando diss~ que, assim que o Senado faça; é resposta ·que mostra 
como o Juiz de Orphãos não deixa ao d~s- pouca intcllig,'ncia do. ·Parte de quem lh 'a d<'l 
amp:tro os seus ]JUpillos; n cama da :Naçfw e não deve por consequencia sa.hir desta ca
.tnmbem niio deve ·ficar abandona.da quando sa, .hei de combatei-a sempre: o Senado eleve 
os seus procuradores se acham impossibili- clizer a css<!s ·dous nobres Senadores, que fica 
tados. Eu disse que o Senado ,JJa <le fazer inteirado do seu ímpõdímento, e que vai oc
umn dcclamção, porque nisto o Senado não cu par-se da sua .snrte futura. Parece-me que 
raz mais do que asseverar um lacto; o Se·- tt•noho sust"ntado a minha emenda c destrui
nadar diz estou impossibilitado nbsolutam.e-n- do os argume:Jtos que a combateram. 
te, .não vou nem irei mais ao Senado; qual O Sr.. SoYJmADJ': - T~e-nho ol!'vido cousas 
é o remedio que se ha de dar? DissL·-s,, que muito bons, mas r.ue talvez teriam mais Ju
S<' tem visto ·homens ·que viYem m-ulto tempo gar na occasião dn discussão da lei que deve
doentes; mas o que se conclue daqui? E' que ~· ria fazer-se, ou que dcYcrla estar feita se
''stiio multo t1.'mpo doentes 1:1. na sua cama. ~undo a Conslituir,iio; mas não vendo cu nr. 
Sr. ·Presidente, disser:tm mais que eu tinha 

1 

tJgo ulgum da Constituição pe·lo qual com
feito o elogio da fraqueza; perdoe-me o no- pita n este Senado dar, nem aceitar a demís
·bre Senador, el!e não m<: Pntendeu: .cu disse s:1o elos Senadores; e querendo cu votar nesta 
que podia ser qut• ·um Senador, que nli!ls na mntcria segundo a lei, porque sou constitu
occasião d~ sua l'ieir,iio aceitou o lugar, ]Jer- cionrtl, c só admítto á observanciu da Constí
suadido que tinha as virtudes propri(ls para taír,iio. e da lei, e não vendo lei que n<!ste 
bL•m desempetlllnl-o, com o andar dos tem- ponto :nos regule, decido-me pelo ~Parecer da.· 
pos, ach-ando-se em círcumstancios críticas, e / Commíssfio: e o que diz .esse Pnrcce'r? Que 
fraco e incupaz de sustentar com ·Vigor os não l!a lei sobr2 isto; c como nilo ·ha lei pa
inte·resses da ·::\açüo, com justa causa diSSt'S· rcce-me que não nos podemos d<•cídir, com 
se>: nfto posso continuar, vcn·ha outro mais S<'guranr,a, por outro modo. 
digno Rcpresentn.nte; isto é o que eu disse, O Sn. :lfAHQL"EZ DE C.\nAYELUs: - Sr. 
não quiz fazer o elogio da fraqueza, e tanto Presidente, ainda estou pelo que exp~.ndi 
que ·quando tratd de prol'idcnciar :tcet·ca do hontem, porque at·é agora n:1o ou1·i comb.ater 
Senador que se ímpossibllit:~ss<', clíssc que I dírc·ctnmente o principio do direito publico 
aquelles que deserta.ssem, nfto tivessem cou-1 que emi~ti, Principio que ncstn ma tqría nin
sa alguma; assim se ·fez com o :J[arquez ele guem dE·ixa ele recon11ccer summumente car
Aracaty, cujo lngar se dccbrou vago; mns a clenl. 
respeito dnquP!lcs que emquanto podem sus- / :-<ão tenho ouvido senão argumentos clt 
tentam o .seu posto, concorrGrem comnosco 1 compara~ão; deci(lra~õcs va.gn.s, e phrascs es
~ara os ~ra.nclcs intensses n~cí~nacs, qu~ dís-~ tudadas, que bem clcf~nidas, nad. a mais são 
cu~em, tiab.Jlham nas Comnussoes, c que· de- que ancoras ela salvaçao, para nfto irem a pi
POIS lhp rem uma rnfermídadc incuravcl, que as razões produzidas cm contrario· taes 
·nilo é just~ que s·Pjam privados das nmta. <•u considero esses fantasiados at:1 que~, que 
gens ·que tem outros de• ord<•m muito infe- fazemos ás ·Provinci,~s c á )i.ação inteira. 
ríor. Já se disse cm outra Jlllrtc que coahe- ~l'ndo quanto se tem <li to é improprio da 
cer-se a si mesmo é o gmnclc rlrsirlcratum., materin, ou Dl1o tem forca alguma, ou se al
eitei texto original porque o·uvi aqui citJr-se g·umas rnzõcs pondcrm·ê·ís têm npparecido, 
ta.mbem um Grego, nisto m1o 'fiz mais elo que cllas seriam ·bo:1s para quan·do se tratasse a

1
, 

os <mtros nobres Senaclorcs •faze.m. O Pare- .Jure constituenllo - c não _ ele Jure con
e<~r d:t Commissão não pócle ser sustentndo stttuto. 
de maneira alguma; porquP ·G um absurdo di- o t ·' ·' cs a"o u.a questão é, se se dev.c dar j(L 
zerem estes dons nobres Senadores que estão a demissão aos Senadores que a pediram 

011 impossibilitados absolutamente; ·CJUL' não ·PO- n'o? s i ci ' 
· •L • e conv u o, tem o Senado o direito de 

clcm assistir fts sessões ·agora, nrm pn.m o fu. lh'a ·clnr? P'll'ecr.·mô poi• t 
1 • · • ·•• "• que uc o quanto turo; r. responcler·se-J.hes que venham 1]·uan- se tem ·dito n'to s r t ·i · ·' • • . e es 1 ngm"o a estes clous 

do quizerem; isto suppõe que estes clous Se./ pontos, é fóra da questão. 
nndort'S fnltnm á \'r.rclnclt', que não cstfto im- 'Primt•íram"•nt~ nnal''Z i 1 • · , • , nrc a guns nrgu-

;. 
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mcnt~;~ C!l! que se qu~r zu~t:..'ntur ·qt!C! o Sena. 1 í.!c3 Pcdcres, que G ,;xprc~3o na Constitulçü.o, 
tio tem a attribuição de ac~itar a demissão, c é que se não tf,m responditlo. Diz·se, que de 
o Scnndor de s~ d.emittir: não sei se todavia se Jbegur ao Sé!Jado o poder de demittir, se. 
tocarei -em todos os argumentos porque não ;ue-se absurdo; porGm, não passou lstCI de 
tomei not:t de todos, mas responderei :iqur:l· /mera proposição s;,m prova, não dird plau· 
J<!.s de que me l·embrnr. lsivel, mas nenhuma; quando aliás eu tenho 

'l'rouxc·se um exemplo para mostrar·s~ reforçado o princlr>io, em que m,; fundo, mos· 
Que o Senado póde dar demissão, c foi o que trendo quanto vacillariam as nossas garan. 
se passou a rosp.eito do :\Iarquez de Aracatr. tias, se o não conseguíssemos ú risca; logo, 

Ora, de hol'll'fmti que são Jurlsconsultos n absurdo se encontra, em querer que o .Sena· 
não era de esperar que de sem8·lhaute !acw do exerça um poder que l•he não foi dele;·"· 
5'.! forn!asse argumento; porqu~ é o n;;;smo do, c maior absur.do é pretendei-o sustentar 
que .:1lguem allegassc, que urna scntcu~a em com precedentes, Iem·brados a .esmo. !Refli. 
injusta, porque em um caso semelhante, Oi.l eta-se bem até onde poderia chegar esse pc
mesmo ideutico, tinha havido um julgameillll tl•er, se o admittissemos, como pretendem ai· 
contrario! Eu c!lrel, que quando o Se~ar!o to. ;uns ·nobres Senadores. 
mou essa dcliberacii.o não estavJ. eu prL"scnt~ iRccorreu.se outro exemplo, porqu;; quan· 
porque me achava então impossibil!tado ue i do ful:am princípios a tudo se recorre. u 
cumparc·c<:r e ter exercício de .Senador, pelo / aprol·eitu·se de tudo. 
·~mprego que exercia de mem·bro da l~egenc:a I Pois a que ;'em o exemplo do Senad.lr 
Provisoria; e por isso não se pôde al!egar /·que er:1 surdo? Ora, supponhumos que entilo 
esse precedc.nte - como argumento ad homi- l!OUI'ess:~ quem f<lsse de opinião. e que eu 
-nr·m., e posso responder, ·quem gabou o que 1 mesmo tambem o fnsse, que nós dê•ria.mos d··· 
se fez então... (0 Scnaclo, o Scizado). Pois ; clnrar V;Jgo aquelle lugar, e qu" agora ac!Jo 
o Senado que isso ·fez, é porque· entendeu que I qnt> o não deveria ser; nenhuma má i!l.:J~ão 
o. ~odi.a fazer~ cu respeito mu~to a~ suas .de: .

1 

se póde d~s~o tirar, ~ois - Sa.!JiC"ntis rst mu· 
cJso,•s, mas nuo o ten·do por mfal!JI'el, d1re1 tare conezlmm. - nao rue arrependo de mu
qu<• obrou sem fundam<!ntn. (Muitos apoia· i dar de opiniiio, antes muito me comprazo. 
rios). Ora, supponhamos que hoje se apresen. 1 todas as vezes que reconhe~o que estal'a ~m 
ta.1·a o l\Iarquez de "\racaty, e que dizia: - I um erro: o erro é -proprio do homem, e por 
Senhores, deixei o Brazil, desamparei o m<!u 

1

. isso com muito senso, dizia um velho. qua!J· 
posto, possuído por um excessivo medo, que do nlgum s~ lhe nota·va - queira D"us que 
me tolheu toda a ,faculdade de pensar; fiz seja este o ultimo em que eu teah:t ;;uhido -
um verdad<!iro acto de loucura, e quando me o .que .fica mal ·não ·é o errar., ~ sim u perti
achei desapossado do meu lugar, reflecti no nacia, ou •falta de docllid<lde, de ni:io reeonh~:

que Unhn feito, e recon11eci, que tinha obra· eer o erro, .e abraçar n verdade. Mas 1·an1os 
do mal; .e não .ha;·.c·ndo lei, que Pelo facto ao caso dn surdo: o surdo tem, ou não, illl
qll•' pratiquei me de.~aposs~. espero que me possibilida.de P.:Jra ser Thepresent.:Jntc da Na· 
restituaL•s o meu lugar. ção em um Congresso? O surdo p6de I'Otar 

O que teria a responder·J.he o Senado? I sem ouvir a discussão? Niio seria isso m.,s
N'iio sei; em lei alguma se ncha determinado mo que ·querer, que um cego de nascirueuto 

·que, quem nssim obrasse, perdesse o direito seja pintor, não tendo elle idé;J de côNs? O 
qu.e tinha nd·quirido. E como se reconl1ecerá que succedia com í•ssc Senador que era sur· 
~n·~ um facto praticado por uma c,1mara, do? 'Elle tão surdo era que o nobre Senador 
mesmo por Assembléa Geral, póde produzir que estii. defronte de mim, quando havia du. 
direito constituciooal? Jsso será .bom para a I' ida sobre a I'Otação, dizia - aquelle nii.o se 
Inglaterra que não tem uma Constituiçii.o conta - em um .Senador (permitta·s3·me a 

· comp!ct..1. nós que a possuímos com a elau· expr.essiio) que figur.a1·a, como ·homem de 
snla do - ?Wn plus 11ltra - sem poder ser pú.o, pois yerdadeiram~nte não era .Senador: 
nlternda, senão pelos meios .nella marcados, not,~·se, poréru, a ·dlfferença que ·ha d,, um 
não podemos d·ar tanta for~a aos Actos Par- que tem impossibl!id:tde perp.~tua de ser .Se. 

· lamentares; mormente atacando-se o princi· nndor, e que j(t a tinha quando o Poder :\fo· 
Pio fundamental da delegação dos Podcrc•s. derr.dor o nomeou sem· saber desse defeito 

.:ora, a este argumento, fundado n.a dt•le·gacão lnsana:vel, e outro qu:e, sendo !egitimamcntt!. 
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1 me1··c o exemplo de Chnt~au. nomeado, s·e não r<.,puta imposslbll!t"do per- llclllUill peso c· '' 

I briand, ainda ~ua.ndo tlés~emos Yülor a cxcm· petuamcnte. I 
~Iais outro exemplo foi Cit<Ldo, ,. é o do pios cxtrnnhos. 

Padre •Domingos Teixeira da Motta, este Pa· Avança-se ·que a faculda·dP que tem cad(l. 
d~e tinha tomado posse? (XãoJ . Lugo, Jl0 • um de nós di• largarmos os nossos lugures. 
dia o Senado dnr·J.he :J. dcmiss:io; cl!c c!lssc de dcmittir·nos, é um principio de- sonso com. 
·que não podia vir; e quando o Senado deu mum do mundo inteiro, ao mesmo tempo que 
por va·go <> lugar, nfto tinha j{L morrido este j se rec. on•hece a pratica dos Estados Unidos, 
Padre? (Não! Não). :Pois ·bem; .foi antes d" de mandarem as suas Calllaras LegislatiYas 
morrer qu·e se mandou proceder {L de!~ão; vir presos para as se.ssõos os membros que 
por este (•xemplo ricarú clara a confusão, em ~cm causa attendi•l'el deixam de con1parece1:; 
que lnbor:ml alguns nobres St•nadores, na 0 mesmo v!, por um period!co de Buenos Al
applicaçfto do principio - do pod~r cada. um res, que al!i se praticava, e tnlv~z outras Re· 
fazer o que Ille· não prohibe a lei. publicas Hcspanholas sigam a mesma. norma, 

Este Pad~e- posto que eleito pela. sun Pro· pois :Lbraçam 0 mesmo syste!lla de Governo, 
vincia, c nomeado .Senador pelo Imp~rador, e tcm.sc copiado umas ás outras. Ora, se se 
como não tin11a ainda tomado posse do ln· prendem porq1w deixam tl~ !r ás .Sl'Ssões, e 
gar, e.st:n'a nos termos de declarar como em porque rellutm 11 que faltam üs suas obriga· 
verdade fez, que não aceita,vn, ou não podia ções 05 que assim são tratados: portanto este 
·ê·xercer o lugar de :Senador, a Lei niio o pro- principio tf1o inculcado pelo nobr,, Sc.na::·o~ 
·llibia que el!e tlssim obrasse; o caso ele que é do senso commum do munclo inteiro, m•·· 
tratamos é muito diverso; a respeito do Pa· nos dos Estados Unidos. ela Republica de 
dre Domi,ngos, não foi o Senado que lhe deu Bue.nos Aires, c tal\·ez de outras mnis. Se· 
demissão, porque esta sómente se Pód~ ve· nhores, niio cessare! de rep<!tir, uma cousa é 
rificar dopoi.s da posse, elle que a não tinha a. liberdade que possuo nnt~s de obrig:tr.me
ainda tomado, uscu da sua liberdade natu· (1. .fazer u1na certa cousa, e a que tenho de· 
ral; mas nós estamos tratando d~ Sênado- pois de Jlgado ·por um contrato expresso ou 
res, que já tomaram posse, e que Já exerce- taclto, se dantes eu gozava da plenitude do 
rnm as funcções de Senador .. Estes não têm meu arbítrio, este já não p6de S<'r o lTil•smo 
j:i a liberdade de dizer, eu não ·quero ser .Se· depois desse contrato: a regm de que pode· 
nadar; porque t.endo tomado posse cstft abri· mos fazer tudo o que não ·fór 1Jrohibido pela 
gado a servir, aliás a não tomasse; excuso lei, é falsa, aPI>Iicadu aos Poderes Pol!ticos: 
repetir aqui a demonstração Q'llfr jlí, dei dis- os ·homens têm, pela. naturl•za, a posse da pie
to ; lembro sómcnte o principio, que a razão J nitude <la liberdade, uma \"ez que não orfeu
inspira c ninguem contesta - quem qt~iT o da aos outros, a Jci marca quando o uso des· 
antecedente, ·quer tnmbem c sujeita-se nos sa liberdade p6!!e ser dnmnoso: portanto c!· 
consequ<mte.s. ]fr não reconbcce limites senão nas leis na-

O ex,emplo do que aconteceu em França, turaes ou posit!vns: os poderes politicas em 
perdoe o nobre Senador que o indiccu, foi uma Nação livre nada tem de si, tudo quan. 
multo mal trazido. Em Franç:t •hom·e uma to podem fazcr·i11e y.eem da deh·gação dn N'n· 
revolução, que mudOU Os princi~lo~ ~t(j então r aão; se esta não lhe d·c]egou .certa facul~la· 
consagrados, dl'sprezou·se D prmcJ]liO da !e· ele, de certo não a teme ora salnr ·dt•st~R Prln
gitimldacle na successão à-a Corü.::r., n que mui- / clplos e odmittir o arbítrio; •e·ste é Sl•mpre 
tos .c·rnm aferrados, finnlmente nouvc muda;n· I pesslmo quer .esteJa na mão d<' um só in· 
ça no Pncto Social, :icarfto. por consequencia dividuo, ou de muitos, ( lil?titos apo'ilulos) c 
desligados os GUe mto estiVeram pela nova · se nisso ·ha mais mt menos, o peor é quando 
ordem das cousns, pocli.am deixar até clí' ~er I está na nulo de muitos. (Mu,ito.~ fl.llOiflrlos). 
cidadços, c largar o pn1z; taes 'foram ns c1r- ..t estes pri.ncipios é que se d:e·vin responder, 
cumstancias em que se achou Chateaubrlancl · ou mostrar que dellcs <!u fazi.a umn m:l ap
d·e que se fez cargo o nobre Senndor, e por plicnçilo; ·nNls e o que se não tPm feito; pro
isso não quiz conümwr mai.s a. ser Par: os cnram-st> exemplos, clfto·sr estzs como prece
nossos Senadores estão Porventura no mes· 

1

. dentes, c vogam no grande occnno das pas
mo ·caso, ou al!egam os mesmos ·moti'Vos? sibi!Jd(ldcs; diz-se, se o Stnador enlouquecer 
Xfto: então 'forçoso IS que se reconheça que' mlo 50 ha de prover o seu lug·ar? ·Xão lw pe-
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1:J. mesma Constltui~ão uma providencia, paru. 1 não pequena injuria fazianlos u. •esses Sena
Quando <l ImperadDr fôr artectudo de um:L dores, e DS tratariamDs com bastante dureza 
semelhante enfermidade? RespondD, quallto se approvussemos o Parecer da Commissii.o; 
a.o Imperador, era. indispcns:wel a providml- o.ssim seria se esse Parecer dissesse que ci
cia, porque sem clle ou quem suas vezes fi- les viessem para o Senado assim mesmo do
ze.sse, não póde ~star o Estado um só mo- entes, mns vejamos o ·que diz o !Parecer 
:n·ento, al!âs ficaria acep.halo; a falta de um (leu,): pois ·é injuria, é dureza, dizer que o 
quatro ou mais Senadores não interrompe o Senado estâ certo que el!es, le>go que se res
excrciclo do Poder J_,egislativo, estr, se verifi- twbe!e~m. nos ven:ha:m ajudar com as suas 
.ca existindo em ooda uma das Camaras a me. luzes, desempen.hando assim a confiança que 
tade, e m.ais um do numero de seus respecti- uelles depositaram os povos que os elegeram! 
Yos membros: tem-se confundido muito a .Sr. Presidente, .façamos os cousas com 
total!dude dos membros de cada uma Cama-, ordem, não ultrapassemos os nossos poderes; 
ra com o numero sufficlent~: para ·haver Re- nós temos sobre a .l\Iesa um requerimento de 
presentação Nacional, ·basta que estejam rc- um no·bre 'Sena.dor, que pede que a Commis
unidos a metade :e mai·s um do numero total são de Constituição forme um projecto de 
para que esta exista, pois se esse numero não lei sobre esta materia; cu o approvo, e ac:ho 
·bastasse, não podiam entilo as Camaras fa- conveniente, pois, 'e<>ta omissão que se encon
zer JJeis, ·e exercer as mais ·func~õcs proprias tra na Constitulç1io, póde-se remediar sem as 
da Representação Xaclonal: com tão limita-~ formalidndes exigidas para as reformas dos 
·do numero ca.hem todos estes argumentos artigos propriamente constitucionaes, e N
produzidos para mostrar-se a necessidade de senando-m<: dar o meu :Parecer para. quan
dcclararmcs jâ yagos os lugares desses dous do s~: tratar da lei, requeiro a.gora que seja 
Senadores, de se mandar proceder ít eleição addido <'Ste negocio, para quando já ti.vermos 

lei a. este respeito. dos que os deYem succcdcr; bem como os re
ceios mal fundados de não poder reunir-s<: 
o Sén:tdo. Hontem já mostrei que oito pas
sando da Drdem amp!issima do.s possíveis, 
nen·hnma attenção nos devem merecer esses 
sustos de mera 'fantasia: se devessemos ser 
tão cautelosos, que tomassemos medidas para 
••vitar tudo quanto posivel fosse, muito tinha
mos que fazer, não concluiríamos na nossa 
v! da a nossa tarefa; possíveis d<"sta ordem 
não entram nos assumptos -dignos da atten

. ção do legislador: .bem posslvel é, o que Deus 
·aparte de nós, qu:e o clwlc:ra m.orbus, ou ou
tra semelhante epidt'mia désse conta de to
·do o .Senado; doveriamos, pergunto cu. por. 
que é possivel, ser tilo vigilantes, tão caute
losos, que mandassemo~ já proceder â elei
ção de tantos s~nadores quantos formam o 
numero total, para se cons~rvarem como os 

· sobr~sulentcs para entrarem, quando se haja 
de Yerlficar o raso possil'el da morte de to
dos? Quem níio admirnrlt esta nossa nímia 
cautela! üs i!lustres Senadores sabem muito 

· b~m que cousas ·hn que sendo posslv;eis. sfto 
cara·cterizadns de '!1mpossive!s m:orn,os, por. 
que contra ello.s pugnam todos os ·calculos 
das probabilidades 'humanas: desta natureza 
sfLD os receios de não se pod:er reunir o Se
nado, por falta de Senadores. Ia-me esca-

. pando a ruzão, que tnmbcm s~ allcgou, de que 

Veio á :\f,esa o seguinte 

ltEQUEllDIE=>TO 

Req·ueiro o adiamento das decisões dos 
requerimentos. pura depois da lei que se de
ve organizar. - Jfarq?tcZ ele Caravcllas. 

Foi apoiado c entrou em discus
são, ficando no entretanto adiada a 
questão principal. 

O .sn. BonaEs: - ·Eu pretendo contrariar 
o requerimento, mas julgo não poder fazei-o 
sem combater os argumentos do nobro Sena. 
dor; isto posto, principiarei por combatt'r as 
razões que elle deu pura ,oo.s<:a.r o requeri
mento. 

Disse o nobre Senador, princi')liando o 
seu discurso, que ainda não tinha ouvido ar
gumentos que contrariassem o principio que 
elle cstn beleceu; mas qual foi esse principio? 
Que a Constituição não autorizou o Senad·o 
para dar demissões nos seus membros; prin
cipio certamente valioso, mas segundo a ima. 
ginaçito dt• cada um: disse tambcm que não 
tlnhn ouvido senão declamações vngus, pala
vrões, e nada de argumcnto.s substancktcs 
que destrulss,em ,P seu principio; =s P''r· 
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mitta.-me o nobre ·Senador que lhe diga, que • e>tá respeitando a cadeira do Senador Vis. 
elle cahio no mesmo erro em que notou te. I conde da J'l~dra. ·Branca ha oito annos, sem 
rem cn.h!do os mais, se;undo :1. proposi~i!.o / se occuj}ar de tomar uma del.lberuçiio a essco 
qu.: avançou de que s'ó o s~uado aceitlsse a. respeito? Como revivei-o com os outros que 
deJnissiio, se poilia di~er, i}Ue se cleix~va a /estão coJJ: assento? Isto é que é umtl perfe:ita 
porta aberkt <1 que todos a pedlsBem, '' que contra dicção. 

0 .Senado a. hrev!n de ilar, c que então se po· Apontou·se o exemplo do Senador surdo; 
dia ·dizer: - Ad•'Us Governo Represe-ntaíl· eu talvez possa affirmar, •que o Senador que 
vo; adeus St'nauo; adeus .Brazil - c :final· hoje conL<."Sta esta demissão npr•·sentou a. idóa 
mente ca.hirft o céo •.::n cima de nós, ficare- tle que ·elle se devia r~x·pulsar, e houve um 
mos esmn.gados: ·rsto, senhores, silo dcc!anM.· Parecer dtl Commissii.o de Constituição para 
,õcs, não é outr.:. cousa; deixemo!·as de par· esse fi·m, tendo e!le tido assento nesta cusa 
te; e passemos aos s~us princi!Xl'JS o:~rgumen- por dous annos; disse·Sz· que l'lle nfto era Se. 
tos. nador, comtudo exerceu netos par!am~nt.::rcs 

Primciram•énte principiou por demons· como o de .fazer numero para abrir castl, fel 
trar que nfio era att~:Hlivc·l, nem se j)Odia 
trnzcr parn a cntestrt.o o {a.cto suc:cc-<ii<lo a 
respeito do :IIarqucz de Arncaty; e con::o foi 
contr2riado esse f.:l.cto? Qu:e qUi!!ll g.:;.bava. não 
consentia.; mtls quem foi quc gabou? Foi a 
maioria do Sencdo, e a mel·hor deliberação 
uo 'Senado I! aquel!a que é tomada pela maio· 
ria; mas a isto acudi o-se. cnm o d!zcr.se, que 
os Pr~cedcntes não valem para o Senado to· 

até membro de deputações para levar leis á 
sa.ncçã.o, etc., c não votou porqt::~ se não quiz. 
par,1. isso dtlr u1n rcmt•·din que lembrou o Se· 
nador l\Iarq·uez de Nazarcth, o qu<1l disse que 

I se puzesse ao pé de!lc um ·Senador c H1e dis· 
ses se o que h a via de votur; este homem, p:Jis, 
que tinha tido nssento por dou;; annos é que 
o no,bre Senador qureria que se expulsasse doa. 
·qui; .hou·V'eram trcs membros que votaram 

mar decisões; mas o nobre .s,mador recorre contra, e fizeram gTaUde opposiçiio .. e per
muitas vezes a ,,;!les; e os precedent~s têm mitta·Se·me que eu aponte os sws nomr~s. 'foi 
:muita força e·m todas as questões Políticas: o ·Sr. Almeida e AlbuquerQue, o Sr. Ctlrneiro 
mas emfim isso siio opiniões; o que posso ·de Campos, e cu; este homem nunca d'i:U p:tr. 
·llizer é, que para mim os precedentes têm te uc estar impossibilitado, c como é que en
muito peso. tão, á vista de participações dcsts dous Se· 

Outro argumento foi relativo ao Padre I nadores, s~ nega a. cxcus·a? Nesse tempo 
'Ceixeira, o qu·ul foi formado em s·ua r<mi· acllou·se na Constituição pod.:!r para. isso, .]lo. 
nisccncia, que a demissão tinha sido depois je é que se não acha! ?lias porque? Só Si! é 
de morto, mas logo que ouYio diZ<!r que foi porque é facil ao sablo o mudar de opinião, 
em Vida estremeceu; e passou então a outro e a todo o momento, Porque o mesmo nobre 
nrgun1ento, e disse, mas clle não tinha toma. Senador d(L mostras disso, porquo hontem 
do posst•, em sim Senador deito, e escolbido 1 nesta. eaSJ. .Uiss~ que tiuha entrado com a ln
pelo ·Poder :IIoderador, mas não tinha tome.·/ tenção de votar contra o Parecer da Commis· 
do posse; no primeiro caso Ytllía, mas como são, e peJa. nova nome•:JQão, e que depois mu. 
·foi antes de morrer falhou o argumento, e I dou de opinião, hoJ·e pôde tambem mudar, t~ 
pnsscu ainda a ~ste - f::tz uma. dif.fer~nça. neste caso quem nos tlssegurn. a nós que :uua· 
muito granure rio caso de que se trata - mas / nhã não csteda de opinião contraria? Se aro· 
onde está essn differença? Eu ·quero que se I so esta. decisão se espaçar cu espt•ro qu::· mu· 
me mostre; <! isso é qu~· é ser de boa razão: J de de opinião; portanto digo que os ex-cm
e será de boa rnz:io, 'ê da ordrm nntuml d•lS : pios que foram apresentados ninda não ,!o
cousas, que o homem que est.t empregado .;s- 1 ram dC~truidos pelo nohrc Senador; estão 
teja em ·uma di.ffcrente posi~ão de que o qu·~ I <'Dl seu vigor. 
o não est(L? Não; na ordem natural dns cou. j Disse que não I' i o nrgumcn ta r· se contra 
sas está, que o homem que exercita um em·/ o Pnrcccr da Commissü.o; senão recorrendo· 
prego, ·e que se acha impossibilitado, diga - , se a theorias, e possibí!idnd<~s; ,e que uma v'z 
n:1o posso, n:in quero mais servir - ·dn•c·s~ que a Constituiçãn d1i. o remedia de serem 
attcnder, e aceita~ a &ua liesculpn; era, se só neccssarlos vinte Scnr.dores p•ara ohavet" 
acaso não ha dHferenr,a l!ntrc o S('m:dc;· rrê· Senado nunca se ·dar;L essa possibilidade; 
-eleito, e o ~scoJhido, como é que o Senado mas o que se segue daqui é que tnnto um 
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como o outro Senador estão sobre o t''rrcno I.:Crllo ·5 que o Senado, quando um .Scn·:tllor 
das possibilidades, c nenhum est{~ mais fir. não queira continuar a sel-o, ha de obrigai-o 
me do que o outro no terreno d.l~ pussibili· 
dades e probabilidades. 

iDisse que a. Camara dos Deputados, np'.'

a qu(~ por forr:a o seja, c ven·ba. pura o Sc·na
do? Eu estou cm PcrJJambuco, c não quero 
continuar a ser S·:.nador, mando-o dlz'cr o 

za.r de ter sUPJ>Icnles, nincla nii.o p<;:le conse· <'sla Camara, c ella lla de me· mandar buseur 
guir ter cm seu seio 100 membros; mas esse a P~rnambuco'! Póde ·ser, mas eu digo que 
exemplo prejudica a sua. these de probabili- nrro quero cá vir. e niio venho: mesmo em 
dade, de que nunca c;hegue o Scn~:do ao <'S· caso de molestia participo qu;: não posso vir 
tado de ter menos de metade; porque a e que nomek outro; c o St•nado ha de dizer 
outra Camara, apezar de ter suppJentes, nun· - não, senhor, venha; e se não quer .vir, 
ea pôde ter 100 membros; de ordinario ia!· mantll•·se vir preso, porque Jw d~ ser Sena· 
ta.m 20 e 20 e tantos; ora, nós, que niio te- do: :Lté a morte?! !)las cu qu{•ro qne me cli. 
mos o· recurso que tem a outra Camara, ne· g-am como, á yista disto, se vai buscur n•L 
gar·se a possibilidade de haver occasião, em Constituição fundamento paro. se me expu!· 
que não '!laia numero é neg-ar o facto; exa· sar por sentença de infamia.? Se a Constitui· 
minem-se as actas, e ve-ja·se quantas vez·es ~iio não deu aqui a circumstancia da morte 
niio tem !wYido sessão por f;tlta de numero; (porque póde haver pena infnme, s:m ser de 
não poucas. morte t:unbcm a não dá para o outro. 

Fallou-sc tambem a respeito de Poderes Disse-se - o meio de cada um sr• d·emit. 
Polit!cos, ,e deu·se muito com Poder ?r.rliti· iir ~cri;, nm;t i>Ork!. fr:rnca par:' o :lfnnarr!w 
co, Poder Politico... <!C mi! ·i~ c malicioso. qur:. IJUizess·~ ccab3r 

O Sn. )LIHQUEZ DE CARA\'ELUS: - E' ar. com esta fôrma de systema de ·Go·l·~rno; por· 
gumcnto que não serve! qu·e mio teria para isso pr,•cizão de fazer 

O Sn. Boncr::s: - :lias o que nós quere· mais, que pedir u um, e a <:utro Senador pura 
mos cxe·rcitnr não é Poder Politico, não é 1 que se demittiõsc! O que basta.nte me admi· 
exercício que offenda á Nação, antes é pt'I'J rou foi que ·houvesse quem apoiasse ,~sta as. 
contrario conform,e os seus interesses, e se ser~ão! Pois, digam-me, não seria mais utll 
nos não interessarmos nisto, é que póde ha· <tO Governo, ou ao ;:\fonarcha, conservar es· 
ver n!gum risco; mas nôs de que tratamos é s·es membros nu Cnmara, c comprnl·os para 
do tomar conhecimento de impossibilidades, tJU<' vot.nss~m. ·c estivessem da opinião con. 
e vermos se podemos ·dispensar a dous Sena· traria, e a favor do ::uonarc!Ja? Isto é que em. 
dores do seu exerciclo; não temos nós já fci-j mais faci!; o contrario é figurar hypoth~se_s 
to isto? O que é que se pratica quando o Go· que ao mesmo tempo que se estão figurando 
verno pretend,e mandar em Commissão um I iicmn contrariadas. 
membro desta Casa? Não é o Senado ouYido? Como 'é que se sustenta a lettro. do Pa· 
Log<>, igualmente o Senado é o Juiz compe- / reccr da Commissão? Diz-se que el!cs pod<•
tente para ·conh<>cer deste neg-ocio; mas dis· 1 rão Yir, porque as suas molestlas podem dei
s~-se, tal attrlbulgão n;io est{L expressa na I xai·os; POis se a Commissão confess,;t nu·0 1.'!
Constitui~ão; pois, sen,bores, se a Constitui- :es estão impedidos, consequentement" nno 
güo o ·disscss_e ning-uem louv.aria os redacto· /podem comparecer; mas o P.1reccr que co
res de!la., por põrem a,hi umn ·tal ociosid-ade. nhece isso, diz que Jogo que melhorem que 

Obrigou-se nunca um •homem a sorvir \'t•n,Jmm: para que se JJn ;k estar occult1ndo 
um emprego, e isto qu2ro porqu·~ quero? Nun. a \'Crdade? Eu não digo que se faça mali
c.a; esteja elle em ~ue •escala cstiwr; e s6 / ciosamente; mas a muneira ele se t•xpr!mir á 
então se ha de dar esta circumsroncia para / Commissão dá occasi<io a crer-se Isso; por· 
com ·os Senadores porque a Constituição não que os Senadorc~ já o anno P·lssado disseram 
diz t•xpressa,nente - o Sen-~do 6 a quem que não podiam compan•cer Por mol<•stias, e 
compete con!Jecer das impossibilidades phy· a Commissão de então deu o seu Parecer 
sicas dos seus membrns? Aceitar a demissiio quasi no mesmo sentido. officiou·s~.J.h::s; tor· 
que se dá um mcm,bro é dar demissiLo? Como nnm a dizer o mesmo, c como en-ttio ngorn se 
é ~Utc- se pôde obrigar um .Senador que o seja quer que as suas molestias lhe dêm occ-1si:io 
todo sua. vid·l, e isto por força? Eu não sei a apparecercm; ~ isto qu.~ndo e!l.es diz~m 

como se pód<' sahir de um tal dilemma.?: que clfio como Yniiosas as su:1s lmpos~ibilicla· 
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des, e que o Senado lhes fará um acto de jus- , t11; c como é então QUL' só o qu·;:- está nu Con
tiça se acaso lhes uccit(lr a demissão? Um stiotulção é que se pôde fazer, e tem vallda.
dr>Ues e.té diz, que será um acto de benefi- de? Nós podemos tomar deliiberações, embora. 
cencio. se fôr demlttido por um modo hon- ·Cllas não estt:jaw deslgnudus na Constltui
•roso; nós tendo, pois, tomado .já a este res- ção, segundo a urgencia dos casos (e isto é 
:peito, cm casos !denticos, deli-berações con- conforme com os Governos Representativos) 
forme o pedido hoje, d•evC'Illos de obrar do c mesmo naquelles em que .a Constituiçü.o ti 
mesmo modo: e por esse motivo eu declaro omissa; nest.e não o foi, e scrl·a ociosa se o 
que me não PliSSo declarar pelo adiamento, trouxesse; bem como é ociosa ém trazer, por 
porque nfLo se pôde ·dar, ·á vista do.s partici- exemplo, que o segredo das ·Cart:~s é inrlolu
paçõ·es expressas que fazem os dous nobres Ycl, porque isto é objecto de regulamento do 
Senadores; devemos tomo.r uma medida a es- Govl•rno. •Portanto voto contra o adiamento, 
te respeito; ou s~ja a approvação do Pare- porque os trabalhos parlamentares pod.erão 
c0r da Commissão, ou. de um.a das ·emendas; ser taes que não se poderá fuzer semelhan
menos a que quer que se faça uma ld regu- te lê! com brevlcl.adc, talyez não seja neste 
lamenttLr, porque vem íór-a de proposito; c anno Sl'lll no seguinte>, e •é precizo tomar uma 
só poderá servir ·par.a o futuro tal lei, e não clPlibt•ração sobre este negocio, porque talvez 
para .o caso presente; c ussim como temos cu tenha de fazer um requerimento sobre o 
espaçn·do a sua. formação por oito annos, es- Visconde da Pedra Br·anca, que não tem vin
pacemos por mais :1Jgum tempo; e Isto mui- do tnm.ar assento, que não tem outro propo
to m.ais quando me lembro de um princi·pio sito se niio csror ludibriando o Senado, como 
que se não deve desprezar; e ,é o direito que qu,•m diz - gu:1rdem-me Já •;;ssa cadeira, que 
tem qualqu·er l'roYincia de csror verdadeira- siLO os biscoutas que ·Cstou reservando pam 
mente representada; c qual é, sL•gundo a Con- depois do chú - pôde-se dizer que isto nli.o 
stituicão, a maneira de o estar? E' ter nesta é ZPlar a dignidade do Senado, um oito annos 
Camam tantos Senadores qu:~nto :é o numero que este .Senador foi el<'ito, sem que ten.ha 
da metnd·e dos Deputados que e! la deu; ora \'indo tomar o seu O.'Ssento; eu até sei de boa 
uma. Provincia que note a falta ele seus Re- fonte que elle não vem, e que já regl'essou 
presentantes, e eSJler.e pela ordt•·m para que para Pariz. 
nomei:e outro que v-enha preencher aquella O •Sn. Vr:nct:Erno: - üpponllD·me ao 
vaga, não a tendo, o qu,, espera que dia fo.- adiamento, não sa carece agor.:t essa lei rc
ça? Que quando se reunirem os seus c-leito- gulamentar; o caso .é .em si mui si·mplcs, e 
r~s. estes •elejam o S<•nador, ou Senadores a lei da necessidade ·é superior a todas o.s 
que vir ·que• faltam á sua ·Rt•presentação; e o leis. 
que se dirâ a isto? Que é nuJJ.a porque não •O nobre .Senador achou pouco fundo nos 
teve Ol'dl•m para a fazer? :lias na Constitui- meus argumentos, c para Isso veio o termo 
ção ·<·St;í que o não possa. fa~cr? Não está; synallagmatico, •e acarretou, não sei a que 
portanto se se quer a.r.gumentar só com a proposito, o Digesto: c .acharia o nobre S<!· 
Constituiçfw, eu tambem respondo com a mes. nadar ahi n o:brigaçã0 de algum capUvar a 
ma. Constituição; e tanto não está na Con- sua liberdade? Seguramente que não; convém 
st!tuiçfLo que o não possam fazer qur não se não trazer a autoridade do Digesto só paTa 
mandando proceder no. Para.J1yba á nomea- umas cousas, desprezando-a para outras; v. 
Qfio d:e .Senador pelo fall~cimento do S.enador g, recorreu-se nos contratos ,bi.lateracs, não 
Estevão Cnrnei~o da. Cunha, a /Provincia no- se advertindo que quando uma parte não 
mPou SenAdor na occasião i:lll que nomeou cumpre as suas obrigações, a ou·tra fica tam
ns ·Dl·putados; nind·tL mais, onde está na Con. bem ·desonerada das suas; e é isto preciza
stituiçào a permlssflo de nós nos formarmos mente o que se dá no caso cm questão, "pois 
cm Assembléa ·Geral com menor numero d•e 51 / que não comparecendo o Senador, e confes
'Deputaclos, c 2G Senadores? Em parte ne-j sando a impossibilidade que tem paro. preen
!l·humn dl•lla; mas nós j(L nos reunimos, no- "her as suas funcçõcs, a Nação não é mais 
mc(lmos uma .R'•g,'ncia· ·Provisor!a, e 'esta no-[ obrigada para com elie áquillo a que estava 
mrou um 1\finisterio, c todos os seus actos obr!gad<L 
:·oram julgados validos; pod~a-se ·bem dizer [ 'Disse o nobre Senador que a. Representa
que tudo est:wa nullo; m<~s ·nao se 'fallou nls- ção Xnci<>nal estava completa com metade e 
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mais um; isto não é ,exacto, mui u!ffcrente 
é (!Xistir o numero suff!cient<l para pu·derem 
progredir os tra.ba!hos legislativos, dü estar 
completa ~L Representação Naciono.l, 

caLy! .:-.Ias porque? Porque os Jll't•cedemes mio 
fazem regTa? Pois t•ntií.o qual .é a ref;ra? Diz· 
s.., que não est:1 na Constitulçito, e sendo as· 
sim, parece que por isto mesmo devia ser•1•ir 
a !llustror·nos na presente questfto a m"dida 
já uma \'CZ tomada pelo Senado, e é passive! 
que e!le ha tfLO pouco tempo tivesse a attri· 
buiçfLo de julgar vago o lugar do :i\Iarquez d" 
Aracaty, e quü hoje a não tenha para assim 
julgar os dos Senadores em questiio? Se o 
Senado por esta fôrma fôr perdendo .:ts suas 
attribuições, em pouco nenhuma ten1. 

.Argumenta-se com a Constituição, diZI'n. 
do·se que e!la não dá ao Senado o direito U'-' 
poder demittir os St•nndorcs, ou de aceitar· 
J•hes as demis·sões qut• se a si derem; mas 
onde está na Constituição, perguntarei .:u, a 
obrigação de servir o ·Senador não podt•ndo? 
Ainda mesmo sem se dar o caso de illlpossi· 
bilidade o .Senador, que nfLo quizcr continuar 
n sel-o, não p6d•e ser compelJI.do a servir, 
porque nenhuma lei l11e impõe este dever; 
embora se argumente com e:.;emplo dos Es· 
tados Unidos, onde os Deputados, que são 
tcmporarios como os nossos, vão debaixo ele 
prisão á Carnnra; dHfercnte cousa é compel· 
lir um .homem a certo serviço, medi•ante um 
determinado tempo, do que obri·gal·o a isso 
em quanto existir. 

Não terá, seen•bores, a Prm•incia de São 
Paulo direito a ser representada? Poder:í o 
nobre Senador ncgar.Jhe isto? E niio se of· 
fendem os direitos daquella Provincia neg(!Jll· 
do.se·lhc :t eleicão d'e um Senador que sup· 
pra o que se ach~ impossibilitado de ser· 
vil·a e representai-a? Al-ém do facto do ~Iar. 
quez d~ Aracaty, ainda .Jla outro facto. no 
qu~l o Senado <'nt;;·ndeu a Constituição J!~

fr:rente d{) que ·hoje parece <•ntenàer; ~ é o 
caso de Domingos da :ilfotta.; embora se diga 
d·ellc que não tomou posse, ·tOdavia aceitou o 
lugar, e rece·beu o diploma. 

:\'uma palavra, senhores, -é uma injuria 
r.ue se faz a estes .sena·dores o duYiclar.se da 
impossibilidade que allcgam para o seu com· 
parecimento; além de que, torno a repetir, 
o Senado não p6de constrangei-os a sen•ir, 
por isso que de toda a obrigação resulta uma 
acção, e onde ·não ha acção, pois que mnhu· 
ma a Constituição inculta, não póde haver 
obri·gaçã.o. Voto portanto contra o adia· 
menta. 

Não quer o nobre Senador que se apon· 
tem ns possibilidades, e probabilidades que 
podem occorrcr, isto reserva elle como privi· 
legio que deve ser-lhe exclusivo; assim como 
cleclama dizendo: - Adeus Brozil, adeus Re· 
presentação Nacional - e censura os que tri· 
lham a ·mesma senda; pela minha parte não 
deixará de figurar as possibilidad·es que se 
me antolbam; e insistirei que se no. C amara 
dos Deputados, onde ·ha supplentes, acontece 
haver sempre falta de um grand·e numero de 
Deputados, ·e isto porqu~ estão nas 'Provin· 
cin.s, e nem sempre ·podem vir ás sessões, 
wm de dar·se o n1esm.o caso com o Senado, 
por isso que a natureza póde acabar com al· 
guns d õ seus membros, e remoçado o Se·na· 
do, •hão de ser nom<>n·dos Senadores das Pro· 
vindas que os .elegerem, e eis-nos nas mes· 
mas circumstancias; pois que se até agora 
tem bn v ido sessões é porque a maior parte 
elos ;Selladores habita na Côrte. 

Disse o nobre Senador que cstabel·ecida 
a regra de se poderem os S~·nadores dcmit· 
tir, que ficava livre no .:IIonarclw. cmnpml·os 
paro se d,emittirem, c assim sei a cabm· com a 
óReprescntnção Nacional; mas já a isso se 
respondeu que dando-se o caso de tama·nha 
vileza da parte de um Senador que se dei· 
xass•e comprar para a,bandonar o seu posto, 
t'ra mnis facil ao l'<!onarclHt compml·o para, 
dentro da 'Camara, ser um Instrumento de 
sua vontade. 

O Sn. Ar.l!ErDA E ALnUQJ:ERQtm: - Con· 
tf.núo a insistir na minha opinião, inclinan· 
do-me ao adiamento; .é neccssario umn lei 
regulametar. Disso ,h ontem que nfto appro· 
v:wa o !Parecer porque me parecia contra.· 
dietorio com o que representam ess,:s nobr<'S 
Sena dores, ~lles dizem que nfLD podem com· 

Contesta-se ·o facto do :\!arqu·ez de Ara· 

parecer, e a Constitu.ição não diz que com
pal'e<;am; niLo posso appro1·ar sem.,Jhante 
'Parecer, nem tambem as emPn·das: porque o 
Sena·do deliberou ·que estão dispcns3dos. é nc· 
goelo de muita ponderação; mesmo com o 
precedente do .Senado ~·oto que se nfto ad· 
m.itta sernelltantc oplnifLD: aprescntou-s" 11 m 
projecto que se discutia muito, entrou ·lté cm 
terceira discussão, para se fazer com QlH' :1 

Representação Nacional .nesta parte se pre. 
enchesse, o proi•~cto a:fi.nal ro•jdtnu·se. e ngo· 
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ra quer-se de rt!pen~e f.a.z~t· o tontrario? E!! , ;-::.~ .~petscn~e dv outro ·moUo, vc.rdnclc é que o 
sustentei nest1~ casa que o lugar ck s~na.dor Poder Legislativo em to1lo o tempu o põd<} 
da Hahin •estava vago, e na minha opinião é fazer assiu1 como j[, o telll •feito, tuas cm 
um escnndalo c1ue um J1omcm que foi iD.Oinen- regra, e .em direito cstal>cleciclo, .só com 70 
do ·Sen·ador não v·en·ha preencher o seu ln- annos. isto niio vale a respeito dos Senaclo
gar, quanto a mim nrw deve gozar de taes res, poder-sc-iu. trazer uma upp!icação, mus 
lwnras, mas o Senado ·~em deliberado o con· que o Senador é obrigado a concorrer, não 
tmrlo. portanto cm quanto se não fizer uma h.a -duvidu. nenhuma.. Aprcs~nca.sc um argu
RI~solução .geral, .não me parece que se !los· mento que tem 1nnita fcr~a. QUe as Prol·in
su clecldir de plano uma materia tão dellca- cias têm o direito de ser repre~entadus, niu
da: con~wço qu•e ninguem é obrigado a im-~ guem o neg:1, é por ·Cssc nwsmo direito qu~ 
possibilidades, mas o quQ se tem dito aqui na fórma da Constituicão quero que se faça 
que não se pódc obrigar ninguem a s~rvir. I uma lei r.egulamentur, c not~·se ·que a Con
tumbem não é exacto, nem está mt Consti- j stituiçào diz que um H, r0gu!arú o numero 
tuição, ant':s ~ principio della que todo o ,! de S·:nc.uores, c Deputados cm r<:lação á po
individuo que t·atrcu para a Sociedade é / pubr;ito de· cada Província; é obrigação do 
obrigado a concorrt~r com as suas forças para Col'pá Lt··.;is!ativo, o fazer esta lei, porque 
o be.m dclla, queira-se ou não .se queria a3- ! posto que ao principio se marcou o numero 
sentar praça, assenta-s~. queiram-se ou não / dl· 100 ·D<.,putados, e de 50 Scnaclores, foi in
[}Jgar tributos, p.~gam-sc, etc., mas o qu<:> ~ I defiuidamcut", e nüo s~ dispensou ele 'fazc·r 
contrn tcda a raz:lo, e contra toda humnui- : ":;tu !ci basc·ada na população do l!mperio; as 
tlade, é forçar t~m 'l!OitlCill que está lmpossi- i ·mesmas instrucções de ;:liar~o. que regulam 
billttndo a sQrnr um lugar, e com que as ; as l·lciçõcs. d•eclaram ser essa uma 1nedida. 
suas ·ror~as não pocl~m. é neoe·ssario pesar j provisori<~: tea.ho emittl!lo, pois. a mlaha ,.pi. 
isto, e :fazer uma lc1 r"g-ulamentar; teuho i nifto. 
ouvhlo produzir alguns argumentos, que na I o SR. i\'L\t:Ql"EZ UE CAtt.\\'ET.r..\R: _ ~ão 
a.pparenci~ p.a.~ccern •. precNlent~s, "m~s que •. de I concebo a que troux;• o nobre S<~nndor P<lra. 
f.tcto, rn\o!l~." un.a contrad.cç.LD, no caso C.CJ.Ui o Digesto, :Lttrlbuit!do-me a citação dei-
do !Imperado~, ~u:ud~ é. iu~edi~o. H!D.~~Ime.u- IIe. s"m que na l'<:rdade eu o .!tou•vesse cita-
te, o que Se f:J7.. :\o:uc·:l-~c U-21: 1 iR • .,encta. 1 (],,; como, porém, o nobre Senador apontou. 
qwe é tl'rnporana, ora npp!Jcaclo lSto ao :.:aso 1.> •Dig<'Sto sc·mpr,! direi que não o possuindo 
que se quer, wr-se-ha que 0 argumento é eu, apeza.r de possuir muitos outros Iinos. 
contraproducente porqul, logo que o Impera-

toda\·ia ·nüo o desdenho; o Digesto tem de-, 
fdtns. e os nwl:hores ·Cndi.gos os têm, mas 
elle conquistou a .Europa inteira, c muitos 
jurisconsultos d., idéoas bem depuradas o ci
tam como fundado na philosophia moral; 

dor se habilita é restituído: o outro argu. 
mcnto a •qu·c se quer dD;r pouca forçtL da. ab
dicação do Imperador, esse é que produz 
alguma cousa, o Imperador -é um dos ramos 
do Poder 1Legisl.xtivo, .e o :Senttdor ú um 

outros 1nuitos üc!!es Sê sen·e,H, no passo qn~ 
melllibro Tl:e um Poder ,politico, se se retira 

a Inglaterra, ond,• não foi admittido, se c"n
do p::dz suppõe-se .uo mesmo c.aso do Impc. 

suru pela falta d~ um Codigo, do que resnl
rador quando se retira; clle de ofncto tem 

ta n confusão ele su.ns leis, ·cujo estudo cnnabandonado o seu pniz, pódc-sc dizer que ao-
some toda a vida: entremos lNt qu~stiio. 

dicou; o •facto do ·1\larqu:ez deo Aracnty, é fa-
cto <'lll que o Corpo Legislativo ~ obrigado a ~ão é precizo recorrt•r ao Dlgesto para. 
nomear outro, porque elle não s~ importou desfazer os argumentos do ne~br.e s~·nador; 
mais com os seus constituintes, fugia: por- a boa razão os combate .victorlosmncnte; pois 
tanto conv·~m fnzl'r a lei; .c de passagem dl- é principio de jurisprudencla philosophic:L 
rei qu.e nós temos na ·nossa Legislação cou- que o •homem que aceitou um emprego, qu~ 
sas de que muita gente faz pouco caso, c o exerceu, e que .del!e ft·ulo vantag~.ns cum
cousus que ·muita ·gente não acho:~. ncllas, o pra. o onus com que ·recebeu o cargo; a. ·isto 
{]Uc outros nchnm: a. Ordcnaçfw .cJo Reino 1 rep!lcou o nobre •Senador dizendo - que r.e 
mancln aposentar um homem, cem 70 annos 1 não pôde obrigo.r o homcm impossibilitado. 
de idad•e, e ii prccizo qne e!le app3,rec}a pcs. I a comparecer; - runs é preclzo lembrar qtw 
soa!mente, c não ha empregado Ui.!ll·hnm que o Parecer .da Cornmisali.o nüo exige impossi-

:-·· 
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bre Domingos dlt :Malta ir()UXe o nobre Se
nador o facto de <ha...-er clle aceitado o cargo 
e recebido o dlpioma.; mas o que resta sab2r 
é como o nobre se,nador prova esta a.sserçfLO; 
era possível que um amig-o lhe tirasse aqui 
o diploma e lh'o ·rcmetlesse, S€'111 que isso sir
va, ele ma·ncira nenhuma, a provar que acei
tou o lugar. 

bilida.des, ao contrario, cll:t conheceu quo 
não sendo as molcstioas perpetuas, e ·quo illa
vcndo não poucos exemplos de Individuas 
conYc.lcsc!dos de ~mfe.rmldades, ·que aliás se 
crium lncuraveis. era. possível que estes Se
nadores obtivessem melhoras para compare
cerem no seu posto; um d-cllcs sei ·cu que já 
se arrependeu da demissão que pedia de um 
lugar eminente, ·e por Isso não duvido que 
ai·nd:i se arrependa do que hoje pede ao .Se
.na.do; nem reputo que se deva crer de ab
soluta exactidão esse estado mcrboso de que 
se l'lles nccusam, pois é ·bem certo, e da na
tnrez:t hu:mana, que a !ma·ginaçii.o do doente 
lhe afigura o seu mal sempre maior do que 
em 'Verdade é. 

Avançou o nobre Senador que nlngucm 
é obrigado a fazer aqulllo que a lei niio or
dena, nem a deixar de fazer aqulllo que a lei 
não pro.hibe; sim, ·este é fundamento das li· 
berdadcs publicus, mas esta r~gra não milita 
se·nii.o para os particulares. outras ·são as 
murcadas para os poderes publicas, estes, ao 
contrario, nii.o paliem ex;crcer outras attrl
buiçõc•s a!(,m das que por lei !h\! são marca
dos, por isso que são delegações da Nação, c 
nunca um delegado póde exceder as attribul
ções que !h~ não conferir a parte delegante; 
um meio resta para obviar qualquor ·incon
YC·nleni,:, e é o da feitura de uma lei rcgu
lanwntnr sobre a ma.teria em questão, por is
so ·que a Constituição. c as leis existentes 
nenhum arbítrio deixam ao Senado .cm se
melhante cou.junctura; c o tempo que põdc 
consumir-se na ·Organização desta lei causar[L 
porvcntum algum prejuízo ao ·Estado? XfLD, 
Eeul110rcs, antes do urbllrio contrario, ou da 
adoptaçüo dos meios lembrados Sl•m autori
z~çiio da. Constituição, e das leis se sc.gue 
arrogar ao Senado uma autoridade superior 

Disse o Mbre Senador que se ataca.va.m 
os direitos das Provlncias a que esses Sena
dores pert!'ncem, nli.o consentindo que ellcs 
escolham .outros que os suppram, e as repre
sentem! Eu ·retorquirei o argumento com 
outro que me parece de mais peso; isto é, 
atacam-se as Províncias aeeita.ndo-se a <le
mts.siio de .homens . que elbs cscol:hera:m. sem 
que sejam OU1'idas, e estando YiYos os seus 
escolhidos; na minha opinião ·é isto o que 
a tlca as ProYi·ncias. 

•Insistia o nobre .S.:nador avançando que 
a Repres~ntaçii.o ::-.acionnl nfLO se (!Cha com
pleta com a metade e ma.is um de seus m~m
bros; ~ste erro nasce, sem d uvlda, <Ia c ou. 
fusão que faz o nobre Scn:~dor entre Rcpre
seataçii.o •Xacional .e Representantes da ~a

cão; nii.o estJr completo o numero de Repre
sentantes da Nação é uma cousa, e não estar 
completa a Representação Nacional 6 outra: 
se, pois, a Representação Nacional não esti. 
wsse completa. nem se podiam fazer leis nem 
acto algum lcgislatiYO, se. po1'6m, as fun
cçõcs da 'Rcprcse·n taçilo Xaci-onal se pod:am 
exercitar, como .avançar que ella nii.o e&ttl 
complel'l.? 

Ce·nsurou-se-mc -o uso do termo synalla
gmatico, mas se o nobre Senador tiycsse li
do mais, passando pelos ol•hos as discussões 
do Codigo Francez, nellas acharia muitas Ye
zes empregado este tempo por grandes juris
coDF.ultos; este termo teclmico, consagrado á 
sci·rnc!a., 'é dcll<'s sempre usado nos contratos 
bi-latcrae·s: a razão po~ém porque o termo 
nfLo ag"l'adou 6 obvia. elle repelllo argunlCn
tos que buscam sustentar-se, c é essa toda. 
a. .impropriedade que se H1e ac1ia. 

Para r.:-spondcr ao m.cu argumento so-

(L do Grilo-Turco; superior, di;o ·eu, porque 
a.o menos este receia que os janizaros carre
guem as marmitas, e se lhe apresentem a pe
dir-lhe contas. 

'Insiste o nobre Senador ·ll(L necessidade 
de remoçar o Senado. porque se atá agora 
não tem clle deixa.do de rcunlr.se, 6 porque 
muitos Senadores residem na Côrte, mas que 
deixnr{L de acontecer isto, continuando as 
Provincias no srstema ·qne tem n brn r.·:tdo do 
ckgerem ·Senadores só .nellns nascidos ou 
domiciliados: o nobre Senador, POI,ém, fan
bslando esta 'hypothese, folgou de se csquc:
ccr dos factos; cu estava. .bem longe· ele ou
vir isto na mcs·ma. semnna. em que acabru de 
tomar posse um Senador filho de .S. ·Pu ulo, 
c ·eleito duas nzcs Pelo Rio de Janeiro! 
Agora mesmo acabnm de ser ·nomeados. em 
"'-Iinas, Deputados filhos do Rio de Janeiro c 
da Bnhin! Esse principio de ,pro\•incialismo, 
tão propalado .ha pouco tempo, todos sabem 
que ·nii.o tcye outro fim senão dar íLs eleições 
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do Rio de Janeiro uma dircccão contrario. {L 1 

que se ancdavu, (uvtdtos apo'Lttdos); por con. 
sequ;c;ncia :d•t!!ixcmos .esses urgumcuoos par:~ 
aquelles a quem el!es servenl de instrumen· 
to conducente a seus fins, MS legislad-ores 
não toca. outra lln·guagL"m que não seja a 
confor-me âs leis; o Senador reJ;lresenta o Im· 
perio, desde o Amazonas a:td uo Pra ta; tudo 

Ficou sobre a :Ilesa puro. se·r to· 
mudo em consideração na sessão se
guinte. 

o Sr. :\farquez dt> Caravellas participou 
que 0 Sr. Borges nito podia comparecer por 
estar i·UCOJUmodudo. 

Ficou o S~nado iutcirado. -o n1ais é um prejuizo que apenas serve aos 
fins dos partidos. 

Ratifico o meu voto pelo adiamento da 
ma teria. 

·Dada a :hora, ·o .Sr. Pr~sidente declarou continuou a discussão, que ficou adiada 
adiada a materia .em discussão; e designou na. scssr10 anterior, ·do requerimento offe~
pura. ordein do dia a sua continuação e a cido pelo Sr. :IIarquez de Car.::uvel!as, propon· 
ultima discussão da lei sobre o meio cir· do 0 adiamento dO Pare-cer que estava cm 
culantt·, .e .:1 crlacüo de um banco. 

1 

discussão, relativo aos Srs. Senadores Vis· 
Levantou-se a scssüo íts duas horas da conde de s. Leopoldo c :l~nnoel Ferreira !la 

tarde. Co.mara. pa;ra depois da lei, que se deve o r-

SESS.\0 ORDI:>.'ARIA, EM 19 DE JULHO 
. DE 1833 

Plli~SIDE:\'CIA DO S!t. DE:\'1'0 n.l.l!HOSO l'EUEIIU 

ganiznr. 
O Su. VrscoXIJJ~ DE CAYnu': - Sr. Presi· 

dente, a provide·ncia. ravoravel coroou todos 
os nossos argumentos, e deu novos llHJtivos 
pura não ter lugar o requerimento. 

Boas novas! Jú. chego·u o V,isconde da 
Pedi":L 1lranca.! Ainda ·hontcm a·qui .se lhe fi· 
zcram as .maiores censuras; ·C elle acabtL de 
chegar, e deste modo se prova que a manein~ 

Discussão dr, rcqucri1ncnto re!a.tivo aos Se- por .que o Senado tem obrado tem si·do con· 
na.ãúrcs Visr.ondu de S. Leopoldo e Ma- forme â prudeucia (mu·ltos apoiados); mas 
nocl l~l1'1'Cira ela. Ca.ma.ra Bittcnc01trt c pollihnmos isto de pnrte, c va·mos ao adia
.Sá. mGnto deste negocio: eu digo que .e!le não 

pôde ter lugar, é urgc•nte a. decisão, e isto é 
Fa!laram os Srs. Sc·n(!Jd•ores. - fundado em principies jurídicos, e constitu· 

Visconde de Cayrú, 2 vezes; Mar-~ ciona.es: não nos ·devemos apressar a ·fazer 
qu<'z ·de Ca:ravel!as .e ::-.Ia.rquez de leis pum cousa~ passadas. 

·Barbacena, ~ .vezes; Ca·rneiro de J Classif.jcou-se de :yrannia .e injuria fei· 
'Campos e .QhveJro, 1 vez. [ta aos Se·nadorcs o .nao querermos .estar ln. 

tcira·mente pela sua DJbsoluta impossi-bilidade. 
Aberta a s~ssfLO com 35 Srs. Senador<)S ) couso. qu~ elles não disseram; porque mos· 

e lida o. act:~. da anterior, foi approveda. 1 tram sómente ·que o.s su:rs molestias os 1m-
No decurso da sessão compareceram possi.bi!.itnm, e ainda quando o dissessem, 

mais tr.es Srs. Senadores. isso ·muitas ve-zes € occa.sionndo pelo peso e 
O Sr. 1" Secretario deu conta de u·m of. desgostos dns molestins, de .que as vezes se 

ficio do Ministro do Imperio, no ·qual parti· ; arrependem, e isso dá·sc muito em quem Pe
cipa que, sendo .necessar.io dar algumas pro- j de a demissfto de lugares eminentes; portnn
vlclenclas a respeito da colonização ex-tran· · to de upprovarmos o Parecer .não nos ~·em 

r 
ge!ra. e existindo no. Camara dos .Srs .. Se· :mal o.!gum, e do contrario, sim, porque a 

·na dores um projecto apresentado ao Governo 'CmniJJ,issão sustcntn, a ·honra c d!gnt!lade 
por :lfonsenhor :\oi!randa, em consequencia de f que un1 Senador tem; nós ·não é que lh'a da· 
ordem que ·para 'isso rece-bera; a Rcgencia mos, nem ·que fazemos .Senadores, quem lh'a 
em Some do Imperador lhe incumbio so!iei- d·á as prerogativas é o povo, e o Poder :\Iode. 
tussa a remessa elo sobred!to projecto, o qual radar pelo o.cto da escolha que .faz; siio CIS 

será devolvido, logo que se possa d!speonsar. duus bnses cm que c!la se firmam; c qurmto 
' ., 

J 
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a mim injuria se IIH.'S faz em os desligarmos 
<los seus -juramentos sem serem ouvidos?!! 
Eu podia ainda dizer multo, ·mas vamos vo· 
tar e terminemos esta questilo. 

d!zem as Instrucçõ::s. ~ata mais o. Commis· 
são, que csta falta ncompunhou a primeira 
c lciçfw .feita por esta. Província, por se com• 
prehender !ncluido o collcgio de S. :OiatJhcus 
no de Porto 'Seguro. Xota mais a Commls· 
são, que .não pódc verificar-se nas eleições 
segui·n tcs -rei ~ls pela mesma .PrrJYincia o col· 
legio de S. :-.r.atheus opc•rou distJ.nctamentc 
do Collcgio de Porto Seguro, por nfLo existi
rem a.s actas neste .Senado. ;E' portanto a 
Commissão de Pari:ccr, que o Visconde d:J. 
Pedra. -Bronca está lC'galmentc eleito, e no· 
m-eado Senador pelo ,Poder Moderador, c de· 
vc tomar assento ·nesta Augusta Camara . 

Ü Sn. MAHQL'EZ nl' BAitnACI,XA pedi·ndo 
1•n til o a pala vro., disse que o Sr. Senador 
Visconde da Pedra ·Branca em cumprimento 
[LS ordens que recebera Para ·se apresentar 
no Senado, se achava na sala immediata. para 
tomar assento; c dt>clamndo o Sr. Presid()n· 
te que o seu diplonia ·estava. sobre a ulesn, 
foi lido pelo Sr. 1" Secretario. c ia remetter· 
se á Commissão de Constituição, 

• Em consequencia de varias observações 
sobre estar, ou ·não ·verificado o -dito diplo. 
ma. o .srr. /f'rr.sidentc propôz se se npprova
va que o diploma fosse rentettido á Commis· 
são de Constituição com urgencia, como 
urgcncin, como manda o Reglm<'nto; ven· 

c eu .se que sim. 

Paço do Senado, 19 de Julho de 1833. -
Yiscon(rc (/C .1.lca.ntam. " 

O Sr. 'Presidente declarou que cs· 
tn \'a em 1" discussfto este Parecer. 

Retirando-se da sala os illustres mem· 
bros ·da Commissão, para interporem o seu 
Parecer, o Sr . .Presidente declarou que se 
suspend·ia no e-ntretanto a sessão. 

Jul-,;nndo.sc discutida a. materin, pro· 
pôz·se á Yotação, se se appromm que este 
Parecer tivesse uma só -discussão, c Que ns· 
sim se ficasse entendendo para o futuro com 
semelhantes Pareceres; resolveu-se que sim. Pouco trmpo depois reunindo-se os Srs. 

Sen.a·ãores c não se acltando presente o Sr. 
Presidente, tomou a cadeira da presidencia. 
o Sr. Vice.Presidcnte, c declarou que conti· 
nun.va a sessão. 

Entrou .cm discussii.o o Parecer, cuja ma. 
teri:t •julgando-se discutida, propõz·se {t vo· 
tacão, •e foi npproYado. 

Foram então nomeados ·{L sorte os Srs. 
O Sr. Visconde de Alcantara leu o se· Rodrigues de Carval•ho. :.ratta Bacellar, c 

Alencar, para o ·recebimento do dito Sr. Se. 
nadar, o qual sendo introduzido 11:1 sala, de
pois de presta-r o jura:m.ento do cstylo, to· 
meu assento. 

guinte 

"A Comm~ssão de Constituição. cxami· 
nando a Carta Imperial, que nom(!OU Sena· 
dor ao Viscon-de .da Pedra Branca, peht Pro. 
.v.incia. do. Bahia, achou-a legal e comprehen· 
elido na lista. tríplice apurada na capital dn 
me-sma Frovinci-a: nota, por~m. n Commis· 
são que esta :LPUração comprehcnde sóJll(!.nte 
as listas de nol'e collcgios; quando pelas ins. 
trucções de ·2G de Março de 1824 se estabc· 
lcccm dez colleglos, sendo ·um del!es na Yilla 
de S. :.rathcus. Parece, todavia. 'CJU0 este 
collegio se niio ·rcunio scpamdamente, c que 
os eleitores do seu districto se ·congregaram 
no collegio de Porto Se-guro, talvez peJo seu 
pequeno nu·mero, o que não consta comtudo 
dnr.nmente .das actas, .mas que -bom se induz 
da :fórma por que se exprime o offlcio, que 
acompanha a .acta da apuração da Capital 
nas palavras - ·dos nove -collegios - dando 
assim a entender que a Província se compu· 
n.IHJ. de novo coUegios, c .ufLo de (](•z, como 

Contin·uou a discussão adiada do r~quc

rbnento offerccido pelo Sr . .:IIarquez de Cn
l'aYellas. 

O Sn. MAnQt'EZ DE CAn.\\'Er,LAS: - Nilo 
se tem respondido ao principio cardeal, qull 
deYe regular esta materin senão por argu· 
mentes de comparação, e de fa·ctos que nun· 
ca. podem d<:struil-os. ~rodo o individuo póde 
fazer o que bem lhe parecer se a lei lh'o nã.o 
prohibir, mas ·não •milita essa. regra a res
peito das autoridades, a quem de nen-hum 
modo scrvirli de -desculpa o não lhe ser ex· 
prcssamr.mte defeso. Tambcm ao Se-nado não 
é prohibido o conceder gra!}ns, mas ningurm 
rlir(L que eU~ o possa fa.zcr: a autoridade não 
póde fazer se·nii.o o ·que pela. lei lhe estrt ou· 
torga do, porque suas attribuiçõcs e faculda· 
dcs são dclcgnilns; 6 a este argumento que 
se me não responde se-não com o acontecido 
a rcgpdto do :.Int·quez de Aracnty. 
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A Commissãc n;1o diz que ven11a o s~na.j póde; a~sim .silo os corp.os. ~1ornes, quando 
dor do:·nte, recommenda·lhe o zelo pela cau· lhe falwm lels que os coad·JU·Icm. 
sa publica, .que dc1·c occupar todos os cid:t· O Slt. C.IRXEino DI~ CA)!l'os: - Os argu· 
ditos, corrcsprmodt>ndo (L con·fia·nça daq·ue!lcs mentes do nobre Senador J'E·duzem·sc a que 
que o nomearam, diz.lhe que venha tomar as· na Constituição nii.o •ha artigo que a.utorize 
sento logo que sue sande hh'o pr.J,mitta, pois a rccc,ber a demissão de Senadores; jti l)(}:J· 
'fundado c•m razão. crê ·que sendo o cargo de tem se disse que o d·e que se trata é se cstit 
Senador vitalicio, nfto deixa de existir senflo ou nii.o .vaga a cadeira; o ·St•nado escrevc11 a 
por mort;.o, .que é o termo marcado na Con· esses Sc·nadores para virem, c clle·s respon. 
st!tUiGiio, porque se ella quizesse que um Se· deram, que não podem, ne•m poderão vir; pe· 
na dor pudesse d·dxar de o sei· ainda cm v!- · ço a leitura de suas P·lrticipaçües. (Poi sn
da, .havia de dcclaral.o: como é, pois, que se tisfeito). Parece que declaram que nf<o po· 
quer ter poderes, ·que nüo vêm expressamcn· dC'm vir m.:tis; um pede até a demissão; por. 
te consignn·dos .na lei fund.:t·mc-nta.l? Toda a 1 tanto creio que seus lugares PStão \'ages, c 
\'C'Z que, não h:w.:nt!o ess:1s dec!ar11cões, se J-inda que tenha sempre sustentado us re· 
quizer obrar, cahe-sc no arbítrio, e este é galias do Se,Mdo, todavia se o primeiro em
muito perigoso nas ramos do IPodçr Legisla· pregado da Nacão pôde a.bdicar, como os ou
tive; pelo que, sem lei, como despachar o tros empregados 11ão o ·Poderão fazer? Se 6 
requerimento destes dous Senadores por se. porque exercem poderes politicas, c o lugar 
mel•bante modo. quando atê se not.'L que um ele Senador é l"italicio, ainda ha pouco pns. 
só 6 que pede d~missiio? Tal dL·sp.:tcho seria sou a upos·e·ntudoriJ- de um membro do Su· 
u:n attcntado, sc:ia ampliar nossos poderes, premo Tribunal de Justiça, que igualmente 
c se formos a:;slm trilhando tiio máo cami· ora vitalicia e exercia um poder politico; 0 

n•ho não se! onde parari:mos! homem, quando aceita um emprego, é con-
·Pcdia, pois, a 11rudcncia ·que se fizesse a t:!'nto que o servirá cm quanto pud<·r; o con· 

lei, que decli!r(lsse us occasiõcs em que o .S~- trnrio -6 um absurdo, era reduzir o Senador, 
nado pód~ ouvir os votos dos Senadores que que cst:l assentado a par do Principe, a uma 
pedirem a sua. demissão; c nl:'m se diga que classe ordinaria; <lisse o nobre Senador que 
por se-r de grun·de urgcncia, se de1·e dal·a nas outras corporações proc~dc.se a. exame 
desde já; o S;;nado não tem ofnlta nos seus da enfermidade: mas nós dcvomos ser zelo· 
membros, pois se a metade e mais um, na ses da honra ·dos .nossos co!legas, estes não 
fórma da Constituicão, 'lião 6 represent:tçfto devem ser sujeitos a. esses exames, devo acre· 
completl, então não .se podem •fazer leis. ditar·sc cm sua. palal'l'a, isto mesmo acon. 

Xuma palal'ra, ·~ mistér •evitar a omni- tece em todos os paizes constitucionacG. 
potencia parlamentar, pois do contrario cm Qu.:~nto á demis~ão: se os bispos podeiU rc
lugar de :IIonarc,hia Con:ltitucionnl ,RJepre· nunciar, o monarcha. abdicar, c sendo entre 
s<ntativa, teremos uma :Olygarch·ia·A~bsoluta nós o poder dos reis uma delegação da :\'a· 
(apo!arlos). O Senado, composto de anciãos cão, .nssim como os outros pode•res; qual é a 
que ·tem meditado nas leis. que sabem quan· razüo POr que aquel!c pMe fazer seja yeda. 
to é facil illudir as liberdades publicas, de. do a estes? A Constituição. diz, que os luga
l'c arredar de si tudo o que de proxhno, ou r;•s que l'agarl'lll scrfto preenchidos nas pri· 
de longe pódc invadir á liberdade 1í Nação; meiras eleições (leu) c (L vista das partici· 
parn. mim não servem preccd·entes senão pações dessrs Senadores póde alguem oppür. 
quando são ,fun.dados na Constituição; e se á l'accancla desses lugares? 
muito menos devem servir para o S.i:Ilndo se O Sen.ado se se demorar cm d~claral·o 
arrogar uma autoridade que !11Q não calll· fnlt.:m'l aos seus deveres; todo o corpo trm 
pde: a -Gonstituiçi<o ao menos esperou. que o instincto de sua conservação, a do senado 
este 'Corpo ·v,•ncrando, cheio de 1honra e pa· 5 mnl particularmente inculcada na lei 'fun· 
iriotismo, não prctc•ndessc conqu:star pode· clnmcnt:ll, por Isso todas as Pro1•incia.s têm 
res que ella lhe ntlo consignou. o direito de ter Msta cas·:t 'Representantes, 

:Pelo que tenho dito o adiamento d·~Ye que susteatcm sr:>us Interesses; se. pois, ti· 
t~r lugar até que se faca n lei; sem ella na.. nb.:t mostrado qull o Senador inhnbil!tado de 
da nos é pcrmittillo of.azer acerca disto: o srrvir pó de 'd~mlttir.se, segue-se ·qup ·n!io era 
p::rralyoti.co tt-m deseJos d<! n:ndnr .mns <nü:o Pl'ccizo que n Cnnstltulçilo diss·csse, que 0 Se· 
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nado Póde ace:ilar-lhe n de-missfLO; e alGm de andores têm apontado que aqucll-:'s que se 
ser isto do direito d·e qualquer indl\•iduo; impossibilitam p()r molectia, c não ft,r ho
demals, a Gamara niio est{t armada do poder mem abastado, possa ter alguma r>nrt~ do 
compulsivo, para que ninda que esses .Sena- seu subsidio; nüo sei se votarei por isso; 
dorPs não tivessem causa Justa para se de- para mim .n5o quero nad.J, cm QUanto tiYc·r 
mittircm, os Pud·c-sse obrigar a permanecer; alguns bens; mns faca-se embora a ll'i, 0 

o Senado apcuns tem autoridade de julgar que quero .é que s2 sustclll<~ a dignidade d:l 
vaga a sua cadcir:t ou por impossibllidadc Camara, pnm o des~mpr..n.ho das suns obri
que assista ao Senador para o sen•iGo, ou gacões, c se é precizo tratar do fu~UI·o, trn
por crimes que commetta, ou por morte. ta-se. c faça-se a lei. 
I-lontem apo,nD~i •alguns !art'igos da Consti- O Sn. l\f.lnQVE7. rm B.1m:.\CicXA: - :\:lo 
tuicno. que tor.narei a ler (leu); ora tendo combnl<'ria o adiamento SQ o nob!"e autor da 
como já disse toda :1. corporação o inst!n- emrncb não enrolressc em seus discursos 
cto de sua conscrYação, a. Constítuiçüo d<'S- qucstÕ03 ele Princípios, e nii.o puz<:ssc o Se
portou C'Stc instincto ao C()rpo L~glslativo, nado 1!<1. rigorr.sa ncccssidatlc• de tom:tr em 
porque até i·n1tibe o Gw<:rno de mutilar as c'onsi-ckraç:1o tn<cs· •prclposiç5es; ~-m Ycrdcdc 
Cnmaras; tal é o desejo que mostra que cl- cu estimaria YCl' !1. c:tsa SCnlJlr•c- completa, 
las tenhnm cm effectividade o numero mator mt:s dnus Scnndorcs mais, ou me.uos, creio 
possivC:l de seus me-mbros. ·Disse mais o no· i ~uc não inCluem parn. o ando·:ncuto dos ncgo
!Jre Senador que o estado completo ü metade / cios; tnln'z n:io consentisse que se- declaras
c 11utis um, j(L se responde-u a isto, qur. a Con~ Ec-:nl Ycgos os 1u;arJ~'S, se a Conunlssão ou
stituiçilo contentou-se- com este numero para tras r:tzJes déssr, v. ,>;. que ns moh•stías, 
os casos ordinarios; se npparecer uma qucs- por maiores que P"reç.:t.m. multas vezes um 
tão que decida da sorte do timperio de\'<! ser professor hahíl as cura. assim \"cmos entre 
tl-.~tada com o numero completo; que vi!llGS ::6s hoje Sc!l~rlor<·s ju.;;ulndcs no leito da 
nós na. Inglaterra nn granel~ questfto ela rc- :no~tc não ha muito tempo; c se c!la une
forma? Ordem positiva para virem todos os ;asse que a. d~missão p~clida pelos dous s~
membros sob pcn(l de prisão; mas nós tra- nadares n:1o c;·a ·'·olunturia, lll.:ts extorquída 
tando .de Senadores que dizem que o não pela amcar.n quc o Senado lhes ft•z de dar 
podem ser mais, por dig;nidndc nossa deve· pro\·idcncins ulteriores. Qunndo, portlll, 0 

mos acreditar na sua impossibilidade. Quan- nobr~ Senador cm·oh·e a questão de pr;nci-
do se tratou a!Jlli do Senador que era sur- pios, e diz que nos poclc•rcs políticos tudo 
do eu oppuz"lnc {L sua .ctemissilo, porque elk qu;:nto c!lcs fazc:u ·n~n lhes sendo permitti· 
~staya oecupa.ndo seu lug(l.r, ti·nha ·feito neto elo pl'la Constituiç:io, é nullo; c que por isso 
dos scrviçoõ da •Camaro. c·, apczar de surdo, nem o SeMuor se póde demittir, nrm o se
podia conrersnr com seus vizinhos, saber ele!- nado Mclarnr o lugar vago; ·Ypjo nisto 0 

les o estado da questão c votar; soffri gran. fundo de no\·as c bem gmncl~s confusões ~n-
dc opposi~ftO; n Ca:nara verdade é que nilo lre nós; esta !loutri!IU ndmittid·l, dcnrinmos 
pód~ Jn·nr.m fóra um Senador, mas o caso ú 1 dmittir cmno nulln a abelicaGão do ex.Tm
outro; esses .senadores ·não diio mais espc- perador, ·como sust•'nhm as gazetas do par
ranças de Yir {l Camnra, e portanto a Rc- titlo Rcst.auratlor . .:\':lo 1ta na Cc-nstíl~tkão 
solur.:io cle1•e ser outra: o Senado não exor- trtigo algum que pcrmitta ao Illlpcrndor ;1!J
bita <las suas attribuições, o que f\1Z é a·n- clicar quando quizer, bC'!ll pelo coutrmio ha 
nunciar um facto; cumpre ii risca o prece!- am cm que diz que imperar:\ !Jnra Sl'mPre, 
to da intcgridad() da Representação Nacio- mas Elle Impe,·ou para sempre, porque nüo 
nal; os po,·os julgando-se m!l.l l'<'pr~.~c;nt.'l- qulz, n<~m o Corpo L~gisln tiYo duvidou da 
dos, têm direito a exigir aqui :1 sua repre- legalid·nclc da :tbdicncfLo. Ta's empregos 
scnta~:io completa, e isto 6 de justiça; se cs- <'Dl!nenl<'s só se exercitam <:m qu:tuto se pó-
ses Senadores d6ssem esporanças de qu.e v'l- de, ou se qu•cr. 
riam p(l.ra o a·nno, mi·Ilha opinüio seria ou- O Senador acaba o seu jnrnmento cn;n 
ti'a, mas um dL•lles pede demissilo, c o outro as paln.vr:ts - assim DEus me ajudt' - o 
niio d(t cspcran~as d . .: '\'ir. Tem-w recorrido iuramrnto niio ,é ~·bsoluto, mas cnndicioJwJ, 
a principias de contratos bl-latcrars; parece- isto é cm quanto puder, em quanto th'êJ' for. 
me que ·nüo vem muito no caso; alguns Se- ças. E quem púde ser o Juiz d~ssn possibíli-
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dade se niio a consciencia do Senador? Qunn- 1 tende-se ter abdicado. Appar,eccu outro cxem
do, pois, <'llc voluntariamente disser .:lO se- / pio ele un1 membro do 1'rlbunnl Supremo, 
nado "eu não posso mais servir, retiro-me" i oue foi uposcntado sendo aquel!e Ju.gar taro
como .pódc .o Senado deixa·r de declarar o ru- ·bem y.Jtalicio; mas quem o púz .ness~ 'rril>u
gar vago? ·E como aclm!ttlr que nilo põde ele- .na!? Foi o ITmpcrador, c apose·ntou-o por mo
mittir-se sem commctter grm·c in•just!ça aos tivos que a!legou; isto está na rnzilo ordina
S.anadores, c gravíssimas ás ·Províncias que rin, outro tanto rlir-se-ha do Senador? Em 
ficam .sem Representantes e contrariar o que que lugar da Constituição ·vem isto? Eu não 
o Senado tem j(l appro1•ado. c seguido com· o entro na questão se púdc ·um Senador pedir 
Ma rqucz de Aracaty? A lei 'é necessaria, nilo demissão, ou não, convencido de sua incapa
para os que voluntariamente pedirem dcmis- cidade; apenas noto que um Senador, que 
sfto. mas para cs que, Impossibilitados, u nfto aqui se diz que pede demissão, quando a p.e
pcdircm, ·ou .para a .gratificação que lhes !Ja dio de um cargo muito honroso que exerci<~, 
de conceder. ou.vi repe!lir essa idE.:J. como fez um requerimento, c ass'ignou-se; ,e não é 
indigna do Senador, mns se todos os cmpre- pela resposta de um offic.J.o, no qual nfLO foi 
gados, at6 mesn1o o Imp·erador. quando se tratado ta!Ycz com muita contempluçflO, c de
impossibilitam de continua·r em exercicio, l'e-~licadeza, que se pede demissão. Eu notei al
cebem ·uma gratificação sem deshonra, só ao guns a.·rgumentos que acho co.ntrnproduccn
Scnador se 11a de ella nrgar? Eu de certo tes ·no meu modo de entender, taes são aqucl
ncm prccizo, nem sou o autor do projecto. les em que se al!egou a Constituição para os 
mns a censura feita neste sentido não é jus- crimes, c .banimento, etc., p-or isso mesmo 
ü1, ·nem tem lugar o adiamento. Ko estado que a. Constituição tão sómente marca o caso 
actual da questão .6 mistér ·uma dt:'cisilo. de ·banimento que ll o da perda dos direitos 

o .SH. Oumn:A: - <Pouco posso dizer, publicas. porque todo o ·hom0m póde com
comtuclo tenho de votar c devo dar a razão. mctter crimes; c supponhamos que por des
o officio que a Cama.ra di·rigio a estes Scun- gra~a cahia cm um :Senador a pena de ba·ni
dorcs, j(L se disse que era uma especie de menta, está claro que o não póde ser mais; 
ameaça, c eu entendo pois que em virtude no ontro caso de p1·onuncia que .deve vir á 
desse officio rt•sponde·ram desta ma·neira; eu Camnra a Yer se convém, ou não que elln pro
wjo num ddlcs c!ll sua resposta ... ;'pódc o grida, isto ·O que prova? Que a lei quer toda 
Senado tomar n meu respeito, etc" (leu). a circumspecção, e todo o tt'mpo para que 
l'cdc cllc a demissfw? Ao me.nos não o posso se medite sabr.e o 'negocio de ta·nta pondera
dizer. Diz outro nobre Scna:dor que não p6- ção · Finalmente 1ê cxcusa:do ·repetir cousas 
de compnrccL'l' cxQctamcnte, o que nilo quer que ~stiio muito bem enu.ncindas por outros 
dizer que não comparecerá ·mais. Isto pos- Senadores. 'Eu Yoto pelo adiame-nto porqu~ 
to; muito muis qnando a Constituição diz, elle faz não só ·com que possa a Commissão 
que uma !d regulamentar mar.cnrfL o anda- apresentar essa lei que se ordena, que dev:e 
menta deste negocio, como é que nós nos se.r a mesma que a Constltuicão exige cnmo 
:1pressamos já, c j{t para substituir esses lu- le1 negulamc·ntar, par<~. ·então se tratar deste 
gares que cu não reputo Yagos? Apresentou- n.egocio: nós ·não estamos com 0 inimigo á 
se aQui uma ;emenda para se contemplar isto. Yista, ·e quando esth•essemos, os .Senadores 
depo·is numa lei; mas como ha de aproYei- que temos ·eram suff!cicntcs para dar as pro
tar .a estes Senadores uma lei feita depois Yidcncias ·qu.e o caso exigisse; isto nilo é 
del!es aposentados? exercito que decida pela ;força numericn, ha 

Finnlmcnte OU·Yi trazer alguns argumcn- só força mental. v.oto portanto pelo adia-
tos, c um delles é o do Imperador; pais. se- mc.nto. 
nhorcs, qncr-se trazer ·p!lra casos ordinar!os 
argumentos tirados de causas cxtraordina.

0 Sn. VISCOXDE DE CAYnt·': - A qu~stão 
é sobre o ndiamento, mas todos se desadio.-
1~1m .e foram entrar atê o cotD"vello na ques
t~o principal, nindn que cu acho que ella é 
tao con·nexn que nii.o se p6de sahir della; 
Para que 6 esse Qdiamcuto? Isto mostra que 
estamos con•hccendo que ·não temos n.utorida
do Pa·rn aceitn.r dcmissvQs; e que cous.a é 

rias? A Constituiç;lo tnmbem designou que 
se obrigaria o Imperador a ceder dt• suas at
tribuíções? A Jlonwar para o Ministcrio a 
Quem se quizrsse? Abdicou, porque a Consti
tuiçflo mesmo o ·pcrm!ttc, quando diz que sa. 
hindo para !õro do Imperio sem licença, en-
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adiu r, ou Umr o direito por uma 1~1 futura? I te caso está já prcwid~nciado; .espcra-se; para 
Este é o caso de rctr.oacçfto, e isto não tem que hav<>mos de fazer umn novidade, quando 
lugu.r, 'l'rocarom-sc aqui alguns pontos fra- a Consütuiçfto diz, que <JS poderes süo dele
cos; o ma.!s forte ·~ o exemplo do Impera- gações da Xaçfto? Nem Xaçfto .ne·m as suas 
dor; na Constituiçfto não ha lugar algum qué Provi.ncias os ãemittcm, quem, pois, deu ao 
diga, o Imperador póde abdicar. sem ser Senado a autoridade de demittir? A h! Sr. 
uquelle em quo diz que sah!ndo pam J6ra do Presidente, não nos façamos recordar cotlsas 
Imperi.o sem licença da AssemblC-:t, etc.; desa.gradaveis! Lembro-me que no systema 
comtudo se Tece·beu a sua <Lbdicnção; mas passado em Portugal <J Desembargo do Paço 
por quem foi recebida? Pela AssembMa Ge- era o Tribunal de tanta considemção que até 
ral; o que diz a Constltuiçfto a respeito de fazia os despachos do Reino na presença do 
Senadores? ;..;ão temos mais do que o cns" Sobc·ra.no; alli nen11um :Desembargador do 
de sermos julgados, se commcttermos crimes, Paç.o pedia demissf<o, nem nu.nca se lhe deu; 
e o de banimento; se eu estou ·banido não esta ti que ~ a honra das ~Ioua.rcl!ias e lllL 

posso .v-ir aqui, ·e ·neste caso é vago o lllL"J Constitucional ningucm deve be,r .menos ho·n
lugar. .Apresentou-se o argumento que já ra, Eu podia fazer aqui a .enumcrn!;fto do 
uma 'Província tem requerido contra o seu muitos homens que tinham SO e DO annos de 
Senador: Isto é COJ1traproducente; se eu vis- Idade, e assiro mesmo prcst:muu grande·s ser
se .que as !Prov.incias, que nomcarn.m estes Se- Yiços; lembro o Cardeal Ximenez, que tinha 
nadares, os ti-nham rcpellido .por qualquer perto de DO armas quando o Imperador Carlos 
modo que seja, era bem que sahissem, mas 5'' o nomeou Regente, c ai-nda viyeu trcs a.n
nii.o lia nada disto. Todas as outras thcses nos presta.ndo relevantes Sl'rvicos, e com 
não dev.e-m ser s6 por palavras, quando ha muita honra; o :uarquez de iP<Jm.bal tin·ha 
circum.stuneiM, avaliam-se os - juizos; o mais de 90 annos, c muitos outros de que me 
nl<!·U não vacilla ·neste caso; um só é que pe- poupo ·a cnumcraçfto. O titulo que tcnL L'Sta 
de a sua demissão, mas nós não l.h'a podemos casa é o de Senado ela ::-.'ação; niw s~ póde 
conceder, porque ·não estamos autorizados ser Senad.or s.em ter ·10 annos pura cima; ora, 
para. isso, .nem por lei constitucional, nem se a !"i ~ tão minuciosa .cm outras cousas, 
por lei regulamentar, está-se ~spera·ndo por porque não providenciou neste caso? ·Pois nfto 
<•lla e quando vier então se decidirá, mas nn- sabia que caminhamos Para a velhice? Po·r-
tes d-isso o S.e•nndo dá resposta ao off!cio que que niio se disse na Constituição, ,;quando 
se lhe dirigia. Quanto á remuneração que se che·garcm a ter tantos annos .faça-se isto, ou 
quer dar, pertencem no Poder ExecutiYO aquillo?" Ha tres d.ias que -isto se discutl>, c 
aquellas que :estão ex.pressns em lei, as ou- L•stamos na i-ncc.rteza se podt'Dios ou não con
tras ficam d~.pcndc.ntes da approvação da As- ceder demissões; est!l ~ que 6 a questüo; j[L 

sembl~a Geral. Quanto (L impossibilidade pe- um nobre Se>nndor apresentou as causas ll<:'-
lo esta.do de saude, eu tambem te·nho estado las quaes o ex--Imperador sa.hio daqui, qu" 
ás portas da morte, c comtudo ainda vivo. sfto as mesmas do :IIarquez de Aracaty; são 
AW ocrui se disse, como .grande ·cousa, que o daquellas ·forças e medos que cabem cm va
:wno passado deixou de haver scssfto ardina- rão constante. pois qtwm está acostumado ii 
r.!a por falta de Scnad·ores, mas quantos dias? honm nfto se póde ver dcshonraclo: portanto 
'l'res ou quatro em todo 0 an.no, c isto por eu voto contra o adiame·nto, porque is·~) está 
serem dias chu•vosos; comtudo, l!a a regra muito discutido; o pon·to ~. se temos ou não 
pratica do .l)('nado prorogar por mais <Llgum o d·i·rcito de declarar vago o lugar. 

tempo a sessão, e assim resarcir o tempo que O .Sn. ~fAnQur•7. DE CAR.Imr.L.\s: Sr. 
se perd.e·u; para que •havemos de ser injustos? Presidente, tenho me restringido muito ao 
Pois na outra Camn:rn não hn constantcn1en- adiamc.nto, .tc,nho .procurado mostrar que na
te vinte ou trinta Deputudos de menos? El- da pod,emos fazer sem pode·res; c que em ma
les tambem não consideram a necessidade que terias polit!cns ~ ·n.ttcmado exceder qualquet· 
h<L de sua Reprcsentaçfto complt•ta! A mesma as suas attrihuiçõcs; que não ha ·nccessidncle 
Constituiçfto julgou que para os casos ordi- ele fazer esta cxce.pção já; que primc'iro de. 
narios eram sufficl~ntcs metade e mais um ve haver lei, etc.; ·tnns um nobre Sennà<)r 
dos membros de cada uma Camarn, c que são que se levantou para lllt' combater, o qu.c fez? 
3 ou 4 s~naclores que possam enfermar? Noo- H.epetio nrgumentos que estão bnstantcmc11te 
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rcbaliuos, c nfto fc·z mais do CJUC o ho:nl'lll 1 tem trazido não ataca os meus princip!os; 
(1uc vira u casaca ~ GC esquece de d<vr·lllc Jus· 1 quando muito Sl'riam 1b0:1s ·razües pam so 
tre pm·a c!Jganar. pond,c·mrcm no tempo cm que se fizesse a 

o nobre SL·nador ·nf~o com-bateu o priucl· lei; sfw razões de Jure comtituendo, mas não 
pio; c. se niio mcstrc.m:;o de que ellc não é ele Jure coustilulo, com() é () meu a-rgumento; 
yerdadeiro. ou que l'Xlstc na Constltuici<o isso /por const•quencia l!go·me no principio da Con. 
qu~ dissl'; mas ufLO, procurou al'gumeutos de stitui~fw; qu~ro que el!a sõja observada, por 
ana!ogi:1; estes argumentos não valem. To· que pela sua obscrvancia é que a Xacfw ha de 
dos sabem C!u ·lJoa .J()gica o valor qu,e têm os conhl'ccr que o Senado é o baluarte, que de· 
r,rgumentos ·tirados dt• analogia, e quanto siLO fende os direitos naciona-es; c abrindo-se esta 
ütlliwis l'lll todos os casos; m~s eu agora vou porta ·que confianca terá em nós ~~ :-ração? 
Jll'OI'ar, cnmo os mesmos dous nobn•s Senado· O mesmo povo dirá: ''eu possuo este d·irei·to 
res, que me -quizcrn.m co:n•batcr, mostraram <!:l\ qunn-to quize:·em 'os Senadores e [)epu
mais a necessidade de sustentarmos cstl'S tados'' isto é um ·PNigo que eu quero evitar. 
llr:,:tcipios, principies que nenhum homem que Disse-se que a Constituição marca o numero 
qu.s·r u:11 .Go1•erno lil'l'c deixa de inculcar, por completo dos membros das cama;ms; mas ella 
SL·rem da 11aturcza d:J. cou;;a; o que diz a Con· diz ·muito positivamente: "nf<O se podcr{t c.c· 
sLitu·içflO? Que tod()S os Po:lercs Politicas siio lcbrar sessflo, etc." (lC'!t). Logo, havc·ndo 
de!L>gaçücs da Nn~f<o; c como ·é que este de. metade c ma-is um •ha scssf<O; e hal'cndo·a 
k;;'-!do ha de exercer um poder ·que niio se lHL a 'Representação ::\'acfonal completa, por
lhe deu? E' um attcntado {< Soberania Nucio· que se nflo fos~e: assim não se podia legisktr, 
na!. porque a Xa1;ito deu-lhe poderes limita· pois que a JegisJ:~ção ha de sa.hir do se-lo dcl· 
cks, c tod-1s as \'CZL'S que hom•er um Gon•rno la. Disse agora um nobre Senador, que quiz 
nnll~ os Podere;, niio sejam limitados é clle mostrar que cr:! necessnrio o complem~.nto de 
absoluto; lembro.me agora. de -tt.ma passa· todos ·Os .Sc,nndort!s, que nos oosos a.rduos. c 
g,•m, creio que de Ulll:l. d:~s obras de :llab!y, de ponderaçf<o deriam estar todos; mas por· 
que parece·mc ter o tltulo'··Direitos do Cida· que nfto :apontn. este a.rt·igo da Constituição 
flüo'' !'SS:t obra, qu.e ê feit.~ t'lll cartas, finge qu,~ assim o mande? De certo não o póde ftt· 

r,uc um Lord Inglez viajava (L França, e que z~r porque não existe semclhnnte artigo; c 
na com·.:rsação que teve com ·Os philosophos até o qu<! se diz na Constituição sobre não 
francezcs m-ostrou tt ncccssi dn de que 1m via se poderem fazer prisõ,Es c .proseguir nos pro
d:.t re\'olução, c indicou até o 111eio de a fu· cessas dos membr-os das Cam,~ras se-m lic~nça 
zcr; aqut•lle mesmo que \'imos praticados nos de cad-a uma dellas. 'foi -posto especialmente 
Esterlos G·"rncs; e depois proscgui·ndo para para o mesmo fim qu;e eu quero que não haja 
diante. uma das cousas que clle adverte é, essa por~a nbc·rta de -demissões, partL q.ue 
que n.o Chefe dn ;Xaçilo nfw se 'deve dar o uma autoricktd·c cxtra.Ilha que, porque um Se· 
titulo de 'RL•i, porque cll.l' l!irá - Nl sou Rei, undor ou Deputado oppõr·sc n uma medida. 
o ·Rei de HcspnnlHL ·faz isto, eu o posso fazer qu,e ella. quizesse não lhe J10uvesse de armar 
tambcm - c <lahi irá ao •Rei de !.Iarrocos, um crime, c depois 'ficasse a Cnmara pril·ada 
etc . .Se, pois, este;; argumentos de an-alogia d·e um de seus membros. 
mh·sscm, então o eseriptor publico que ata. 'Disto tudo se de-duz a -necessidade do 
c:..ssc ás Camar:1s devia entre nós de joelhos combütt·r o principio: na Constituiciio s~ v<} 
ouvir a. sua Si'nt€'ll~ll. como 11ccntecc nessas r,ue o Impc:nador pódc u-bd·icar, porque diz, 
Nn~õcs; c cu aclwvn isto muito con\'Cnil•ntc, que sahindo para fóra do Imporia sem liet!n
m:o.s que fosse por lei, poi·que esta nttribui· ~a d.n, Asscmbléa. assi•m se entenda; C()Dlo t; 

çüo nr:o est1í ma.rcada. na ConstituJçfto, ninda que a Conslituicio Iiarvia de dizer isto, se 
que nao rc•pugna nos Go•1•e,rnos Constitucio· acaso nflo reconhecesse ndle 0 poder de b· 

· b J' a nr:.-es; por Isso tam cm r 1go que não rcpugnc1 dicar? Isto ·é cla.ro; assim advirto [L G:tmnm 
,!Javer uma lei r;_ue -~éss: demissão nos casos 1 quo he·i de ser de -v-oto con-traTio se acaso 
cm ·que o Senad_or J:< nao ·póde trab:!l-har, ou nr·ss:t lei, que se quer fazer, 50 falln:r em sulJ· 
por s~as moiestws, ou a.:·a·nçada idade; mas sidio, porque subsidio é cous11 diversa de or· 
por lc1 porque ·do cr.ntrano esta\"a plantado o :lc~wdo. 

a.bs"lutismo e de um:1. manei-ra mais perigosa Demnls, um nobre .senador ccnfundio 
0 

do que na mfLo de um só. Tudo quanto se Que eu disse, dizendo que eu até inh!bla 0 

I 
I 
I 
I 
·'· ~--

··'~~'"· 

j 
I 
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Senador de pt•dir dE·mlssão; não h-:~ tal, digo 
oue n!nguc,om póde exercer um poder politico 
~cm estar por lei autorizado pura ·Isso; e 
qua,ndo un1 Senador ·P·€·de dt'lnissão ·não exer. 
ce poder politico. cJo:erce um poder natural, 
que tem; ao contrario aquellc que lhe ·ll!l de 
conced•e·r é que prcciza ter essa faculdade; 
eis aqui a razão de dlfferença. 

paru flrmar o seu voto; é sim d,:;. admirar ~ 

sentir pela perda de tempo, que um nobre Se· 
uador de tanto saber, ~ niio tal como aquello 
que C;~nsurou a, mln·ha repetiç1lo, que ell~ 

mesmo ·não fizesse mais do que repetir o que· 
se disse hontem, e ·hoje: vcrd!~dc é que citou 
de novo as cartas d·c :V!ably com os perigos 
ele abusos em consequcncia dO mL"smo noma 
dado a diffe·ren tes pessoas, ou cousas, por 

.Disse·se •que o lugar está va,go porque o exemplo, o nome de Rei, dado no Che~e dtL 
Senador não podia \'Ü', e que o Parec~r da, :\'açiio, porqu,, S<' póde nrgumerntar - o Rei 
Commissfto é injusto porqu.e diz que ven·ha de Hespanh,

1 
tem tal nutoridn.dc; logo o de 

assumir mes·mo doente: não ha tal; diz que Fran~a tnmbeul deve tel.a. - Eu nii.o citei 
~p"ra de seu patriot-ismo que lego que se 

1 1 
·' 

"~ ' exemplos externos para tirar ta cone us:..o, 
restabeleça vc.n.ha tomar pane nos nossos citd eJwmplos de casu, e de um Poder Poli· 
tr"ba!!Jos le,~islutivos. nisto não se faz injus· ,. 

u tico nosso, e segundo a Constltuicão. nem 
t!çn nenhuma, antes justiça. cuide 0 nobre senador que as palavras epl· 

Hoje tomou assento ·um nobre Senador, I grn.mmatiros de que usou, augmentnram a. 
de quem ainda ho.ntcm se disse ncst:1 Cama· força do seu argumento. S,e foi de proposlto 
rn oue nos est(lva illudindo, que nunca viria introduzida a eXJlressiio - virar casaca -
cá, ~ veia-se como depois de oito annos elle 

1 
ella é mais propria de quem muda d.e opiniã~ 

está entr.e n6s! Se acaso passasse uma Reso· no mc:;Juo objecto; se escapou deJxa.l·a.hel 
Jução que se fez na, Camarn a seu respeito, 

1 

sem resposta. 

niio estariamos ·nós privados das luzes do no· o .Sn .. :l!.lnQl:E7. DE CAP.AI'ELT.AS: - Para 
brc Senador que entrou 110jc? A sua Proviu·/ explicar: eu quando disse - virar casaca -
cia. mesmo não senti-ria a sua perda? E', pois, não me dirigi a pessoas, d-irigi-me a argu· 
se·nhores, ·necessario ter prudencia, e nos vc. mentes; não é de minha intenção atacar n!n. 
!!los .oind·,a mais; pede·sc,nos demissfw, e 1 - guem. 
porque se nos ·ella ped·e, ha,•emos de já dal·a? o Sn. nLutQtmz JJE Bo~.nDACEX.I: - Estou 
Aquellc ·que a pcdio diz: ''cu niio posso ir á satisfeito: o meu discu•rso limitava-se· a com· 
sessão, ·porque me acho .neste estado de mo. .lJ.lt,•r a proposi~ão d.e que a,qu·cHe Poder p.o· 
!estia; mas ~,e acham qut; dc.-em tomar umn Htico que exercita qualquer neto, para que 
de1iberaçfto, tomem nqnella que fOr conYeni· nilo foi especialmente autorizado .p<:Ja ·con. 
ente á Nação". O outro diz que niio poderá stituição, pratica actos .nulios. por·quc as con· 
ser exacto em vir tod·lS as scssiks, e eutfLo sequcncias seriam terrivcis: é ,nullo qua.nto 
diz·se •que o lugar cstú vago? Isto é argumen· se fnz contra a Constituição, mns é licito, e 
tnr com sophismas. FirnwmeJnos sempre justo .fazer muitas cousas so·brc as qunes a 
nesta idéa que não podemos ultrapassar aqud· Constituição guardou silencio . 

. Jcs poderes que nos são concedidos; o indi· O Sr. Presidente tornou, a oceupar a. ca· 
viduo pódc fazer tudo que a lei nfto lhe pro· deirn. da Presidcnc!a. Julgn.ndo·s.e discutida 
hibe. mas os podc·res políticos só podem fa. a materia, .propOz.sc á yotnção o adiamento 
zer o que lhes é exprc•ssamcnil' concedido; .na. fórma do requerimento do Sr. :IIarquez 
fórn. disto está crendo o arbitrio; e acmtte· de Caravellas; c não P·lSsotl. 
lando·so nn Constituição a fnlta dos S0nado· Continuou portanto a discussão SOibre o 
rcs, não sei como se ·Possa dizer, que niio hn Parecei', e emendas respcdims; j'u!gando·se 
Representação Nacional, por nfw compa.rcce. discutida n. materia, propüz·se {t Yotaçiio o 
rem alguns membros das Cnnmras; a falta Par<:cer pma passar li 2" discussão, e foi ap· 
que ha 6 unlcament.e das luzes dc~scs senha· provado; ficando por cons<:quencia prcjud;!. 
res, c essa mesma niio é tal que impossibilite cadns as emendas. 

o Senado de trabalhar. O Sr. Presidc·nte designou para ord.ê,m 
o Sn. :1!.\HQUEZ DE B,\llDACl~X.I: - :Xão é do dla a uliimn discussão da lei sobre o meio 

pnrn admirar, nl'm mer<:ce censura, qu,e um circulante e crfaQiio de um Banco. 
hmnllde Senador como eu se aproveite, e rc· LeYantou·se a sessiW depois das duas ho-
pitn as ·razões dadas por alguns· dos outros 1 ras da tarde. 
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t::n requerimento dos empreZlll'los encar
regudos dn PI!bl!cação dos :ninrlos desta Au
gusta Camara, pedindo sHem Q;bsolvldos das 
multas cm qu~ Incorreram, () que se lhes ren. 
l!zem os p~gamentos em tempo. I'IIESIDE:'iCI.\ DO Sll. IJE:il'O D.\IUIO~O I'EIIE!n..l. 

Dtec!lssrio elo pi·r,jccto ele h"i sobre o l/leio cir
culante e c·1wtçcio ele ·um Ba1wo 

Foi renwttldo no Sr. Senador Ins
P<'CLOr cio Diurlo; e havendo este da
do logo algumas expl!cações \~erbaes, 

f!cou solJrc a }lesa para ser tomado 
cm consldcr.lçiio na seguinte sessão. 

Fa l!aram os Srs. S~nudores : 
l\Iai'Qucz de Caravellas, 2 vezes; i:\Iar
quez de Barbacena, 12 1•ezes; l\I:~,r

quez àe Bacpendr, 2 vez~s; Saturnl
no, 3 vezes; :\'larquez de ln·hambupe, 
1 \',c·z; Barroso, 3 vezes; Almeida e 
Albuqu~rque, ·l vezes; Feijó, Alencar 
() Carneiro de Campos, 2 Yl'Zl'S. 

Entrou cm discussão a mnterla do offi
cío que se rec~bfu na sessão anterior, do ?.fí
nistro do Jmpcrio, cm que requisit::I. um pro
jecto. que existe no .Senado, apres~ntado ao 
G-ol'êrno por ~Icns.E,nhor ~IIranda, a respeito 
da coloniz.a~iio extrange!m. 

Aberut a Séssi\o com 35 Srs. .Senador"~ 
e lida n neta da ,~nterior, foi approvada. 

Xo ·decurso d:1 sessão compareceram 
mn!s 1 Srs. Senadores. O Sr. Presidente consultou ao Senado se 

annula i requisição; c assim se decidi o . 
.Q Sr. 1" Secretario declarou CJU<J o Sr. 

D. Nuno hnl'l:t partic!JJ.ldo niw poder compa
recer Por se acll.lr incommodado. 2' 1'.\I:TE Do\ OltDD! DO ll!.\ 

Ficou o Senado ínt<•irado. 

O n1esmo Sr. Se·creturio deu conta tlo 
scguJ.ntc 

Entrou 1'!11 ultima discussão o projecto 
de le-i, vindo da C.:unara dos Srs. D~putados. 
sobJ·e o me:o circul:~nte c creaçiio de um Ban
co (vide sessão de 23 de ~!aio) com as em·en
do.s f<•itas pelo S.êlnado, e approvadas na 2• 
discussão. EXPEDIE:iTE 

.Um offlclo do Ministro da Guerra dando 
<:s lnfoJ·ma~ões que se lhe exigiram s~bre os 
I·cquerímcntos tle -Francisco I-Ienriqu,e da Si!
~·a, _a~ua.ln te da. 2" Linha da Bahla, e do ex
Capltao de fuzileiros ·Roque Collaço da Veiga 
Vida!. 

Fo! rcmet!tllo i Commissão respc. 
ct!1·a. 

L'ma repres0nta~iio da Camara :\!unicipal 
da Fidel!ssim.a Yi!la do s.abnr~. para que se 
não conceda anmíst!a aos cump!ices na se
dição de 22 de :\Iarço no Ouro Preto. 

Ficou o S-.!n:tdo inteirado. 

L'ma J\e,prcscntaçüo da Slciedade Paclficn
dorn. Phi!antrop!c.a c rDefensora da ·Liberda
de e Constítui~iio, na sobredltn v!lla, sobre o 
mesmo objecto. 

O Sr. Presidente declamndo que deseja • 
va tomar parte nest:t discussão convidou o 
Sr. Vice·Prcsidr,nte para occupar :~ cad,~;!ra 
da prcsidencil!. 

O .Sr. Vicc-Prcsidentc propõz ao Senado, 
na fórm-a do Regimento, se esta discussão de
l'Üt ser por artigos; e assim se venceu. 

J:.endo-se o artigo 1" do projecto, o .Sr. 
Vice-Prcsi·dente declarou que tendo sido sup
primido na 2·' discussão. se seguia o artigo 
2", e como a materia deste foi approvada, 
substituido, e adclicionnua por artigo que con. 
srom das Enwndas; entron em discussão o 
artigo 1" tias ditas emendas. 

Artigo 1." As moedas d c ouro que de 
nora se cun·harcm tt:rão por padriio umn. 
moeda de ouro de 22 quilates e peso de 4 oi
tavas; Iwstn, .~ nas suas sub-divisões cn1 duas 
e ·Uma. oitava, súme.nte se declQrari o peso e 
o tl tu lo do ouro, sem designação do seu valor 
nominal. 

o Sn. ~L~UQUEZ DE c.~RAI'ELLAS: Xa 
Ficou o Senado inteirado, sessão passada estive pela suppr.e,ssão do ar-
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tlgo; have.ndo porém rc·flectldo, c occorrendo muito mais ex.acta e qu::; nenhuma Xnção 
mo a grande duração que al•nda ha de ter a tem; os Amcrkanos que tomar::tm a divisão 
m<Jeda p;tp.i:l que hoje temos. prtrece-me mais de do!lars, .em 100 partes, chc•gam até 4 róis, 
judicioso que adopt~mos a doutrina do proje. assim os aglos, ou descontos sfto sempre cm 
elo que velo d[l Camara dos Deputados, de rnzfw cto nome, ou divisões consfderadns nas 
cuja .ma teria se não deduz que .haja padrão, 1 moedas de metaes preciosos. A lei estabelecu 
o que della consta é que a Faz.e,nd.a Publica o peso c quil:Lte c os d!\'isõcs da moeda, mas 
receberá etc. (leu); cuido que se quer um nfto p6dc l'cgula r o 1·alor d.<: conta que h:J. de 
termo médio na differcnça do ouro relativa- ter quando gim papel-moeda. A Ill<!Sllla por
me.ntc ao pa·pc! que existe, mas variando to- ciio de moeda que cm um dia tem um valor 
dos ·cs .dias a relr.çfw dos me~aos entre si, em outro já varia, c por isso seria absurdo 
qulzera eu Que cm vez de se dar por !Ktclrão fixar isto em lei: o artigo deve P•lssar como 
Isto (leu) se estabelecesse a regra de correr cstá. 
a meia onça de ouro pelo valor de 10$000 á Julgando-se discutld.:~, a m~teria, propOz-
rnzão de 2$000 por oitnva, segundo 0 proje- se á votaçilo o artigo 1°, e foi approvado. 
cto da outra Camara. E' de primeim intui." Seguia-se o artigo 2' das emendas. 
çfto que quando a'fflue ao mc:-cado uma moe- Artigo 2." As moedas d·e prata, que de 
da desacrcditadn é ella a. que serve de re-~ no\·o se ctmhn~::n, teriio por P~driio uma 
gulador, tornando, por sua natureza. Jneffi- mo~da de prat..a de 11 dinheiros, e peso ele 8 
cazes ás regras .~stabelecidns acerca do sys. oitavas, nesta ·e n·lS su::ts snb-dil·isões em G, 
tema moncMrio; julgo, por consequencia, vis- ·1, 2, 1 e 1/2 o:tal'n, s6mcmc ~: declarará o 
to que se dá contrc n6s esta circumstancia seu peso e lei, sem desi;nnr,áo do seu valor 
que nos será mais conwnlente prescindir, por nominal. 
emquanto, do systcma monetario, instauran- O .Sn. B.11moso: - Xão me conformo com 
du o artigo 1"; até porque dizendo-se que a. t•sta moeda de li cit.Jvn. porque hn de mui
moeda. não te,rá designaçiio das moedas. Fi- tas vezes confundir-se com a de ·1: mandarei 
xar a relação dos metues é sim impossi•vel. pvrtanto cmcnd1 de suppress:to. 
porque as Ynriaçõ~s são insignificantes entre 
ns primeiras Nações commerciantes do mun
do; ·! oitnvas de ouro de 22 quilates corres-
pondem a 16 oitavas de prnta de 11 dinheiros "Xo artigo 2° supprima-~e a moeda. d·e 6 
com pequenissi:nas dlffercnçns; quando, pois, o!ta1·ns. - Bm'l'oso." 

Foi apoiada. 

0 .Sn. ~I.\r.QtrEZ DE B.:I.RBACI'::\'A: - Xa.o 

o Poder Legislativo - diz - cunhem-se moe. 
das de curo de 22 quilates, ·e de pratn de 11 
dinheiros; na relação ele 1 para 1G - con
forma-se com o senso commum do mundo ci
\'iliz.1do com pequena differença.; c está c~r impugnarei a eme·nda; porqne como com a 

de ·I <! ele 2 se f·ne:n G; póde passar n emen
da: a raziio que o nobr,<: Se'!lador aponta me 
parec~ attmdivel, por Isso estarei por el!n. 

to de ser obedecido, o valor nomiiwl ha sem
pre, assim como val<lr de conta; ma.s 0 prl. 
melro é va.riaveJ. Apro1·elto esta occasião para 
reparar o silencio que til·e sobre este valor 
nominal ·na s~gunda discussfto, c faz.er com- se 
p!da just!ca <lo nobre Senador quo. está a meu 
la.do direito; quando não existir papel na 
círcuJaçlio de certo ha de o yalor non1!nal 
coincidir com o valor de conta. e quer as 
moodJs tenham quer não este valor nominal 
sempre o publico o considera pam trans
<Jcçõcs; por exemplo os Ing!ezes clw.mam a 
sua moeda de ouro Soberano, mas este So
berano dl·vfdc-s.~ em schil!ns, c estes cm pe
nis; Q:Jtre os Francczes n sua moeda divl
dc-s.e em francos e soldos; nós temos a dfvi
sllo pretcrh·cl, que é a de rêls, divisão que é 

Julgando-se discutida a mnter!a, propOz-
á votação: 
1. o A Clllenda supprcssi\.·.:~,: p~ssou. 

2. o O resto do ort!go 2°: foi :LPPl'OI'ado. 
.Passou·s~ ao artigo 3' das emendas. 
Artigo 3. o A base do syatcma das mo e-

das cm Yalor, s-:rj, em peso igual á de ou1·o 
de 22 quilates para a pratn de 11 d!nhdros, 
como 16 pa.ra um. 

Foi approyndo sem debate. 
Entrou :em d·lscussito o artigo 4" das 

emendas. 
Artigo ·!.o O remed!o da liga, ou tolernn

c!a .no titulo será no cunho 2 ml!leslmos do 
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valor da moeda; cm ambos os metaes para. que o cobre ainda que seja puro, o sem liga 
mais, ou pa·ra menos. I alguma não é perfeitameontc horuogcneo, Isto 

O .Sr., 2\L\UQUJ:Z DE BAEl'EXDY: - !\este 1 é. niio contém em qtwlquer parte a mesma 
artigo 4" quizcra quç !Iouvcssc a supprrssão qun.ntidad•c de matei'ia debaixo de !gunes vo
destas palavras - do valor das moedas - lumes, o que é commum a todas as materins 
porque· est:L toirrancia nfio é relativamente do mundo: ·cm segundo lugnr, quando 6 Ia· 
ao ·valor da mo;,da; é rela'tiYamente no peso; minado o cobre, nfto s.~ consegue que saia to
por isso suppr!mlndo·se as palavras - yalor elo da mesn1o. espessura. e ontão, como dê cor· 
da moeda - no ouro e na prata, Yamos co- 1 lado. em cb,1pinhas de superficic constante, 
herentcs. I porque cst:t operação ·6 feita por uma mesma 

1:~IEXDA machlna de CDrtar, a que ·Chamam sacaboca· 

I 
dos, resulta ficar de c!HfeJ·entes P<'SOS as moc· 

Artigo 4." Suppriruam-S<! as .pa!al'ras - das: é Para isso que se dá a to!.~r:1ncia peJos 
valor da moeda. - NarQlU'Z ele Bac)lcnc/y. 1 n:esmos principias que se dá n~s moedas de 

ouro c pratn; mas porque se h:1 de dar iole. 
rancia sóme·n te por exce-sso, c não por falta? 
:\Iui~::s haverá CJUc niio cheguem ao peso, e 

Julgando-se discutida a materia. propõz-
1

1 essas serfto rejeita.das, e consequ't>ntcmente 
se á votação: . pcrdi·dos as trabalhos que com e!las se des· 

Foi apoiada. 

1." A ·e!lle!lda suppressiva: foi appro·, P<'ndemm. Pôde um.1 tão p~quena falta con· 
\'ada. /1 \'ida r á falsifica~ào? Certo que não; é, pois. 

2.' O ~esto do artigo ·1": tamb~m se ;~.p. n~ccssarlo e-stabelecermos uma tolera.ncia 
I b , 

pro\'DU. p.::ra o co re assim como estabelecermos para 
Se.guio·s·e a discu>s;io do artJ.go 5" das n ouro c prata afim de que as moedas que 

emendas. nüo S:Jl!ircm com o peso exactamente se nãD 
Artigo ii." A toler:lllcia no peso será, nDs 

cun.bos de ou·ro ·1 mill~slmos do peso da moc· 
da, por excesso, Du falta; nns de prata G mil· 
leslmos nas mc,das de 4 c 2 .oitants; H mil-

percam; porque para qt:.~ se hiio de perder 
todas as moedas que tenham 2 centcslruos de 
menos? O que fazem no valnr nominal do 
cobre esses 2 centesimos de monos? Passa.ndo 

Ieslmos nas de 1, e de 1;2 oitaYas por excesso, o arti.go como est{t hão ele se perder multas 
ou falia. X os cunhns de ccbrc nfio .hm•erá to· mo~das; para o que não vejo razão alguma. 
lerancia per falta, ruas sim por excesso, at6 Offcrccer:ei emenda no sentido em que fallcl. 
2 centesimos d.~ peso da resp,•cti\'a lllD~da. 

O Sn, ::1!.\nQuEz m' B.\nn.1ccx.\: - Pare· ImEXD.\ 

ce·me que hou1·e esquecimento na impressão. 
porque combinando o que foi appro1·ado nes
ta Cnmnra com o projecto qu.~ wio impresso 
ba un1.:1 lacuna de 4 ou 5 palaYras (leu) . X ii o 
sei se isto esqueceu aos nobres ;Redactores 
ou ao impressor. 

O .sn. SATunxrxo: - E' mistér que se 
veja o que passou Para se poder corrigir o 
artigo e pOJ-o em harmo!l!a com o artigo 2". 
Agora tratn>ndo do artigo cm discussão diz 
e!! e (leu), 'Eu já tinha na 2" discussfto no· 
t3do que não ha1·in razfio p~ra que nns moe· 
dus de cobre nüo ·houvesse tolcrancia por fa]. 
ta; nas mo.edas de cobre não ~c trata. do grt\o 
de fino porque se manda. oue o cobre seja 
cunhado no estado de pureza; trata-se dn to· 
lerancJa do peso, que é neccss.~rla p.e.Ja dlff!· 
culdade rle se obter uma porcão de um \'o. 
lume dado com certo P~oo; ditficuldadc que 
nasce de dous priuclplos: prime!ramen te por· 

.Proponho que no nrti:;o 5• se· escreva 6 
mil!eslmos nas moedas de 8 oita1•as; e ac· 
crescente.se 10 mllkslmos na~ moedas da ·I 
e 2 o!ta\'as; porque estas Palanas escaparão 
na impressão do projecto. - ,lfarqucz de 
Bm·bacena, 

Foi opoi·nda. 

O Sn. ::IL\BQcrz DE IrrX.\MBt'PE: - o a.r· 
tigo p:1ssou tal qual foi proposto no voto se· 
parado; e ha com Je!feito no que está Jmpres· 
so esta. lacuna, ou fosse ela cópia na Secrc. 
tarJa ou na impre.ssüo, o certo é que está er· 
raclo, e por comcquenc!a 6 nccessarlo pôr o 
artigo tnl qual passou. 

O Sn. :\fAnQm:z DE B.\li!JACEXA: - Em 
l'•::rdnde a d!ffercnc;.J. tanto p::tra nia!s como 
parn menos mP. parece não teria incom·e· 
niente. 

··j. 

! 
'~ 
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Faltumdo-me conhec:lment·OS pratkos se- r Uma vez que se Ulanda rece.ber metaes pelo 

gui o exemplo de Frwnça ,e Inglaterra, c sup-

1 

pre~o corrente, forçoso ·é aquelle txpedlente. 
posto ainda agora me .parecu que a tolcran- Estou pt:rsuadldo que emquanto houver 
cia no cobre deve ·ser só por excesso; .não in- 1 papel ninguem levarrt metal a cstaçiies pu
sistirei em ~epellir a emenda. blicas, ruas ind<"JJendc•nte disso publicações de 

O Sn. R\l:r:oso: - Voto peJo artigo c tal natureza são indispsnsaveis nas grandes 
julgo que dcyc passar tal qual: delle se tira praças para acautel·ar pleitos e roubos, nem 
0 i·nconvc.niente de se contar grand.a porção I sei como a Junta do Commcrcio se tem es
de dinheiro; t:1ntas libras de cobre tem tanto 

1 
quccido de tão util pro1•idencia .. 'l'/!(lJndarci. a 

de moedas, pôde ter sempr:e para ruais. eme.nda depois de passar o artrgo em dis-
cussão; artigo que ·enuncia uma verdade re

Julgn!IdO-se discutida a matcria. propôz-
coll'hecida por todos; quero dizer, emquanto 

se ít \'Otaçiio o artigo 5" e foi appro1•ado, cor- . _ . 
l 

· d r· d d d ~ ,
1 

houver papel na crrculaçao, os metacs prccw-r grn o-se na orma a emen n. o :;r. _,ar- _ 
d B b 

sos corrcrao COillO genero, e se o Go\;e-rno os 
Quez c ar acenQ. / · b ,, 1 · · 

-<·> t. • , c . " ... . q tuzcr rece c r ue certo 1.:1 de se snJCJtar :L 
Passou •. , .t drscuss.to do ai ti" o u das 1 esta l'i:i geral. .~ssim como os particulares, 

cm~ndas · I quando não 1Iourcr ccn'l'enGiio expressa. 
Artigo G." E::nquanto o papel-moe~a não i o sn. S.\'l'U!Cir:\'o: - Entft.o requeiro o 

fôr retirado da cireula~iio, ou nflo chegar ao I ad!aruento do artigo, porque como ambos es
par, todas as moedas de mctaes preciosos, as- llão appromdos cm 2" discussão ('ntão_ vere
sim uacionacs como extrJngl'iras, e as bar- mos a necessidade de um e outro, e nao su
ras d.e- ouro ou p:·ata corrcriio ·como genero, ieirarmos o outro artigo pela decisão deste. 
c scriío rccebirlas, c dadas ao pag:uncnto nas 
tra.nsacções actil\1s e passims d·as esta~Õés 

publicas. e particulares, pelos preços que as 
parte-s com·encionarem, ou pelo pre~o corrcn- ·Requeiro o adiamento do artigo 6" para 
te do mercado, não ha 1·endo accôrdo. se discutir com os artigos que se referem á 

O Sn. S,\Tt:n:\'rxo: - Xiio sei como se pó- man:o?ira com que o Banco dc1·c receber e dar 
de combJnur este artigo com o qu~ já foi ap- os metMs preciosos. - SatHrnino. 
pro1·ado acc•rca do cobre UJa 2' discussüo. 

O artigo ·1" que é o 20 do projecto pas
sou: "As notas do Banco são realiZU!I·eis, :etc. 
(lrtt). O artigo a que se refere é aquelle cm 

que se ma.nda que as acções sõjam pagas em 
barra de ouro no pre~o uc 2$500; passou taro
bem o artigo em discussiio: pois se isto é 
geral para todas as transacções public:•s e 
pn.rticulnres, como é que S<' fixa para o Ban
co um preço det~rminado .para se receber as 
barras de ouro? Isto é uma contradicção, e 
qu·em é que ha de querer lel'ar ao Banco bar
ras ·de ·ouro por um pre~o abaixo daquellc 
que corre no mercado? :-/ão rejo o modo de 
conciliar estas duas dctl'!·minações, sah•o s<l 

a outra não passar agora nesta discussflo, 
lllns :e1!a está appronula c cst:t oombem. c no 
estado actual estamos cm contraclic~ão. 

O Sn. :lfARQl'E7. nc BAr.nACEX.\: - Esta 
contradic~tio que o nobre .senador propõe será 
dJscutida c corrigida quando chegarmos ao 
Banco, então se decidirá se csté· artigo deve 
ou 'nfio subsisti!': mas o que acho inclispcnsa
vcJ 6 restabelccl'r a.quellc artigo que mand·a 
Publicar as ta.b:~llas elos preços correntes. 

Foi <~poiado e entrou em discussão, 
ficando no entretanto adiada a ques-
tão principal. 

o sr:. :ILmqnz DE B.um.\cE:\'A: - Xão 
tem lugar o adiamento porque a discussão do 

outro artigo é posterior ti discussão; deste 
cl.e que ngora tratamos se passar tudo deve
s~ sujeitar ao l'encido, c ainda agora acon
teceu o mesmo. 

O .Sn. A1~:1mm.\ E Ar.nuQt:Er.Qn:: - Pede 
n razão mesmo que se 11clic porque Yencido 
este Qrtigo fic,t prejudicado o outro; pela 
minha part2 voto contra o adiamento por
~ue não quero o artigo; primcirn.mentc, parn 
as ProYincias onde ha papel o artigo é dcs
nrccssario porque ·nessas os mcta:es preciosos 
correm como mercaclorias, e cm segundo lu
gar porque é prejudicial áqucllas onde nlio 
!ln essa mo:dn. clt' papel; vai·se obrigar a re
ceberem esses metnes pelo preço do mercado, 
8 nessas PrOYinclns ·ha de cstah~h:ccr este pre
ço do merendo? Serão os cspcculnclorcs qu~ 

na praça offcrecerão grande preço p:E.'la, prata 
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c ouro, c depois Irão dnr íts ·estações por , prata á razão de nso r~is 11or oito oi·tavas, se, 
maior preço. Eu não desejo levar este mal pois, uma lei agora disser que oito oitavas 
<lo pa.pe! a outras Prorincias, ·basta este des- de prata valam o dobro, fraudaria seus crc-
prezlve! papel-moeda. dores 1em metade. 

Julga.ndo·se a matcria ·discutida, propôz- 0 .Sn. Ar.EscAu: _ Eu cuido que todas 
se á vota~ão o rcqucrin~:e•nto; e n<io passou. estas nossas duvidas partem de nós confun-

Continuou portanto a discussão do arti- dirmos aqui um padrão de valor, podendo re-
go G" • guiar todas as cousas em mero!, c aquelle pa-

0 rSn. FJ~I.Jó: - Como eu niio assisti ás drão de valor que a l•ei tinha em vi·sta 'fixar, 
primeims discussões desta m~teria, por isso só deve ser par~t as transacções do Governo: 
tal-vez não r:ntend,t este artigo G"; clle diz todas as razões que se dão é qll'e cmquanto 
(leu) eu não sei que par é este, porque como nós tivermos moeda fraca não se pód:õ fixar 
o projecto tira o valor legal da p1·o.tn ·C ouro, um valor; isto ~ para 0 geral das transacções 
Yai-se esürbdecer a comparação E•ntre o vn- mas para as transacções elo Governo a lei pó
lar nominal do p~pel e entre a moecl:L p:elo de fixar um padrão pelo qual o Go,•erno P·::t· 
.peso; como se ha de julgar isto? Se é o va- gu·c c compre, e :e·ntão as transacções publl
lor :mtigo, não existe .·porq~e esta lei tira o 

1 

c.~s hão de. se fazer de _maneira que estejam 
~·nlor nomlna!. c s:ê u o 1a!or do mercado cm .hnrmoma com a Je1, porque ;ella regula 
st•mpre o pn.pel estít ao pai· do metal: por essas transacções; nós vemos mesmo que em 
isso entendo que é procizo declarar isto. Pern.ambuco, nas transacções pu.blicas, a moc-

D Sn. •:V!AHQU1~7. nE ·BAl!II.\CEX.\: - Eu- I da. ele 3 patacas corre realre:cnte por 3 pata
te·ndc-sc que o pap.e-1 chega ao pn.r quando o j ca·s, c todos sabem .que em todo o J3razil essa 
v;Llor de conta é igual no vnlor corrente no- · mc,~da corre por 5 patacas, porém, n:ts trans
minal; quando G$-100 em papel são iguncs a acçõt•s publicas não acontece assim; em Per. 
quatro oitavns de ·ouro, ou G$·100 como a lei nambuco tem-se executado a lei: Jogo, não 
considerou ter aquella mc:e·da, dizemos, que ha inconvenicrnte que :1 lei -fixe um padrão 
o papel está ao par. para o Governo comprar ou dar: o :IIinlstro 

O •Sn. Fllr.ró: - Ainda não entendi; só da Fazenda c o pr.ojecto que veio da outra 
se dissessem-me prntico.mc•nte; por cx·clll.p!o, Cal!1ara foram buscar o meio termo para as 
G$000 d.s- papel está ao par de 4 oitnvas de transacções do Gor;erno, com o que se não 
ouro; .mas sem se fixar um valor qu:1lquer atncant muito os int~rcsses particulares, por
á oitnv::t de ouro creio que nunca se póde sa- que não disW.\'a nem das transacções do Go
ber quanto 6 que está no par: portanto ainda \'orno, n~m das -transacções commercia·es; 
ignoro, porque o valor de G$400 cm quatro como existe .a lei, em Perna.mbuco se exc. 
oitavas de ouro :está acabado por este pro- cuta, c o Commercio se amoldou a ella; mas 
jccto que nfto estabelece padrfro de valor, mas agora Ienullei·mc tambem para •fa!Iar num 
s6 de peso. sentido cm que disse um nobre s.e·nador: cu 

o .Sn. jL\RQUE7. DE BAnB.\CEX,\: - O ar- não acho razão alguma de convcniencia na 2' 
tigo começa por dizer - Em quanto o ~Japcl- pnrtc deste artigo, qu.ando querem estabci;e
moedn, etc. (leu). 'E·m quanto ha papel-moe- cer QUe entrem para o 'l'hesouro Publico os 
da .não se p6de fixar •l'alor da moeda pr~cio- mctnes preciosos p.elo cambio do dia; todo 
sa. mas i•ndubitnvelmente os preços dos cam- mundo sabe que a moeda que se vai pagar 
.biQs é em considern~ão ao l'alor intrinscco, c no <•rario é a moeda legal, a moeda de ou·ro 
comparação das mocdn.s d,e um com outro e prata, cxtrang:e-lra ou nacional· está· re·pu
paiz. Quando a Commissão insiste em não 1i- tad·a mercadoria; logo pura que é determinar. 
xnr o valor nominal, eomo aliás pretendeu se isto para se cstnr n fazer uma segunda 
o projecto da. outrJ. Camara. é pelas oonse- escripturação? Pergunta-se qual é o cambio 
qu~ncias que traria uma semelhante fixo.ção do dln? ~isto ha multo embaraço, ie qunl é 
a.gom. Para QS cxtrnngdros a fix:~ção é ln- a com·eniencio.? O meio circukmte legal, pos
·diffcrentc porque cllns a.Iterarimn o cambio to que n.inda não é bastante :para as trans
a ficar na proporção anterior, mas llnrn os acções geracs do Braz!l, comtudo não é tão 
contratos interiores n diffcrcnca seria maxi- escasso, que todo o mundo que queira pa.gar 
ma. O GoYerno Por cx:e'lllplo está obrig(ldO a ao 'l'ltesouro não o ache no mercado: logo. 
resgatar as noros do Ba·nco cm moedas de para que é estabelecer-se esta. questão ele 

-
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cambio, se está mais barato ou mais caro? rer-se Introduzir nas Provlnclas do Norte es· 
Isto .é embaraçn,r a marcha da administra.- soa moeda a!ncta inferior ao cobr~. 
cão. Porta.nto eu achava que a 2" parte do O Sn. CAnXEJI:O DE CA)n•os: - Levanto· 
artigo d.evia ser supprlmlda; a 1' parte, nfLo me sómente para .combater nqueUe principio 
digo tanto, posto que seja. uma redundancia avançado que o Codigo :Penal tinha revoga
no caso presente, mas como a lei que existe do essa outra !e!. porque ellc diz que não a1a 
estâ sem uso ,então neste caso d:e·ixareí pas· delictos s.enão os que ali! se acham expres
sar a 1• parte, para não Sé estar na iinmo· sos e classificados eu a~sento que não iõ esta 
ralldade de não se executar uma lei que ~xis. consequencia exacta, JlOrque o Codigo respon
te nionda ·Cm vigor; bastn·rfi para isso que sabiliza o empregado publico por qualquer 
v.· Ex. ponl1a [L votação por partes. offensa de leis. Ora, se existe a lei !J)rohibln· 

O Sn. S.~TUll~I~o: - Eu tambem voto I do a venda da moeda, como notou um nobre 
contra o artigo todo: ainda nfLo ouvi respon- Senador, está claro que os empregados pu· 
der [L reflexã·o que fez um nobre .Senador so· bl!cos não pode:n infringi.r essa lei, aliás se 
bre o .que se dev:e entender pelo •pa·pe! ao par; responsabilizam. Quanto [L outra parte em 
snll•o se se espera parn, que, quando o papel quanto disse que se rai levar papel âs Pro
fõr desapparecendo do mercado, se .faça. Jen-

1 
vincius que o não têm, quasi todas já o tên1; 

tão uma lei que fixe o valor da moeda de me-~ c a miuha 'Provincia •é das que o tem em 
tal. ·2\IIas disse o nobre Senador que voturia abundancia e de varias especies. 
p,e!a suppressão do artigo todo, a não ser pe-/ O .Sn. ':MA!RQcEZ DE .B.\I:UACE~A: - Eu 
la immoralidade de niio se executar uma lei at:ho o artigo necessario porque ella facilita 
que existe ainda cm vigor. ma~ eu creio que / a operação que não póde actualmente fazer o 
esta lei 1estâ revogada .pelo Codigo, que não Presid1~nte do 11hesouro ·e os ITnspe.ctores da 
manda cast!.gar crim<'s se não aquelles que Fnzen·da das Pro•incias: o Presidente do 
elle especifica; por conscquencia Yendo que TJwsouro póde ter ouro; e que ha de faz8r 
cessa este embaraço, voto contra n artigo deste ouro? Cunhal-o para pagar com e!l:e? 
todo. :-:'ão, póde ser o nosso actual meio circulante 

O Sr.. ?.LinQuEz m' IBAnDACE~,\: Eu ti- a moeda fraca ·ele cobre. e a moeda papel; lo-
\"e em vista o .facto que acont<•ceu fJUando es- ,gc se o Presidente do 'l1hPsouro tiver a fucui
Lil'e na ·Província. da. Ba.hia: a tropa recusou dade de wnder t>Ste ouro como genero no m.:r
reccber papel, porque !J)erdin. no troco, ·e o cn,do Para obter o pa•pel fiduciario, que é o 
Insp:e·ctor ·do Tlwsouro não podia dar cobre, nosso meio circulante, e com eiie ·pn,gar, creio 

que fará uma operaçfLo vantajosa ao T.!Jesou
ro; que não podia. ·fazer, sem esta permissão, 
por isso o artigo 6 necessario. Quanto a di
zer-se que esta pro\'idencia não p6de ter lu· 
gar cm algumas Pro\·incias, eu creio que a 
subsistir o systema que está proposto ha de 
ter lugar em todas as Provindas, porque a 
Commissiio nilo achou outro ~~medlo a dar 
para o resgate do cobre que produz tantos 
clamo.res. se não este: c se o nobre Senador 
apresentar outro melhor, sem duvida será 
n.doptado; oforçada. da necessldn·de é que a 
Commissiio propõz o emittir papel para o res
gate do cobre. 

porque não o recebia, c pam o comprar não 
estava autorizado a dar premio; nesta col!!
são resolveu o Conselho que comprasst! co
bre para pagn.r [L tropa. A opinião do nobre 
Senador ·qUJe entende ser desnecessaria esta 
disposição no. lei, como entendia ser desnc-
ccss:1ria a outra para ·franquear o jttro. não 
parece mui segura,: clareza, e mais clareza. 

O ,Sn. AtlrEID.I E Ar.ncQt:lmQt:I~: - Que 
não existe tal !e! :é ciMo, ·porque o Codigo 
Penal a abollo; mas seja o que fõr, o .que é 
facto ·é que essa lei {ai feita no tempo em 
que ningu:em podia rejeit~u· a moeda. e hoje 
Jega.lmente todo o mundo faz isso. Eu torno 
a dizer, as ·razões apon.tadas da outra vez na O Sn. At)rErD.\ E AtnuQtmnQuE: - 'Estas 
dlscussiio niio têm peso algum, porque são ra- cedulas ue que o nob~e Senad"Or ·falia são ce· 
zões que se qu!zeram dar apeznr de fracas. dulas que repre.sentam cobre; ha Provlnclas 
Esk'l. medida é desnecessaria ·para as Pro;·in· onde estas cedukls s<'riio multo poucas; por 
elas onde ha pa~el-mocda; e ·para as outrns I consequencla reduzindo os representantes de 
é preju(l!.c!al, prmc!palmente para todos os moeda fraca de cobre a representantes de 
funcclonarlos publicas que receberem seus or· moeda. forte, "é cousa que eu não posso enten· 
denados mesquinhos nessas moedas: é que· der. 
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D Sn. ?v!AnQuJ•z DE BAF.l'E!I'DY: - Se se le, ten.Jlo u d1~el' não só que isto não é exacto 

adoptar o que estií. offerecido na 3" d1scussão; sobre a parte do commerc!o, como porque o 
é a metade do cobre ·que ·hn ,em cada iProvln- mes1no Cod1go impõe uma pena a todo o em
ela, a outra ·metnde .é suppl'i·dtt pelas ccdulns !}regado que obrar no seu officio qualquer 
e se se quizer que se reduza pela -1• parte cn- cousa. que ·niio se-io. confm•nte a lei; de ma,ls 
tão maior somma •fica desse pnpcl, e foi esta. o niio est:1r im!}ostu umn penG. no Codigo 
uma das cr-azões porque a Commissão se 1:e- para um :certo caso, não nos toHt:e o direito · 
solveu a •Pôr só a rnetn.de para não ·haver um. de ·fazermos uma lei en1 que especl'fiquemos 
to papel na .circulação. esse caso, c }h e imponhamos uma pena; e at~ 

O ·SR. :l'r!,\HQUEZ DE ·CAHAI'ELLAS: - Ain mesmo ·O pot11amos fazer revogando o Cod!go. 
da se não respondeu a um Mbrc Senndor que o qual não estti nas mesmas drcumstanclas 
ped1o ser lllustrodo sobre os ·meios de conltc· dn. lei fundamental para que não possa alte
ccr quando o papel-moeda estn·vn no par da rar-se sem as formalidades a.conseJ.hndas pe" 
de ouro e prata.; eu direi ao que a tal res. lo juizo 1Jrudencial, e nc!ln ordenadas. Em 
11eito entendo. Portugal hou\~e tempo em que nenhuma pena 

A •prata e o ouro são mercadorias que havia contra o adu!tcrio, porque o legislador, 
t~m valor cm todo o mundo, e ~ por isso prin- fazendo justiça á moralidade .!los tern•pos de 
clpalment.e que ·foram escol·hidos opara as moc· então n julgava inutil; appareceu depois este 
das; ora, quando ·uma 'lllOeda nossa, em In· deHcto, e então SI! lhe upp!icou 1Jcna. Voto 
glaterra v. g,, tiver o valor equivalente ao 1 portanto por todo o artigo. 
porqu-e corre.r em toda a .p,trte, de man·eim / Julgando-se discutida a materia Nque· 
que cu, com uma certa ·quantidade de papel reu-se que este artigo fosse proposto á vota
possa comprar ·quer entre ·nós, e quer entre ção por partes, e sendo apoiado ·este requeri
os extrnngeiros a rn;esma qun:nt1dade de ge. mento 1Jl'Opôz-se ú votação: 
neros que compraria com ouro ou com a. pra- 1.• A primeiro. parte do artigo 6•: pas-
ta, temos, neste caso, que o papel está ao sou. 
par; por exemplo: 1$000, aqui equivalem a / 2. • A segunda .parte .do mesmo artigo: 
67 pennis 1e meio; se acaso eu, com 1$000 cm tambem passou. 
papel comprar os mesmos generos que obte- Veio á :Ilesa a seguint.e 
ria por ·67 e meio pennis, e se acuso com 
a mesma ·qua:n tia de 1$000 em ouro obtiv.er 
os mesmos generos, segue-se que a moeda es-
tá no 'P.lr. O ouro c prata tem em si 0 ya- ".Proponbo qu.;- entre o artigo 6• e 7' s~ 
lor do trabalho; •e o valor de conta não fnl- reponha o seguinte artigo: O Governo farli 
lnntlo em sua mtLior raridade, isto ·6, 0 ouro publicar todns as semanas a tabel!a. do nglo 
dá 16 v_ezes mais :rabnlho do que a prata, e I ilns moedas, ou desconto do papel. - Mar
da,hl nc•ce n relnçao entre 1 de ouro para 16 que:: ele Ba.rbac~na. " 
de prata, as variedades que .1 ·•st' r sp 't ' " " c e1 o Foi apoiada e entrou cm discussão. 
npparecem só provem do papel cm circularão 

O Sn. B.umoso: - Eu upprovo o a.rt!go 
additivo, .porqu~ depois .de ter passado o ar· 
tígo antecedente é conveniente que haJa es. 
sLt providencia; mas o que eu aoJw é, que se 
a tabella fôr semanal taJol·ez traga alguns in
COll\1enientes os quacs se não dariam se ena 
se tornasse diarla; mas ·póde ser que hajam 
nisso algumas Impossibilidades; todavia eu 
offereço uma sub·emcndn, e ou'Vire1 a dls· 

Porque ns relações entre 0 ouro c !}rata co~o 
mostra a •experiencla poucas vezes se alte. 
ram; quanto ao valor •de canta, eu ten,JlO per· 
C(•.bldo a alguns Senadores o prcscindf.rern 
del!a pela só razão de não terem as moedas 
valor ncm!nal. o que seguramente não é exa
cto; o valor de conta ha de exlsttr sempre, 
·por exemplo, a moeda de G$·100 não tem ins
crlpto esse valor, runs nós 0 temos para ti
rarmos sempre o t~l'lllo da com!}araçfto; tira- cussão. 
da esta confusão nós veremos .que se póde co· 
nhecer facilmente quan.do o !)npel esti-ver ao 
par. 

Qunnto ao argume·nto de que o Cod1go 
Crlm1nal a·bso!veu o crime nüo trotando dei-

Ao urtigo a·ddJ.tlvo: 
" A tabella s~Jn dlarta. - Ba1'roso." 

Foi apo1ndn, 
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o Sr,, ·Ar.I~XCAI:: - Sr. Pr~sldcnte, eu. ·são será que -em umas l)(lrtcs 'haverá ta:bel111, 

veJo-me ·na precisão de dizer alguma. cousa, em outras não. O inconvcnient<: de falta-r em 
<:m conscquenda de estar já cançado de ver todas é muito maior, do que ü faltar só em 
fazer Jeis assim para o Brazil, ou com cssõ algumas •poucas, e ·por isso não tem lugar a 
intuito, mas c1ue só ttim .exccuçüo aqui, no. objecção do ·nobre .Senador. 
Ba.h!a, e ainda em Pernam·buco. Passou o O S1:. C,\I:xEu:o DE' CA~rros: - Eu c rei<> 
artigo antecedente, que ·é o artigo ~··, e n.~Ile que se remediava o iuconv.enientt• apontado 
se determina que cm tod.a a parte, e nas Es· dizendo-se. que a disposição da lei tenhn lu. 
taçõcs Pu•blicas se r.:ccba o ouro, e prata, etc. gar nas pra~s onde seja pratican•I: cu par11. 
pelo preço que se convencionar, ou pelo pr~- isso offt•re~o sub·.emeuda. 
ço do mc;roode>: ·D preço do ·merendo é o pre • 

. ço .corrente qu.e dão os commerclanks, e ver
da.delra.mente no BrnzíJ só se pôde dizer que 
existe corpo -de commerci-o em cinco ou seis 
p-raças, QU cldad.e·s, cm todo o resto do Bra· 
zíl nilo ha essa co_rpo.raçã~. e nã.o se. sabe mcs-

1
· 

mo que cousas ·sao .cambws, ümhem1s est<!r-
!lnos. · ) 

"A tubel!a terá lugar nos lugares ou de 
sc•jn passive! a súa · organização. Sal v" a re. 
dacção. - carneiro de Campus." 

rDisse-se que ·é prccizo fnz~r uma t-lb~!la ) Foi ·:,poiada. 
semanalmente do preçc. .por que se ~tiio de fu· 

- ' qu s · •o 1 E.:::t;~_ zer as transacçoes, e ntcl se er que eJa • "j o Se. AD!EIDA r:: Ar.ouQuEUQuE: - "-

dDs os dias; mas esta tabel!a como &c ha de emenda eom e!ieito G d.e esiJecie nova: - Fa· 
fazer no rRJio ~rn-nd~ do ·::-;ro;!e, ,ce.,.rii, Pi~~- ii ~.a-se 0 que nw~da a lei,_ onde fõr possível .. ~ 
hy, rctc.? A lei lmpoz a Dbr • .,açao dos pn.,·l· . havia-se .dctermm:tr 8e (Jz'"s;e <J"Ilcle foss~ I•-1· 

mentos serem em ouro, ou prata, e. esta-bel~- ! possl\•cl!! _ Eu pedi (1. palu·na par.a dizer 
ccu que a mocàa li g-enero; mas. depois diz (que mio .ha inconveniente em que vil a ta
que com g:e·aero.s se paguem os tnbutos, c se 

1
. l>e.Jla, uma 'I'CZ que passou o artigo; porque 

f..:t~.am pagamentos nas est:tções publicas: cu . desde já eu digo que a lei •!1:1 d~ se execut-~r 
julgo que isto d novo, porque em toda a par· / assim come> está eseriptu; logo nas Provin· 
te so pag-a ao Estado com a moeda leg-al; mas J cias onde ·houver papel é que ch.e·ga á su:• 
agora diz-se que .a m(){;da d~ oura e prab é I dispcsição, porque onde o não houv<·r não é 
mercadori·!l e que com ella se pague nas Est-:1· appliooyel !I disposição. 
ções, etc., mas se .ella ti mercadorin, e Si:' n:lo Ju!ganclo.sc discutida a matt•rin, propõz· 
tem um va!Dr -certo -como fazer taes p:tg:J.· se á votação: 
meu tos, como regulai-os? D-i r .sc,h:J. que o r c· 1 .'' o anigo n-dditivo. conforme a emen · 
m:lidio pnra isso é regular o preço por rst:t da do .Sr. :.rarl)uaz u.~ Barbaccna, salvas ao 
•babella semanal ou cl!nria; mas como· ·fazer sub·t•rnendas: foi a;JPro\'ado. 
isto em todo o Brazil? -Nas prin.cipnes pra.· 2." A sub·emenda õo .Sr. Barroso : não 
cus de comm-erciD ·é passivei, mas come> ii pas· !Mssou. 
sivcl no interior, em uma vil!a.? Eu a·cha ncs- 3." A do Sr. C:trneiro de Cnmpos: tnm. 
ta d~:tcrminação muitos emba.raços. ;e tal\·ez bem não passou. 
vá emba-raçar a execuçãD da. lei nesta parte, St·guio·se .a discussão do artigo i" das 
:11as d!r-sc-!la não se ofa~.a em todas· faça-se emendas. 

· onde fõr possi•vcl; mn:s :eu ·não mt~ Dosso con. Artigo, i.' A fórma, cun·ho. inscri.pç;io c 
forma.r -com leis qui) mlo tenham execução c!cuominaçilo das moeda;; serií. objecto de. um 

. em todo o ·Tirazll como ./l nrecizo que esta programma, que o Governo Pl'e>por[t a diver· 
:L tenho., ·C por isso -voto contm estn id(\t de sos professores de bellas·artes, afim de -que 
tabe!la ·c eo·nsequentementP. -contra o artigo. o Corpo ·Leg-isl.:t.tivo escol-ha, c nppro1~e o 

O rSn. .1\fARQt."EZ DE BAP.JJACE:\'A : - Uma cunho que !h,, agradar. 
lei s6 tem execução na parte {}Ue ~ .possível; .Tulg-ando.se discutida n matt•ria, propfiz· 
o nobre Senador ndmittc-se que P6de exe· sc á VDt:t~ão o :trtigo 7'. e -foi approvndo. 
cutar·s:e nns praças prlncipacs, e C.'l.Pitnes ma. Pnssou·sc ao artig-o s• das ·P!JWndns. 
rltJmas, -sendo a sua divida 11nra as pequenas Artigo 8." Os particukrcs pndcrão m,1n· 

.·do Interior; no que convcn·ho; mas !t conclu· dn r á Casa cl:1 ~looda ouro, Pl'·l ta. ]l:lrJ ,·.; :· 
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cu-nhado, pag-nndo todaYiu as despez:~s do mão dJ v svu contrato, c não rccebcndü o paga
de o,!Jra. na razão de 2 por c.,nto no ouro, e : Juénto estipulado, quebr<lu, e tem sofírido. 
G por c~nto na prata, que seriio rc~bidos :i 1 ;grandes privuçõ~s. A ruachina .está exposta 
·parte na occashlo da entr.;:ga por inteiro das au tempo, e d..cer-iorando.sc consideravcl!nen-
moedas cunhadas. te. Ouvi que outro ::1-Iinistro d:1 Fazenda man-

Foi approvado. ãou dar debaixo de fiança 4:000$ Dle:nsaes n. 
Entrou em discussão o a.rtigo S' das !.'\Ir. Miers, talvez para que pudesse assentar 

emendas. outrus machinas de purga.r e purificar o as-
Artigo 9." O G<lverno rica autorüado sucar, mas creio que quanto á machina para 

pura l'nzcr todas a~ r<'l'Ol'DjdS que julgar in- a Casa da .Moerlu tudo está no statu quo de 
dispt•nsaveis no PL'ssoal e material da· Casa 1831. 
da :Mo.c·dn, que será a unica do Imperio, para O 811. B,umoso: - Eu fui informado d.: 
que as moedas cunhadas sejam p<!rfeitas c I que ella se acha nc1 Alfandega, e parte j:l Ulll 

conforme ns disposições prescript.1s na pre. tanto damnificada; quanto ao não ter lugar 
scnt" lei, dando parte d;; tudo á Asse·lllblé:~ o mandar-s2 fazer n••sta lei u pagamento, is
.G~ral para a sua uppro1·ação. so .G indil'fcrente .. porque·. que ella se ha de 

O Sn. R11moso: -.Sr. Presidente, o Go- pagar, é indubitavel; " muito mais, tendo nó~ 
Yerno, segu·ndo rue• consta, encorumendou uma tanta preciziio delln; c estando el!a aqui, me
.JIItl.china Perfe-lta para o cun·llo düs moedas, l•hor interes:x• fará :i :\'açiio r.~allzaT o seu 
~ qual existe nu Rio d•' Janeiro; mas tem pagamento, de que mandar vir outra; "u con
lwl'ido alguns desarranjos no seu pagamento; 1iria em que ta!ovez fosse mais propr1o i·r 
segunuo vi em alguns jorna,•s, c muito sinto essa determinação na. lei <lo orçamento; mas 
que se não ach.: presente um nobr" Senador lembrava-me de que 'fosse aqui porque a de
que sendo ::1-Iinistro da Fazenda, e attendcndo terminaç:io é mais prompta, e não vejo nisso 
as justas nclama~ões ela casa de C<JnJlllerc:i'o, inconvenicmte. 
que a 111~ndou ''ir, creio que exigindo fiança 
1)rcstou-!JJe um pagam,•nto de <JUatro contos 
de réis mens:1lmente. o qual foi suspensü e 

isto pela falta cl~ appromç:lo d.cstn desw·za ".Salva a redacção. Accresei·ntc-se ao ar
~:la Assembléa G"ral. Ora, talvez não fosse tigo !!": - fazendo assentar quanto antes e 
,ora. de proposito neste arti-go autorizar o 1 pôr em estado de servir a machina d 'or 

G~nrn_o . para es:abe!.<'Cer .cl.e·sd.e jií. esta n:a-1 :;·ncommendada pelo Go1•erno ao i·nglc: ~~~rr, 
r.hma .1flm d~ nao ncar mfe!Jz no ID:lt"nal 1 - Barroso." 

Foi apoiada. 

rJ .pessoal que tem de reformar, porque em 1 

o~tro artigo se diz qu~ as moedas sdam per. I 
f<o-Jtas, ·etc.; c para. s~ C<Jnseguir isto seria \ 

con•l'enicnte dizer-se aqui que ponha em pra- , Dando a ·hora. requereu-se que se proro-. 
!ica :1 ~~china, que .:stá e~commendacla, e i gasse a sessão, para se votar sobre o urti-go 
-~ .prmcJ;pw: a pagar, c pam 1sso fa.rc-i ~men- 1 r1ue cst:wa em discussão, .c propondo-se -este 
da. e espe1 o que os S<>n-•ulores -que estao ao 1 requcriml'nto á votação, approvou-se. 
facto deste objecto illustrem a C:l'lllara. ) Julgando-se ·discutida a mat('riu, prop.;z-

.Q ,Sn. i\Lii!Qt'l~Z DE RllmACEXA: - Pedi a 1 se á votação: 
~la. la na p~un informar a Cnmara. um Mi- 11 1 " O t' 9 1 . ar 1go ", sn va a emt>ncla: appro· 
llJstro da Fazenda recon-h:eccndo a nt>cessida- l l'ou·se. 

de r!.c rccun.har toda a moecln. e que n:io era li 2." A :emenda dü sr. B~·rroso: tam.b·~m 
PossJveJ Juzel-o com a·s maehi:nas <'xistentes. , se apprO'Vou. 

rncomm:e-ndou umu no ing!e~ ·~1ier-a, toman- ji O Sr. 'Pr .. ·sidente tornou a occupar a ca· 
do. todas <IS cautelas :J~:-~ L·uar o Go1·.,rno rl<•i-ra da prPsidenc:a · e declarando df· d 
de s r g d · I ' a '1 a a . e .. en. ~.na .~· ou l~a.l scrn~o. Qun.nrlo a ~cssiio designou para a o~dem do dia a con. 
ma.clun.a Hlo l<l o ~11mstro n;,o estava em tinuaçiio da mesma matcria. 
<'xcrciCJO, S<'\l successor duvidou pagnr, :• :r.t>- ! Levantou-se a sessão depois dn·s duas ho· 
correu á C:nna-ra dos Dcputad·os, que 'ainda I l'QS da tarde. 
nfio autorizou nquelle pagamento. O resul- i 
tndo tem ·Sido que Mr. :\fit•rs d.esemvenhan- ! 

.• 
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Sessão de :2~ de .Julho 

SES.S,'\0 üliDlNARL\, .Ei'v! 22 .DE JULHO 
DE 1833 

I'UESIDI~!I"C!A llO SIC, lli>S'rO llAI:UOSO l'EIIE!R!. 

Discussão do 1·equcrímcnto dos t'm[Yri'Zarios 
r.·ncarreoados ela publicação dos JJiarios 

do Senado. - Discussclo d.o projecto su· 
bre o meio dn1tlu.nte e creação t/.c 1Wlo 

Ba.nco. 

tic Mel/o .!lalt/Js, 1" St>c!X'tario. - Bernardo 

Belisario Soares de Souza, 2" Secretario. 

Foi a imprimir, sendo no en tre-tnn
to remettida á Commissão de Fu· 
zenda. 

A Asscmbl~a G<"ral Legislativa resolve: 
Arti.go 1." A disposi~ão da ·R~ solução d.e 

O de -NnvenJ·bro de- 18~0 urtigo 3'', concebide 
nos seguintes term-os: 

Fal!aram os .Srs. Senadores : - j 
.Satu·rnlno e .Dorges, 5 \"ezes; :!\o!nrquez 
d<> Barl>acena, G vezes; :Vlarquê'~ de 
Bacpendy, 7 vezes; Barroso, Almeida 
e All>uquerque c Oliveira, ~ ve~es; 

•• Em caso d•· empate nns causas crimi
na.es, quer sobre a condemnução, quer sol>r" 
o grão da pena, seguir·se-h.a a parte mais 
fal•ora:vel ao réo; c n:Ls causas civis, desem
patará o Presidt•nt<!, é .ext(•nsiva a todos os 
trlbuna,,s de .Justiça do Imperio."' 

Alencar, 3 vezes. 

Al>L·rta a sessão com 3G .srs. s,madorc·s 
0 lida a :J.Cta da anterior, foi approva<la, de. 
pois de uma pequena alteração. 

No .decurso de. sessão comparec~ram 

mais 6 Srs. Senadores. 
O Sr. 1' .Secretario deu conta dos se

guintes officios do Secretario da Camam dos 
Srs. Deputados: 

1. • P<~rticipa-ndo haver sido sanccionad:L 
a !«•solução da Ass~ml>hb. Geral Legislativa 

· sol>re outra do Con&eliho Gemi da Provincia 
de Goyaz. erigindo cm freguczia <Lê) natureza 
collatíva, no arraial do Rio Claro, a capella 
curada de- )i'ossa .Seen.llora do noz·ario, com a 

1 
mesma Invocação, 

Ficou o Senado inteirado. 

llESOLUÇ15ES 

A Assembléa Geral Legislativa do .Impe· 
rio, re-sol,ve: 

Artigo unico. O Governo fica autoriza· 
. do o. soccorrer .por uma só vez, em Mon t· 

pcllicr, a Francisco 'Luiz de .Souza com a. 
quo.n tia de 600$000, :() á assistir por espaço 
de tres annos na Europa a •llfanoel de Arau· 
jo 1Porto Alc-grf!, com a mesma quantln an
nualmente, ·Parn (loperfciçoar·se em :Selins. 
Artes. 

·Paço da Camara dos J)eputndos, cm 19 
de Julho de 1&33. - Antonio Pmtlin.o Limpo 
rk Abrmt, Pr~sidente. - Cassiano Esp·iridião 

Artigo 2." Ficam re\•ogadns todas as dis. 
posiçõ~;s IegisJ;,til'as em contrario. 

·Paço da C:tmara dos Depu t:< dos. e-m 19 

I de Julho d<, 18~~. - Anilmir, Puulin/J f.AIII'flO 

1 
rir: Abrmt, Pr<·sidõnte. - Cassilrn/J Espirlrlião 

1 tlr: .llel/o Jlalt•Js, 1" SL"crt!tario. - Burnarilo 

i Bc/isario SOIIJ"''S «•: Hou:m. 2" Secn•tario. 
I 

Dispensou-se a impressão, e iico:1 
sobre ·:t )Ioesa, para •·ntrar na ord<·m 
dos traoalhos. 

1' PACTE DA OllDE:~f DO llf.~ 

Entrou em discussão a ma lcri.:1 dn requt·· 
rimento dos empr<-zarios encarregados da 
publicaçfio dos Dinrios desta Augusta Cama· 
ra. apresentndo n1 _!:i~>Ssão .nnt~rior, .e-m qul~ 

p~dem serem a·bsolvi·dos das multas em que 
incorreram. 

O Sr.. SAruuxrxo: - Depois que os em
prczarios .~ntregarnm l'Ste rcqu~rimento :1 
eonsiàeração do Sena do, reDl<'ttcram-me uma 
reprcsent:1ção particu!a.-. em que dizem, qu" 
tendo alguns Diarios .esp:!lhados por diff<'· 
rentes typogra.phias, n:io os pod<·m obter im· 
pressos, porque os impressores exig~m o pa • 
gamento dellcs, c qu.t· não se tendo ,,ste- rea
lizado no s~nado, acham-se na impossil>il!· 
clade d1• apresentarem est<>s Diarios imprcs. 
sos no prazo fixo; •:• neste c.tso acham que 
não podem estar sujeitos {Ls multas. uma 1·~?. 

que o Senado tambem não satisfez a quota 
mensal. 'l'enho mais n dizer que as multas 
foram i.mpostas no mez p(}ssado na confor
midnd<• do <:ontrato dos 6 dias, qu.~ trndo-~~ 
augmentndo .parn 12, deve portanto se.- at· 
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ten{iiod o nã.o s6 p eloQ que já disse . mas tam 
bem pela força. do ar~umento em que se ba
seam, qual 'é o não te rem recebido di:nlheiro, 
e sem elle não podj!m ir buscar os Diarios 
que têm differentes typograph ias . 

J ulgandoQ-se discutida a materia, prop6z
se á vo tação se se apprO'vava que se conce 
desse a. wbsolv ição das multas em que os em
preza.rios t~m inc.orrido; e assim se venoeu. 

2" PARrE Dh OIlUEM DO DL' 

Co nti nuou a ultima rliscussão do projccto 
d.e le i, sobre o meio circulante, -e creação de 
um Banco, com as omendas feitas pelo Sena
do, e approvadas na segunda. 

() ,sr. Presidente convidou o Sr . Vice
Presidente pe.ra occu:par a. cadeira da Pnesl 
dencia ern-quanto toma.va parte na dis
cussão. 

E ntrou em discussão o artigo lO das 
emendas. 

Artigo 10. 'rodas as moedas de cobre 
ora em circulação se rão comilradaa ou res 
gata das pe lo Gover no, ,prindpia.ndo peLas d e 
80 r éis, e pe.ssando gra-dualmente ás outras 
de menos valor, até seu total resgate, que se 
deverá fazer a preço de 1. 280 réis por libra, 
tendo-se a dev ida attenr;ão ao cobr.-e especial 
de algumas IProvincias para ser reunido se
gundo o valor de sua emissão. 

O SR . MARQUEZ DE BARBACE~A: - Já. na 
2' discussão pronunciei-me contra estas es
pecificações na lei: se a lei de ix ou tanta la 
titude ao Governo e P residentes das Provin 
cias :para nomear Commissões; dar-lbes ins 
trucções, orde nad os, etc. , etc ., 'para. que a 
este respei to li gar-lhes as mãos, c entrarmos 
nessas espedficações ? As instrucçõee que o 
Govern o e os Presidentes das Provincia·s de 
rem ,hão de estabelecer o modo de troco, e 
recebimento, e por Isso creio ser melhor 
6upprhn ir as palavras qUe mandam prin ci
p ia r pelas 1l10<,das de 80 réis, " passa r de 
pois ás de 40, e assim por diante . 

ElolENDA 

P roponho que no a rtigo 10 sejam sUilPr-i 
midas as pulav·ras depois de - Governo 
a té - ,p reço de 1$2>80. - inclusive . - Mar_ 
quez de Barb(l"em,a . 

F oi :1. poiail a . 

o ,sR . MARQUEZ DIC BAEPENDY: - ACom
missão julgou convenientE) fazer esta. especi 
ficação para a fac ilidade de receber ca,da um 
a sua mOMa em saccos feparados , conforme 
os valoTes; pôd e muho bem succeder qu e f i 
que de repente a cir{;ulação ilri've.da de tooa 
esta moeda, o que é g rave inconveniente; pe
lo contrario principia:n do-se a operaçãA:> pelas 
m oeodas de 80 réis, e {iepois as o utreB, ha 
mais fa.cili dade, mais e.rrnn jo, mais exacção 
nesta operação, 1ican,do na cireulação t odas 
as m oedas de 40, 20 e 10 réis, SUPP'rindo o 
vasio na ci rcul ação das moedas de 80, em
quanto se não ent regam outra vez ; esta ope
ração não é de um mO'luento; .na d e levar 
dias, porque se ha de escol'her o cobr,e fala0. 
separnr-se do verdadeiro, lhão de da r-se cedu
las aos 'por ta{iores para te rem o dineito de 
receberem qu an t ia·s que entrega,rão; por con-

I 	 sequencia deve-se fa:rzer o resgate por partes.
!	principiando-se pel-as moedas de maio r 'Valor, 

que são a s de 80 riéis; portanto a Commissão. 
lembrou-s e que convinha. fazer !eSta especifi 
cação . .D isse o illustre Senador que, como se 
deixa latitude ao Ministro da F azenda, aos 
Presidentes {ias Provincias para n·om>ear Com 
missões, dar-Lhes Instru·cções, etc., etc" por
que se 'Ilão lw. de d-eixar- lhes tambem esta 
attribuiçãA:>? Mas não sei por qu e razão não 
pôde i r esta. especHicação na l ei, quando é 
uma cousa em que conv·é.m mui ta ~peci'fka

ção, qu-e, ·a não i~, pôde da.r occas ião 11 m ui
tos inconvenientes. 

O SR. BARROSO: - Eu esto u pele. opinião 
·emHtida :pelo primei ro nobre Sen ador .que 
·propõz a e menda: o artigo seguinte IDarca o 
termo de dous m ez<es ·improrogaVleis para se 
troca.r toda a moeda d e cobre, :por consequen 
ci a segue-sf' que os :prime iros 40 dias são 
para as moedas d.e qua,tro vintens ; os segui 
dos parn as '<ie dous vintens; Os te r ceiros 
pa ra as de um vintem ; e os ultim os para as 
de 10 r éis; qu em tiver estas qu a tro di,f.feren_ 
tes mOledas tem {ie v ir de 15 em 15 di as co
bra.r a quota r espectiva; vindo dc longe não 
é possivel qu e venh a todos os qui uze d ias, 
para resgatar a sua m02da; s UPPonhoa-sc que 
nos primeiros 15 dias não se trooa tod a a 
mOle'dn de 4 vintens, nos segundos n :i.o se hão 
de trooor? Esta não é a mente {ia l 2i, que dii 
dous mezes 'Pa:ra se trooor toda a mo eda de 
cobre; mais conveniente ser ia od.'eixar.- isto ao 
arbitrio do Govemo; com effeitJ pass.ando o 
nrtigo como está p6de trazer o defeito de fi 
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ca,rem muitos inbibidos <1e r~sgatar o seu co
bre por não poderem vir á casa do troco; 
com effeito é mui triste que se ma rque o pra
zo de dous mezes que em muitas Provincias 
tem necessida'de de trazer inco nven-ientes gra
ves; -é por isso que julgo melhor deixar esta 
operação ao arbítrio dos executores da le i. 

O SR, MARQ UEZ DE BAEl'E;.IDY: - O prazo 
de dous mezes improrogaveis não é para to 
ela a. moeda. de cobre, é -pa,ra cada ola sse del
la : pTopoo-.se o resgate das moedas de 80 
r6is, ,hão uc concorrer dentro do prazo de 
dous mezes improrogavelmente toda s estas 
moedas; as qUe não concorrerem findo esse 
prazo circularão por m ' tade de seu valor, fi
cando p.rivo.,-da do a.vanco .ctaquellas cuja .me
ta-de se paga r em cedulas; acabado o resgate 
da moeda do cobre no prazo unprorogavel 
(,bem se vê que é para se não espaca.r mui,to) 
f i-oam comendo dessas mesma-s moedas as 
que se aprov eitarem, com os títulos conve
nientes -de suas CRU telas para os pagamentos, 
que se irão effectua.ndo, no emtanto. -durante 
aquelIes dous m ezes estão drculando as ou
tras moedas; depois de acabado o .resgate 
das d,e 80 réis principia os das de 40 réis, 
~ão tem 'portanto I-ugar o inconv'eniente que 
o illustre tSeno.,dor apon tou porque não foi 
esse o espirito do artigo, que propõz a Com
missão. mas sim a que ueixa 'Ver do moeu dis
OUl'SO; o -Senado se aoha nisto inconven-iente, 
se iulga que é melhor incumbir a execucão 
aos Presidentes e ao Ministro, o decidirá em 
sua -prud ellcia. € sabedoria. 

O Sn. BOBCE;S: - Da primeira parte do 
a.rtigo .eu colligia, que o prazo de dous me
zes era improrogave l pa-ra o resgate total de 
todas as moedas: agora porém que o illustre 
S ena:dor acaba. de dizer que lê dous mezes 
para cada. classe de moedas. vej'Ú que temos 
8 mezes para o resgate total da moeda do 
co.bre; que inundação no emte:nto não haverá 
de cobre falso? Nem no a.rtigo 12 se dJeelara 
aemel.hante idéa de dous mezes para cada 
classe de moeda. nem é a ma teria da discus 
são : a opinião da Ca mal'a foi qUle (} r esga te 
se fizesse den tro de dous m<>l\es ; porqu e até 
ha outros artigos qUe dão arb itr io 0.0 Gover
no de nom ea r qua ntas Commissões julgar 
convenientEs a fim de fazf' l' o resgate den tro 
do prazo marcado; é cs te o principal r eme 
dio preven ti'Vo dado pela lei . porque. se acaso 
se espaçar a mu ito tem po. e ntã o não se fará. 
o r esgate nunca; se fOSse possivel devia ser 

em menos de dous mezes; miffilOS de 15 d ias 
" para cada classe. mel,hor seria . Agora quan 

to á 2" parte do a.rtigo como tem d " entra-r 
na mesma votação Clhamo já para e!Ia a (Lt 
ten ão da Camara; d iz oclIa (lC1~) _ Não a ) 

acho bem clara.; o s entido obvio <!, que este 
cobre, que ha particularmente nas Provi ncias 
de ,S. P aulo, Goyaz e Matto Grosso, seja res 
gatado á proporção que se manda resgata r o 
outro; IstO é , que este cobre, que t em u m 
valor intrínseco da metade -do que nós a qui 
temos. quando cá se fizer o resgatC! ,por me
tad e, lá corresponde a. 4' pa,rte; -para me ex
plicar mel-hor; duas patacas de cobre de 
Goyaz, Ma.t to Grosso e S. ,Paulo t em o peso 
que equivale a uma. l>ataca do nosso cobre; 
ora, a lei quer que essas dUGl! pata cas s c re
duzam de maneira que fiqu em ,em igual-dade 
ao que gira entre nós, Isto é a- meia pa taca; 
mas da maneira por qUe o artigo está redi 
g ido não se 'deduz isto, porque diz (l. e-u); é 
necessario que o ar tigo diga. que o resgate 
do cobre que gira em algumas ·PrO'Vi ncia s seja 
em proporção 0.0 outro que gira nas outras 
Provincías; isto é o qu.e a. lei quer. Julgo 
que .isto pÓde-se fazer melhorando a r eda
cção; eu, segu'ndo a discussâ'Ú, me occuparei 
de >fazer a e menda ; eu já lllJe tinha compro
mettído a a presentai-a; mas não pude assis
t ir a esta discussão da lei pelo meu estado 
mOl'boso nestes tres dias; agora venibo s em 
saber que a discussão já estava tão adianta
da; por isto em itto a min.ha. opiniã'Ú e ve~i 
se posso o:!ferecer a corre.cção que julgo con 
veni.ente; mas quizera saber se estamos em 
Commissão ordinario.. ou g eral. 

O SR , PRESIDENTE: - Em Commissão or

dinar ia . 


O SR , BORGES: - Julguei que estavu11l0S 

nell a geral ; e como a gravidade da ma teria 

urge eu fa ço um requerimento para isto ; e 

este meu requerimento tanto pôde ser adm.it

tido que por vez.es o tem sido sobre outra.s 

questões . Esta m inha opinião cabe no arti 

go que s(' segue; mas como nós queremos o 

maior escrupulo sobre oobre q ue circula 

actuo.lmiEnte nas Provi nc' as para. que não 

succeda pe.ga:r-se 'por verdadeiro o que é fal 

so, e {!ont rafei to, devemos ter a mesma cau

tela com este outro porque tambem póde ha 

veI'o contrafeito mesmo dt' ste diminuto va

lor por isso fa ço esta em' ''Ilda (lc'u) _ 'Ca.! 

vez ficasse IDieLh'Úr - segundo o valor e peso 

de sua emissão , 

http:pTopoo-.se
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Artigo 10. depois das palavras - nilor 
diga-se - e P~'"'· J. I. Bori).~S. 

Foi ''lll>íada. 

1 tanto! O artl·so devia então d!zt~r: - todus 
1 as moedas de cobre sfto colllpradns, ou res· 
1 g-.aLudas pelo valor da l'lllissfto; -· sem dizer 

- pelo valor de 1$280 ~ l!bru; - se os no· 
!Jres Senador~s julg-am dcsnecessaria a emen· 
da, supprimam esta quantia de 1$280; mas 
estabelecer a quant!u em tt'UI, e não cste:be
lecel·a em outro, é incohcrencia no artigo. 

o Su. :IIAL:QuEz DI!: BAEI'EXIJY: - Eu não Senhores, qual é a razão por que se ha. 
julgo nl'ccssa;riu esta emenda; porém, como de contrariar que vii no artigo da lei um:L 
nilo faz mui algum, I'Oto po·r el!a. declnraciio, que o pon·h.a .ma·is claro? Porque, 

o St:, SATUI::-;r:-;0 : - Eu tamb.om nilo sen·hores? Num objecto desta natureza. de 
julgo ncccssaria ll ·emenda; o que quer dizer um:J. tão coulplicud.a execuç.ii·o, todas as ex· 
- .0 ·peso de su<> emissão? - 1\ão se liga a I plicaçües, que se fizerem, são poucas. 
isto idC~ clara: e peso que a mo~da tem .quan·/ O Sn. :ILucQui'Z 111~ .B.\Im.\CENA: - A in· 
do se c.mitte 6 o mesmo qu~ tem. Est.a moe· telligencia do artigo não pôde ser a que o 
da foi cmittida. com um certo peso que d:v.e I illustrc membr·o .da CommissflO pretende, dous 
ter qua·ndo se resgatar; quando se resgata, I m.e"lcs para ooda classe estenderia a opera· 
saiYa ·uma }}eQttena diminuição •dL> uttricto, cão do resgate a oito mezcs, quando no artí· 
ue que aqui certamente se não trota. nem I go 12 expressamente se manda que em c:vd•L 
is~n pó de <'n tl'JI' em consideração. Creio que · Prorincía não .exceda <J prazo total a deus 
o a.rti.go quer nue Si·: receba :1 mo~da no m.es· 1nezcs. 'J.'amoem não acho necess.aria cmen· 
mo valor (,ffi QUe foi emitti<la, c isto não se cl·ll alguma Para acautelar a perda dos pnr· 
entende de sua .oxposição; julgo portanto tadorcs do cobre nas tres Províncias de Sii.o 
prccizo emenda!·o porque como 1r:ti esta, a Paulo, ·Goyaz e l\Iatto Grosso, em que o va"lor 
meu over, inln'lelligivcl, ou ao menos (o que é nominnl ·do cobre emittido excedeu a 1$8~0 
(linda p.~:or) entende-se cousa. umcrente do por libra. As pa!anas - tendo-se a devida 
que se quer di.wr. attencf:o. etc .. etc. - acautelam tudo quan· 

O .SI:. EoHGJ~s: - Supponha o nobre Se- to o nobre Senador queria. 
ll(Ldor IJ.UC nessas 'Provincias ha cobre contra· O Sr.. :IL\I:Qt:EZ DE BAEr·1~:-;nr: - At~1 o 
feito, e em lugar de 1 libra de cobre ter nes- algum fundamento nus reflexões do illustre 
sas Províncias 8 putacas, tiver 16, .h a de se Senador, o Sr. José Saturnino; nós sabemos 
pagar por isso? Qual ú a raJ~ão por que nós a impc1·feição com que sahio da Casa da Moc· 
não querem-os que se ·resgate o cobre senão ela, tanto do -Rio de Jn·neiro, como da Ba· 
por 1$280? E' porque nós não ~wvcmos lle ltia, o cobre que gira, no tempo em que se 
diz<:.r que a Iibr:J. de cobre que tL•m 2$560, em niio calcul:n•a :: quantidade de cobre, não se 
lugar d.c 1$280, se.i~t por aquclle valor resga- olhal'a ao peso; o •que se ·queria era 1, 5 c 
tOlda; cu ·qu·ero que o mesmo rentedio que nós 6 .contos ele réis por diu; se procurarmos nas 
temos para .este, seja para aq·uelle; ora, o I mocdns cu·uha'das no Rio de Ja·neiro v~rcmo~ 
meia •que u Lei dá ·é unicamente este: ter-se mesmo a dHfer.enÇjl QUe lln; aoouteinr·s~ li" 

:.>ttcnç.ão ao cobre pnrticu!u·r, que ·guia cm 1 artigo mandar receber a 1$280 ·réis a. libra. 
algumas 'Provincio:J.S, para ser resgatado pelo m.as suppondo que cadn oito oitavas de peso 
-valor do sua emlssiio. recfrbcu o cunho de 80 r[>is; .ma-s nüo foi as· 

·O .Sn. SArUJcNrNo: - Se apparecerem nas sim; ·ha cobre que tem talvez 7, ou 7 1/2 oi· 
Províncias moe·dn.s que tenham um peso me· tnvas, sahin·do de nossas casas de moeda por 
nor ~ue aquelle com que fornm ·emitticla.s as 80 réls, e como havemos deixar dt• attcnder 
rnoed•3S legues são <:ortadas; a. dísposiçiio a isto? ·Se nós ·formos a julgar este cobr.e 
deste artigo niio é pa:rt!cular; por isso niio falso cort.al·o, e pagar aos portadores de boa 
vejo razii:o nenhuma para que ·Se accrcscc:nte fé nn. razão de 210 réis a libra fazemos um:

1 
a. idG:~. do nobre Senador, e!la é redundante, injustica Te\·oltantc: qual a causa por que 
\"isto a disposir,.ão que j(t p.:tssou. c que com· St.' tomou a 'Resoluçfio de se receber c:>da li· 
prc!tend;e implícita c claramentt> csw. bra de cobre u 1$280 réis? Foi porque se sup-

0 Sn . . BouaEs: Então é excusadn que põz que todo n cobre vcrd·adclro tem cm e~-
o artigo digü que se resgate pe!n vulor de da moeda d.e 80 ·rêis o!tn oltu\·as; mas tem 

..... 

. 
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Jncnos; e já com isso a Fazenda Publica, sof-, ~ão que elle tinha um a.gio inf.erior á prata, 
fre grande prt.>julzo; m:Ls póde servir-se des- começou-se a escolher o mel•hor, e a repu
te m~smo oob·re que .está. multo .bem cunha-/ gnar o que não tirulla o •pe1>o legal; :Lsslm se 
do, pondo-lhe um carimbo, e pagando com c!- 1 praticou cm P,~:rnambuco, de sorte que o co
le metade da importancia do que recebeu; bre ch:omaclo - chancban - se desmondi
portanto acho que con.Yém attender a esta zou inteiramente, e começou a girar o que 
advertencla •do n01bre Senador. nós nüo !Ja- 1 ti·nha o peso legal, ou :1pproximl!lcl<J ao le
ve-mos de reputar falso todo o cobré que não / gal; o que succedeu foi qu~ o cobre, ·que não 
tiver exactamente em cada mo,eda ele SO Téis ti·nha um peso, como Clquelll.• que se recebia 
as oito oitavas; não podemos 1azer isto; nós em Panam buco, corria par-a as outras Pro
propomo-nos até a Tesgatar o cobre falso, \'incins e nellas foi girando; mas fL propor
que os extrangeiros -nos têm trazido, que é ~ão que se tornou meio circulant~ ~e conhe
meJ.hor cunhado do que o nosso; por cons~- cc·u a falsificação do cobre; porém como es
quencla o artigo do modo em que está, pa- sns ·Províncias já estavam inundadas do que 
recia-mc de mel!Jo:r -red-ncçiio. Recebe-se o não era r<'cebido -em Pernambuco, foi ncces
cobne na ·razão de 1$280 por libra, c póde sario ·que o Governo tomasse u~IIas u-ma me
muito bem ser que cm cada libra venha o did:t tom relac.iio :L abundancia. dO cobre, qwe 
valor nominal de 1$500 ou 1$400, e nós niio havia, de peso inferior ao de PeMJambuco; 
pagamos senão 1$280 por libra, do que re- os Governos Provincines -mandaram que se 
sul ta ficar a operação mais facil; e não nos ; recebesse nas estações public::c3. porque o que 
pomos ne1s circumstancias de estar corta-ndo : havia nas Prcl•incias, que eommerciam com 
<> cobre que sa:hio das nossas casas da moc- .: P<rnamobuco, c mre tinham peso i!;unl ao dn
da, porque não tem as oito oitavas. i qudlo. Pro1·incia: er.a pelos n<'f:ociantes leva-

Julgando-se discuti<lel a materia. pTopóz- • dos para alli: daqui Y~io qu<; Província ha 
se á. votação: I ::o Norte de Pernambuco que não tem cobre 

1." A emenda suppressi•va do Sr. )far-~ com o cun-ho legal; passando o artigo tal 
quez de Ba:rbacPna: foi approvad·a. qual está. segue-&) que Províncias :haverá 

2." O resto do artigo 10, sah·a a outra 
1 onde não t•mha. lugar o ~esgatc do cobre por 

emenda: passou. 1$2·80 a libra, poním, s6 por 2·10 réis, e de 
3. • A ,emenda do Sr. Borges: não pas- r'erto o Sena-do não consentirá isto, sabendo 

sou. que •é .:osta a -unica moeda. •que alli ·ha, e mn-
St:guio-se a discussão do artigo 11 das to mais isto é injusto, quando os mesmos 

emen{!as. Go~\'ernos Provincia.~s tem feito dcl!e moeda 
Artigo 11. As moedas de cobre, que fo- corr(•nte; agora a lei v~ti desmonetizal-o, e 

rem reconhecidas falsas, ou pelo seu dimi- pagar só 240 réis por Ilbrn. Isto é injustiça. 
nuto p·e1>o, o visível -imperfeição do cunho, porque nus Províncias, como 'Pernambuco, 
serão cortadas e pagas na razão -de 240 réis onde mais se l'alsi'lleou, é ta.I1•ez onde n!n
a libra. guem snffra o menor p~ejuizo, por iSS() qu··~ 

O Sn. ALEXCAil: - Sr. Presidente, este tn·do o de maior peso alli ficou. ao passo Q\1'1! 

artigo, ao .menos como está concebido. pare- pa:ra estas foi todo n de mPnOT; como acnn
ce-mc que 11ão deve passar; diz elle (1ru). ti'ceu no Ceará, Província de que estou mais 
E' ncccssario em to-do o c:aso fixaT n base ao fa-cto, ond-e as mo.~.cJns dt• SO r~is não têm 
deste diminuto peso; e .pam fazer sentir ao mais d<' ·6 oitavas, e as dr> 40 r~is, Z. o que 
Senado quant() será neCX'ssurio fixal-n, :fa·r~i n<io se Póde negar que ~ de -mui dimlm1to 
a historia da circulação do cobre no menos peso, a.ttendido que nós tomamos umn. bns•; 
naquellus Províncias do )."ortc, d,, que estou / approxima'Cia a- 7 oitavas oa 7 oitnovas ,. mo~io: 
ao ,facto. ~rodos sabem que· o:specialm~nte I é •portanto ·precizo fixar umn .base an m~nos 
de 1830 por diante ·é •que o cobre cmneçou n de 6 oitavas, e di.ga-se QUE> n cobre rle dimi
scr moeda circula.ntc nas Pra·\'inci-~s du Nor· nuto P<'SO é aquellc de menos cl.~ 6 oitn\•ns; o 
te; e a affluir -mais nas grandes Prn~as do artigo co·m() <'Stá \'nl faz~r um damno im
B-razll, como Bahia, Pnrnambuco, etc., onc!r~ menso aos -possuidores do l'<ll>re ele clfmfnnt0 
primeiro se con•heceu o cobre .falso, e soffreu peso com um valor nom!n<~l muito mo.i-nr. 
mais nltemçf~o a moeda ele pratn; t\ propor· porque umn libra dê cabrf, QU.~ sr emittlo 
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no valor .de ·1 pat:1cas, tem chegadu a 12 pu. Cowmissão; ruas sempre flcou vago, porque 
tacus. do ·que resulta gr.audissima perca aos dizcr·~e - diminuto - sem se ·dize-r o que 
possuidores, mc:;nw recfrbfrndo nu razão ue -1 constitue esta diminui~ão. não é claro é por· 
P\ltacas, quanto ma!s só fÔI' ·na de :! W 11JL! tanto necc-ssario qu·c, quando se diz - pelo 
Offcreço i)~'tus r~flexões á consii!c::·aciio .uu seu diminuto preço - s;, r:.speclfique -
Senado 'Pa·ra que niio passe o artigo !.11 qual abaixo de tanto; - do conti'll·ri'o está o ar· 
está; c ain-da .:~.gora mu,is seria necessll!rio Ligo sumru:unente v-ago e póde ad.ruittlr não 
:mandar que fosse p.xra essas .Prorincias co· só o inconvenient" que o nobre Scn\ldor a.pcu. 
bre le-gal, porque Jogo que se cortar o falso tou, runs mes:rno deixa ao arbítrio, muito fa· 
por ser de diminuto peso, não só os portado· tal de desprezanenl·sc moedas, que se ctc;voru 
rcs do cobre ficarão il~sesperados, corno as resgatar, 
Províncias sem meio circulante. O S1:. AL,!EID.\ E ALIII:QUE!tQUli: - Eu 

O Sn. SATUIC'i!NO: - .Eu tinha pedido a creio que nilo ii necessario fixar qual seja c-s
pa!avra para J-:.:llar quasi em ·sentiilo i<le·n· s~ dimi·nut-o peso, lmstil dizer.se - o cobre 
tico ao em -que fal!ou o nobre Seni!dor; par.;. r.c·eüullccidun:cnte falso - sem se estabclc· 
ce·lll·e que se não d,e·n~ -deixar pa;;s:tr o artigo cer base· ·al-g·uma; porqur• isto reduz·sc a di· 
do modo por qu:; está concc.iJido; diz elle zer - quc:m fabricou moe-da falsa até agora, 
(leu), Eu {]ucria r;u~ esta lei foss.: fil'ruada fiqw_, perdoado; - e compra-se este met-1!, 
so·[>r,~ a b:~sc úc se 11iio pagar :moeda ialsa; que pôde servir de algum~ cousa. a 2-!0 réis 
portanto, (l(lUelle cobre que .fôr recon:hecida· a li·bra. Quando cstil·e na Prol'incia de :lfi· 
mente falso, -quer seja por um ruoti\'O. qul•r Il:IS muita gente queixal'a·sc dos abusos que 
por ontro, não deve ser pago; mas eu não s~ -pratica l'·:tlll com os -bilhetes .dus per:nuta:;. 
<·n.tendo por moe-da ofals.:t a que o Governo Aprescnt:n-.'l·se um biJ.h.e-t<• ao Thesourdro, c 
emittio. O nobre .Senador que ultimaT!lent~ clle dizk1 - este biJ.hete .é falso - e corta
fallou sobre o artigo nnteced-entc informou >"a·o; tem acontecido aqui o mesmo no Ban· 
:t ·CJma·ra, e tod-os nós robemos, que da C:1sa co; ;·ai uma nota e diz·st', é falsa, e corta
da ,~focda E-~.hio. •muito cobre, que não tinha I se. Xfto deve cG!ltinu-nr semelhante abuso, is· 
o p~so leg·aJ; cote cobre não ~ falso. é cobre to é um negocio que se deve -deixar ii admi
que o 'Goyerno cmittio; porta·nto é obrigado j' nistn1r,iio; porque Sê cstirercm á testa des. 
n rccrwl·o pelo valor que o .e-mittio, O ar. sas Com missões pessoas ele boa f-é, nfLo 1li'lo 
tigo para ~ rejeição do ~cobre para se ~a~ar I de r_epugnn·!" per falso scnüo o cobre reco
por 2-!0 ·rG1s ref.e-re·se, ·nao ao ~obra ·emlttido nh~c!da.ruente tal. 
J:.e·lo -Gm·erno, mas ao cobr,• falso; não se fi· I Xilo se póde <'stab~leccr qunl é este di· 
:xn.ndo, como acabou- de dizer o nobre Senn- ·minuto peso, porque qualqu-er que seja a de· 
-dor, qun.l -é este -diminuto Yalor, fica ao ar· -terminação da !~i. ·h·a dP ser perigosa; nós 
ibitrio do -executor ·d·:t lei; .e é necessario que/ temos o:1vldo àir.~r que ern differcntes Pro. 
se d!.g-n qual ú o cobre (]U{' se d~ve pagar por I vi-!lcias t<'·m·se cunhado com P<'So muito di· 
2-10 -r6is; lsto ú dnr·sc ·especie de 1·em:e·di'-', minuto. 
sc;ru i-sto parece"\Ulc Y·J.go o artigo, Suppo·n.ha. 1 O Sn. ~J.\J:QL'J;?. ll!; BAIWM'EX,~: - No Yo· 

-mos ·que a·pp:lrN:-<'m moedas com 7 lJ~ oita·/1 to separado estam o al'tigo concebido como 
vas {':mittida·s P·~lo. -Go\·erno, devem-se ac,•i. o nobr(• .s~nndor diz - as rnoQdns de cobre 
t:!.r ou ·não? Nilo sei; porque diminuto ll aqui!· I reconhecidunwnte -falsas - (leu o arti.gn); 
lo que tem 'menos -de um.1 ·certa. mrdida; por m:1s o Sen·ldo reprOI'nu o artigo e npprovou 
isso :po!!·r:-ce-me i·ndispcnsavel que 5' ·fi~:,· cs. o outro da Commissão. que veio com muito 
te remedia; não me -ntre>'o a m:tnd-Jr cn:~nrl:t diminuto peso; todavia cu proJ>orei agora o 
para indicar qual od-e\'0. .ser :~stc rcmedin. por· do voto s~P·Hrndo. 

que não -t•stnu ao facto dn tol~ra.ncia ·qut> o 
G-overn·o teve; na discussão lllt' <'SC!·~reccrei 

mais sobre ,{·ste c;bjecto. 
0 .Sit. ,l\-f.\nQt;T-:7. DI~ BMI!.\CT:X.\: - E3!" 

ttrtigo jít foi muito <:ombatldo ~ n~:1i j:I3!:!· 
mPnte na 2·, disct:ssão; então suppr!~i!'--~e 

o - multo - com que veio no Par<'CCT da 

Propon.ho qUt> o a.1·tigo 3' do voto s'•parn. 
do seja. substitu!do .ao artigo 11. que esUt cm 
d!scussüo, - ,lfrwq11P:! rlr r.n rZ,nrcna. 

Foi apoiada .. 
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O .Su. liABQt:m>: m: B.\U'&:lWY: - Quero 

substituir este artigo pelo 3" do voto separa· 
do, estou de ac:cõrdo com elle, muito princi· 
palmente huv.endo outro artigo que diz (lelt). 
Conhc•cc·s(' que <J falso, não se impõe pena ao 
que vai apresentai-o; nuts corta-se, ·e puga
sc s~u ·Pt!SO á razão de 240 rélb a libra; 110r 
consequencl<t acho que deve passar a sup
pressiío; ·fique o artigo como está no voto 
sepa.rado, e tiram-se todas as difficuldadcs; 
nós mandamos :Pagar a 1$280 por libra, por· 
que suppomos que a ·mo~da de 80 r~is de·ve 
pagar 8 oj.Utvas. a de 40 réis, ·1 oitavas; logo 
que nós mandamos pagar á razão da 1$280 
por libra, fica. c:laro qual é o valor de cad:t 
uma das moedas; e é isto o que fez <L Com
missão. 

•pt:so nüo é fui:;o; portanto IJUero uo meno::1 
que o artigo volte (, Commiosi\o, QUe pócle 
p<:nsar melhor sobre aste artigo c nüo ded· 
dimol-o sem pensarmos ·bem nas suas consc
quencias; nós estamos .na 3" cliscussftO; tor
no a. lembrar ao Se.>nado, ·que Províncias ha 
onde só gira o cobre falso; lá ninguem re
cebe ·1 patacas pela libra de cobre, todos re
cebem 12 y!ntens; e o Estado mesmo nüo tem 
com ([Ue pagar, porque todo é 'falso, e dCl·•; 
portanto ser cortado. 

REQ t:E!m1EX1'0 

Requeiro que ~·olte o artigo á Commis
são para que p.;:nsando sobre a matNia fixe 
a. ba.se da tolcrancia, que d~re ter o cobre 
resgatavel a 1$280 .. Sah·•t a radac~'ão. -
"llencar. 

O .Sn. ALE);CA!t: - O a.rtigo que se pro· 
põe deixa ainda um vago; qual é esse cobN 
falso? Cobre falso é todo aquel!e que não 
tem o peso que deve ter, segundo o emittido 
pela ~sa da .1vioeda; disso-se que se deixa 
isto ao ex<Jcutor, mas o executor pôde até 
dizer que .é ·falso aqueile que sa.hio da Casa 
da l\Ioeda, porque, como se disse, della sa!tio 
cobr,c sem ser com o peso kgal; e quem sa
bia disto? O Esta<lo fez alguma lei que o au. 
torizasse? E' ·precizo attender mais para isto; 

Foi apoiado e entrou cm discussão 
'ficando no entretanto adiada a ques
tão principal. 

0 SH. :V!AnQt:EZ DE BAEPEXDY: - Sr. 
Presidente, acho peso no que diz o nobre Sc
.nador, que se acaba de sentar; esta opera. 
çãoé muito incommoda para a Xação, e para 
que d.e algum modo se remedeie este ::na! 
que todos soffrem, se evite que elle continue, 
é prccizo secrificios: eu apresento u-ma base 
para :evitar o arbitraria nesta operação, e 
parece-me que assim, -nem Yamos a.cdtar c 
pagar todo esse miseravel cobre falso, que s6 
aceitou quem quiz aceitar. rccon·hccendo quo 
era faJso, nem tambem va·mus onerar a Fa
zenda 'Public.'t com ·grande prt•iuizo: eis nqui 
o meio ·que me! parece qu-e se deve adoptar; 
c o ·Senado dccldi'r{t (lclt) . Por este modo 
julgo ·f[Ue e\'itam as difficulda eles que apon
tou o nobr,e .Senador, c assim nilo é neccssa-
rio que o artigo volie ã Commissão, •porque 
ofl'ereço já a base que se pódc fixar: a Com· 
missão o que já poder{t fazer G pôr em lugar 
de 25 por 100, 30 por 100. 

E:I!E);DA 

e é porque eu requ.:iro t]ue o artigo volte á 
Commissão, que p.ensa·ndo melhor sobre o ne
gocio fixe a. base do cobre falso que d"ve ha
Ycr aqui. e ·nas outra·s Províncias; aqui te· 
mos outro :meio circulante; mas ha :Provín
cias que não têm ·cobre legal, todo o que gira 
é falso; e quem tem 10, ou 1-2 patacas deste 
cobre numa libra ·hn de o resgc.tar por 240 
réis? Isto .(i uma injustiça; e o que succede 
<i qtlc nas P.rovincias onde não tem cobre ne
nhum legal é este desmonatizado, e não ha 
resgate, porGm não d<.weremos deixar cm uma 
Provincia inteira. nesta consternação: diz-se 
que se não pôde fixar uma. base sobre isto; 
e então porque? Fixa·se uma tokrancia para 
o titulo, para o rpeso, pa.ra o quilate, c não 
se póde fixai-a sobre isto? Disse-se que se 
deixe o cn·cargo ao Governo; mas o Governo 
poderá nas instrucções que der p.ara a exe
cução desta lei estabeLecer sem estar au.to
rlwdo? O Governo não póde autor.izar a re
ceber o cobre falso. contra tt lei expressa que 
diz, que o cobr,e falso não seja recebido se
não por 2-10 réis a libm; só ao Corpo Legis
lativo 6 que compl'te diZ<'!' o cobre de tal 

As moedas d~ cobre con hecid:uncnt•' .fal· 
sas serão pagas n peso nn rnziio de 2·10 réis 
por libra; será reputada falsa tod:~ a que ti· 
ver 1/·! de menos .cJo 'P<~so, que l.he dereria 
)10rtcncer, a snhcr: rlc 8 oltnYns JlH1'R O-R ·moe. 
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<las de 80 réis, 4 para na de 40 róis. ·2 ptl;rtL 
as de 20 réis, 1 para as de 10 réis. - !Jar· 
qucz ele Bac)Jenc/.y. 

gum privilegio aos moedeiras .falsos; cu te· 
nho visto Iltoedas, e vê-se todos os dias umas 
muito pequenas c outras grossas; nas de 40 

Foi apoiada e ·ficou sobre a Mesa 
para ·entrar em discussão com o ar· 
tlgo respectivo. 

Conti-nuou a <discussflo sobr.e o rt•quer!· 
men to. 

Julgando-se a materin .discutida, 'jlropõz· 
se ú. •votação o requerimento: não passou. 

1Proseguio n discussão do artigo 11 c 
emendas respectivas. 

O SR. SA'l'Ul!XTXO: - Eu vou pela cm.?nda, 
mas quero ou que ·se ·rix-e esta modificação, 
ou que se suppri'Illa a ultima parte .. Sirv.a·se 
V. Ex. mandar ler a emenda .. (1l\!andou·se· 
lhe c leu) .. Eu supprimiria esta ultima par. 
te, não só •porque está determinado qual hn 
de s<·r o peso que pertence o. cada uma .dns 
moedas, como porque j(t se tem dito aqui 
por vezes que Provindas ha t~m que a moeda 
11ão tem este peso. como as 'Províncias de Sf1o 
Paulo, Goyaz, l\Ia<tto <Grosso, etc., 11: nfto se! 
se alguma mais; portanto não vem a cn·ber 
esta disposição para e lias; ·quando se diz que 
se dá oito oita\•as para as moedas dL• 80 réls 
bastaria que se dissesst• - mas ond.e tiver 
um qtwrto de menos ·do peso que lhe deve 
)JL•rt<·nccr; - para que •e·spl'cificar·se qual é 
esse peso que deve ter n .moeda? Seria. ne· 
cessaria ·que se dissesst• qual é o peso que 
de\•ia ter nessas Provincias: além disto oc· 

réis, por exemplo, o 4 lá em cima e a cifra 
cá cm baixo; em algumas o 8 é .tfto mal fei· 
to que parece duas cifras desunidas; isto vê· 
se fL primeira vista; se não se acautelar qu~ 
a imperfeição do cunho entre tambcm na r.e
jeiCftO da moeda, então é meJ.hor logo dizer 
que se pague toda a moe.da falsa sem distin. 
cção algu·ma; mas esta emenda na pratictt 
.JJa de ter muito más consequenclas; como é 
que no contar se ha de estar con•hecendo que 
tem 25 por cc·nto. qual é a legal, etc.? Só 
se .fõr á balança; e então ·ha de estar indo 
(t balança moeda por moeda para ver se tem 
ta:n,tos por cento .de menos? Eu, pela min,ha 
pa:rte, não· posso votar por esta ;emenda, mui· 
to mais quando estou persuadido que com 
ella muito hã,o de ser os moedeiras falsos: 
por isso •voto pelo artigo tal qual. 

0 SR. AL)!EJDA E ALIIUQUEHQtJE: - Não 
admitto esta nova emenda, nem nen1huma ou· 
tra que niw fôr o artigo ta.! qual ,e·stil, cllc (1 

multo claro; c se passar esta emendn os moe· 
deiros falsos continuam a fnbrioor moedas; 
e daqui até que saiu a lei vai.se fabricando, 
vai·se enchendo o 'Brazil dessa moeda que 
se ha de pagar; mas in·dependente disto ,u 
vejo cousas de que fico ad·mi"rado; .tenho es· 
tudado a legislação sobre moedas; e aincht 
nflo vi, 11ão pude achàr qual fosse a que da· 
terminasse o peso que deveria ter o ·cobre: 
tive o trabalho de examinar desd.e ns primei-

corre. me outra ·razflo (leu a emenda); será , rns maMas d~ cobre que se cun,haram cm 
rcputadn falsa toda a que ti\'er um quarto ·Portugal. ainda não achei nenhuma lei que 
d<· lllt'nos do peso; e se se a'Cltar uma moeda lhe determinasse o peso, p6de ser que haja 
que tivesse o pc:so legal de 8 oitrura.s c toda· guardada t•m algum armaria da Casa da Fa-
l'ia se ·reconhecesse pelo seu cu·nho impcr· 
feito qu,, não ri n•rdadeira nfto se ·deve repu· 
ta r f.alsa? Certamento qu,c deve, porque o 
Corpo Legislnth•o não ·quer po.gar a lllloeda 
f;~lsa; portanto se npparec<'r uma moeda que 
s<· !'<'COnheça que é falsa indcpcnd,e,nte do 
seu ·peso, creio que se não deve pagar; pare
ce-me, Pois. ·que fica manca n disposição fal· 
lnndo·se aqui sómente ·da falsidade nascida 
ela diminui~fto de peso, contra o que já se 
tem ''encido, pois que a falsidade de qual
quer lado que seja. enco'ltrada produz a re· 
jeição ·na npcrnr,ão ·do resgate·. 

O •SR, Or.H'I:rr:A: - Estou peJa. reflexão 
r.ne se fez; niin sei ~" >e ~nl'>r dar mais nl· 

zen-dn, mas eu ainda nflo vi; por consequpn· 
cia hão de se reputar verdadeiras :1s moedas 
de cobre que s:rhiram d.e nossas Casas da 
:vroeda, mas SL' Uverem alguma circums!ün· 
ela por onde se conhecer que algumas são 
falsas, deixe então de pagar.se, visto qu.e te· 
mos a impossibilidade de castigar todos os 
·falsos moedeiras; mas não se diga a moeda 
ha de ter tal peso, deseJo que S!: me apresen· 
te a lei que determina isso; nós sabemos que 
cm .Portugal n moeda. de cobre tinhn muito 
p.eso; e que no ·tempo do Conde de Llnha.res 
havia no );Iaranhüo uma cpidemin de cobre 
falso; e o que succedeu? O cobre .foi despre· 
z~:ln; cE.te tambem o dfve ser; mns e·m ri· 
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gur o Corpo Legislativo não póde dizer que em dous ·principias: primeiro, que era. uma 
é falso o cobre que sa.hio das Casas das :'Y!oe. grande Injustiça ·deixar de .pagar {L Kuçfto o 
das ila :\'nçi\o; regra geral nus ·moedas ile co- cobre pelo mesmo valor, que o Governo !h? 
br.e, ha de .haver moedas de menor •peso do tin·ha dado quando o emittio; segundo, qU<' 
que agora é ~:mittldo; por isso não se póde tendo ·ha:vido lntroducção de cobre falso tão 
dizer que o cobre tem um peso; posto que semelhante em peso, e cunho uo do Grll'erno 
se disse que ti·vesscm as moedas de ·1 vin· que não era possível ao publico poder distin· 
tens 8 oitavas. Unham muito menos; embora guir, pedia a COJlveniencia para evitar com. 
nas instrucções dadas pelo Governo se de· moções, que tambem aquelle cobre fosse pu
terminasse que o cobre ten•ha certo peso; po- go. Entrar em tal separaçiio '-'quivalia a m· 
rém, as que tiverem menos niio se hão de re· trar em um labyrint·ho sem fio 1Jara sa.h!r. 
jeitar; ainda que o cobre reconheddam~nte Quanto. porém, ao denominado - ch(ln·ellan 
falso não se deve pagar, porque então conti· - apenas vale 20 réis a. li;br.a para st•r lo~;·o 
nuam os moedeiras falsos; por este principio cortado e lnutiliza.do, afim de evitar o enga. 
niio ·h a ninguem que não v{t fazer cobre;, se no dos Incautos se ficasse em mãos dos Par· 
assim n1esmo com 8 oitavas talvez faca mui· ticulares. O inconveniente apontado .de que 
ta .cont:t a immensa ge~te Jabrlool.o, ·quan.to 1· ha u~ arbi,trio ·extraordina·rio. e1~1 ~iz:er-'-õe 
mms reduzir-se a doutnna da emen.da? Es· con·hecJdamente Jalso; - ou dm11nuto Pe~o 

tou na opinião de que é precizo d.eixar isto - eu admitto, e acho que o expediente apon· 
fL descripção, e !probidade das ·nutori·da•des. tado por um nobre S~nador é o mais pro. 
porque não ·d<wemos suppôr que todos os bo- prio, Isto é, que, assim como Para o cnbre 
m ens são máos, e se forem, pedi!'emos a Deus verdadeiro cunhado na Casa da :VIoeLia, se 
que ponha gente capaz no Brazll. estabelece uma tolerancia, ta:n~en: no tl'oco 

O Srt. BAmtoso: - Sr. Presidcnk que da moeda actual haja uma tolcra.ncia. A de 
haja alguma tolerancia. é de justiça, porém, 25 por 100 seria excessiva. qur.nd<J muito 
a tal ponto, não; o motivo ·dp nc!Jar justa meia oitava é sufficiente. 
qual·quer tolerancia é sa.ber deste facto, que O .Sn. !v!AnQt:EZ m~ BAF.PEXDY: - 'Eu niio 
das Casas das ;\foedas sn'hiram moedas de 4 duvidarei modificar a toJe.rnncia que apre· 
vintens com menos de 8 oitavas; s<'gundo mi. sentei, mas achei uma grande di:ficuldalle, 
nh:1 lem.brança, ainda que não posso dar !déa e vem a ser, que a Fazenda Publica rccPbeu 
positiva, ·s·rnnde parte destas moedas qu.) se estn moeda, ou grande parte dellu nos seus 
ctmharam, .e que foram cortadas ·no Arst•nal. co·fres, e pagou com elln; immedic:>.tan><'nte 
Un·ham menos de 8 oitavas, porém, não me- que isto praticou fez a moeda IJoa e J~gal; ne 
nos de 7; portan.to sup·pon:ho que o minimg Bahia aconteceu que dos co[rcs da Fazenda 
do peso é este, e toda a tolcrn·ncfa nté aqui Publica vieram esses ehamarlos - cltan·chan 
púde ser adm!ttidn, porém, daqui para. baixo - e se visse que não se tinham rec~bid<J <:lo~ 
não, porque é dar valor ii moeda. de ~n!Jrc cofres, estaria pela modifi~nÇ!\•) rle não ~e 

fn lsa; a que sahio da Casa da :\Ioeda. ou te· receber a moeda que nil.~ fosse l'!gal; o co
nha 7 oitavas ou 8, é <verdadeira e legnl; pf)l' bre 'Verdadeiramente falso só recebeu quem 
consequencla, tudo quanto f•ir toler(l,ncia ·a verdadeiramente o queri:t f(•cebcr, este niio 
mais ·de meia oi.tnva não posso admittir; di· é contemplado; mas com o outro ·recebido 
vida a questão por meio entre 7 e 8; a to- nas ·Estações Publicas. e mn.nrlrtdo iJ•cc,ber 
lernncin para cada anca meia oitava; talvez como lega-l, não deve ser assim; e por con. 
alguns nobres Senadores, que foram :\Hn!s· sequen·cla a latitude, que dei, niio ~ dcwa
tros dn Fazenda, possam melhor esclarecer· slada, quando nos lembra·rmos que a F;:ze·n· 
nos a este ~espeito, porque é facto que eu da Publica já recebeu este cobre assim di
vi, examinando as moedas que se iam cor- minuto, e com elle ·fez os pagamCittos: ora, 
tar no Arsenal para se cuuha~cm na Casa que ha multo cobr.e abaixo deste, e que sem 
da Moeda, que ellns tinham menos de 8 o!- d·uvida ncn,huma que seria uma. vergonha. c 
lavas. mas não de 7. um dJGspercUcio, .ma-nda.nuos pn,gar como 

{) Sn. i'IIAnQtmZ DE BARnACE:"A: - Na verdadeiro, o5 uma \'erdo.de, unicamente se 
segunda . .discussão ·foi e~te negocio •bem de· d:eve pagn.r á razão de 240 ~6is a libra; e 
batido, a oplniiio então do ·Senado fixou-se por consequencln acho qu~ a tolerancia de 25 
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por 100, ainda qu" :1 primeira vista parece 
muito forte, niio {;, pelo facto que jft apon. 
te!. 

fel~flo de peso, e como o nobr" Senador dis
se que alguns dos Senn.dores, que têm sido 
:IIInlstros da Fazenda, poderiam sobre isto 
.cJnr algumas in.rorma~ões, darei ns que posso; 
do cobre que gim no Brazll, 890 contos que 
sn:hiram ela Casa da :lfoeda são sem defeito 
algum; posso-l•he todavia .assegurar que s.e 
cunhou em outms sérks algum com muita 
lmper.feiçiio de •peso; quando se chamava co
bre cullhaelo, e mais cobre. quando se ·Cnn:ha
mm S contos de réls por dkl; mas este ul
timo que se cunhou no :-IIn!sterio do Drpu
.tado Hol!anela CavaJenntl, e meu, sa.]l!o per. 
feito, algum com differenca para mais, c re
formou-se muita moeda ·l'rnca, ·muita moeda 
imperfeita; mas desse mesmo que houn im
perf<'!to, estou que não poclia n !mperfci~fto 

ser mais qu.e- ele meia oita·vn por cada moc. 
da ele 80 r~is; e consequentemente se o no
bre Senador que nventou est:~, ldéa quizer 
aprese-ntar uma sub-emenda a esta outra. de 
25 por 100. votare! Por <'I ln: nunca pela pre-

O .SH. OLII'E!I:.\: - Por mais que respeito 
as luz.es do nobre Sen<Hior, não posso confor
mnr-nw com a opinião que ucnba de emit
tir; pelos seus principias todo o mundo de. 
vcri:t ser enforcado como moedeiro falso. por
que, uma yez que na Da1li;t se r.cccbcu um 
pouco de cobrt• falso, e pagou, approvou 
arruelle ·cobre. foi mouJdro falso, pelos mes
mos principias o - chan·chnn - devia ser 
r.~sgn.tndo, porque tah·ez cm todos os cofres, 
no momento em que estamos. haja uma ou 
outra. dessa mD''U:t ·QUe ccscnpasse no contar, 
c portm1to o Go1·crno f,·z legal essa moeda. pe
lo fncto de a recrbrr; niio acho isto justo; 
c será o GoYerno rrsponsn wl pelo rru~ um 
lH>lllCm fez contra as su3s ordens? Xão pos
so concordar com o nobre Senador; eu não 
desejo senão que s.eo Jla;;ue só a mocdu que 
o Governo cmitti:·, c 1w. impossiblliuade de 
:·econ!Hlcer nrrue:lla que dle não ,~mlttlo, nem 
pelo s<'u P''SO, nrm peJo seu cunho: o artigo 
tal qnnl passou preenche todas as vistas, por 
isso voto 'Pê' lo artigo. 

sente; fique antes o artigo como estd.. 
O Sr.. Bo~nnoso: - Eu referi-me no co

bre que estava no Arsenal no anno de 1828; 
não sei quanto foi cunhnelo, sei só, porque Yi, 
que não ·era de espessura surficiente- para ter 
8 oitrwas em cada moeda. Com ,e-rfelto, acho 
mu!.to poderosa. n razão rrue ''XPcndcu o no
bre autor da emenda; mn.s por este melo vn
mos defraudar o c:ffeito dn lei; este cobre 
que se .tem de receber, -depois de carimbado, 
ha ele tornar a sahir, e a·hl estamos nós fa
zendo sahir 4 \'lntens com G oitaYns. 

O Sn. M<~r.QuJ:z DE BAEPEXDY: - "'ão. 

O Sn. D01:m:s: - O nobre .S<'nador, au
tor da emenda não reconhece 'C}Ue a base que 
aprrseuia 6 muito gra·uc!e; diz elle que as
sim f.ez pelo conhecimento que tem de que 
.nas Estações Publicas se rc.cebernm essas 
moedas, <) pa,g.nrnm com cllas; então a base 
dever[L ser muito mais ampla porque as Es
tações Pu·blicns não receberam só moedas 
com este peso. receberam moedas com uma 
falsifica~fto muito maior; na Ba•hia recebe-
ra m-sc - chn nchans - nas .Estações Pu
blicas c pagaram com clles; pois .então por 
<~st0 .f.1cto é que quer cstabeJcccJ" a base ela 
tolcmncia.? •Xiio é possil·cJ; a sun emenda 
funda-se cm que n GI)Ycrno recebeu, e pagou 
com n.quclln moeda, então, como disse, deve 
ser mnis nmpla. porque o Governo a.cJmltt!o 
moeda mais fraca: estou que o artigo deve 
ter uma base ele tolerancia P('](l mesma razão 
qu~ n lei dá uma base de tolernncla para o 
cobre que se ctmllm·; c nm nobre .Senador 
nprr~e!Jtou l!lll:l !Ma, que v.~m a ser, G por 
100 proximamente; lll{IS parece-me ·que ê nln
rla maior rruc aqu·clla. que. a lei d!i. •pa·ra o co
h!'c. que ele nnYo SL' cun.h:1r. Disse o mesmo 
nobrP SPnn dor, que da Casa ·dn. :-Ioeda pas
saram mnltns moedas com bastante lmper-

O .Sn. Rmnoso: - Xão sei se assim é; 
mas aqui está determi-nado que com aquclle 
que se rcc~ber com esse mesmo se pague; 
estamos po~tanto a 'C::t.llir no mesmo defeito 
que ·queremos emendar; sah·o se se não qui
zerem carimbar essas moedas de G oltaYas; 
porém. estn não é a d!sposiQão lla lei, por
que diz que com aqueJle me-smo cobre que 
se recebe-r, p(l.gue-se, depois de carimbado; 
portanto, a base que se npr<'sentar não p6de 
passar de maneira nen.humn. porque vamos 
emlttlr moeda. falsa, c fn lsa n.a proporção 
ele 6 para. 8; ·vamos continuar no mal rrue que
remos relllleeliar. - ~ão me atrevo por ora 
n fazer a emenda de tnlcrancin, npeznr de 
ser justn; porque dcsejavn que sn cortasse 
'este mal P~la r.a!z; estou <Jtle a lei ha de en
contrar muitos embaraços, muitos riscos. mas 
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são ·necessarios, se nos Qtwremos livrnr desro 1 d9vcr instar sobre Isto; porque passando a 
praga; se entrarmos a nttcndcr a a!.gumas lei assim, ha d.e se gritar que se fez uma' 
razões que aliás sào justas, nnda faremos; a lei sen1 attenção a algumas Províncias: nas 
rnziio principal que dev.emos attenllcr G li- Províncias grandes ac!J.a·sc multo cobre !n
vrarmo-nos do mal, c por esta razfto voto fcrior ao peso legal, mas Isto será entre ai· 
pelo artigo c contra a emeocla; n minha guns particulares. ·neste caso padece mna 
c:onscienci.a não ê tal que me faça desprezar !P.rovincla inteira; e porventura o cobre qué 
o artigo para fazer a emenda d<: tolera.ncia. se achar nas Esroções :Publicas nfto será Ic. 

O Sr.. Ar.r;o;cAn: - Sr. Pr<'sidelJtc, esta gal? Queira o Senndo lembrar-se, pois, qu.c 
lei 6 uma. lei de circumstnnclns, c é por isso a lei é de circumstanclas, aliás ~1ilo se havia 
qu·c, apezar dos princípios que os nobres Se· de pagar cobre falso: na Camara dos Dcpu
n.ado~es desenvolvem; vai.se pagar o •cobrc .tados passou a id·éa simplesmente que se d.es
que não :é moeda; é Isto porque se quer tL'r monetizasse. ~orque na regra tem.se obriga
alguma equidade com aquelles que possuírem çilo de se pagar o cobre que se emittio, mas 
este cobre em boa fé; tem·sc fCLlln<lo que 1·ai· presume-se que .ha muito cobre falso, e como 
se animar os moedeiras falsos. mas nós de- pois se ·ha ·de pagar? Paga-se pelo peso o co
vcmos attender que tratamos uns propricta- br.e que G falso, hm·endo o sacrifício tanto 
rios brazilelros que o rec~bcram, porque o da parte do particular, como da Junta da 
coore que é reconhecidamente falso, manda· Fazenda. O artigo port~·nto com a base, que 
se pagar a 240 réls a libra; ora, agora se te- tem, G muito razon.vel. 
mos contemplação com estes, porque não h a· O Sr.. BoiiGES: - D!z.se que se manda 
Y·€-mos de ter com aquelles que têm cobre fal- ·pagar a moeda de cobre recon,!Jce!dnmeuto 
so na boo. fé, por isso que o tem reocbldo nas falsa. mas 'Como é que se paga? Como gene
Estacões Publicas? O .Senado dcn•.sc cnn· ro. t6nto ·que o dono púde leYar esse cobre a 
nnct>r, que ·ProYincias ha, onde todo o meio um funileiro, e lhe dará os mesmos 2·10 réls; 
circulante é ·falso. e que portanto é nccessa· logo o GoYerno não paga moeda falsa. Cuida

se que o Governo Yni contratar com moedei
ras falsos, -é natuml que sim, que se incluam 
no numero dos n,e-gociantes, como proprieta. 
rios do cobre, mas qucr·se fazer uma equida
de aos possuidores da mot·da, que tcn•ha uma. 
tolera:ncia com a dlfferen~a da qua.rta par· 
te, conhecendo-Sé que n:io foi em i ttida pelo 
Go1•erno, e que é falsn; c .diz-se se se dá 
para com estas Provlncl(ls porque se nflo ha 
de dar para. com as outras? E trouxe-se o 
'facto das 1Estações Publicas terem pn.go, re
cebido, etc., pois o Corpo Legi·sla.tiYo JJCL de 
fazer que entre no resgate aquillo quo a in
telligencia de uma autoridade tem pratica· 
do? Em Rernambuco o meio circulante é o 
cobre, e como é uma praça grande, c niio 
se hão de -estar a contar contos e contos do 
réis em ·cobre, substitue-se Isto a. yalcs, ca.da 
homem •é um banqu.eiro; por exemplo. um 
destes vn.les correspondr. a cem mil rêls cm 
cobre: agora quebrou um negociante e ap· 
parec<!ram n·estes vales SG contos; nas Es. 

rio atten·der ao clamor geral dcllas, c que a 
lei sendo de circumstan'Cias não s<: ha de des
prezar esta circumstancia; pam quo !Jetl'e· 
mos de 'fazer uma lei, com que umas Pro· 
Y!ncias fiquem satlsfeitns c outras despr.eu1.· 
das? Nós aqui não mandamos .pagar o cobre 
que é falso? Porque? Que se dirá a isso s<~ 

acaso, depois de passar a lei, o cobre fôr 
reduzido a seu offido nrdadeiro? Não ha. 
de ser falsificado assim como o não era an
tes, e se o ·fôr não faz mal, niio foi porque 
o cobre tivesse mais ou menos peso que eHe 
ficou falsfficado, ·foi porque se fez agente de 
todns as permutações .. e se acaso a lei não 
prohibir por todos os meios que o cobre não 
sei a meio de circula ~fw, ha de ser sempre 
falsificado andnnclo ao par ·do nosso papel; 
portnnto nfto t~m esse in•conveniente; o que 
nós <levemos nttendcr ·~ ás circumsroncins 
das Prov!ncias, ·que nfto possuem senão esse 
meio circula·ntc legal, ~ue os partlcular~es têm 
recebido na boa f6, c ·que se tem recebido n·as 
.Juntas de Fazendas: convenr.·:t·sc o Srnado 
que existem Províncias nessm circumstan
cias; nilo 6 só a. do Ceará, eu não sou nego· 
cinnte, mas como Representante d·essa .Pro
víncia, e conhec;.-dor d(IS do Norte. ê do meu 

tações Pu,blicas, onde se recebe e pagn, tam
·bem não se pôde cstnr a contar o cobre, ncci-
tam·s~ ~stcs vales pela fnclliclarlc do expc. 
dl~ntc, e paga ·se com eHrs; c querer:t o no· 
bre Senndor só porqut:> a ,Junta c!e Pernnm-
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buco tomou esta d.~Jiberação, qu~ 

tenhtl prcjulzo, caso haja algum.:t 
Cuido que não. ·Porque no Ceará c 

a Naçfto 
quebra? 

nas Pro· 

upprovadas sem debate; e siio os que se se
guem: 

Artigo 1'2. Este r<·sg:Lte ou compra se 
fará em cada uma das Províncias d~;ntro do 
mais curto espaço de tempo que für possf· 
~·el, e que nfLO dever{L exceder a dous meze~ 

d.epois da publ!cação que, na Província onde 
estiver a Côrte, deve .fnzer o 1Iinistro e Se· 
cretarlo de 'Estado dos ·::-<'egocios da Fazenda, 
e nas outras .Proovincins os seus Presid.en. 
tes. 

vincins do Norte nfto se desmonctizou essa 
moeda como em P.ernnmhuco, onde a que 
~xlste tem o 11eso Jegul! Essas Províncias 
que estão em contacto com esta façam a mes-
ma cousa. 

Disse-se qu<) a J;ei ·é de equidade e dü cir
cumstancias; ·mas é precizo que u Camara se 
lembre do prejuízo que a Xação vai ter; a 
lei niio ·ha de dizer o cobre tc·n•ha a toleran- Arti·go 13. O l'<!inistro da Fazenda, na 

Província do Hio .de Janeiro, e os Presiden
tes das outras Províncias escolherão pessoas 
1habeis. .e de credito •para formarem Com
missão de trcs membros, quantas julgarem 
neccssarios para o bom andamento de ;tão 

cio. de 25 no Cear{!., e Par.lhyba, t'tc., para 
isto 6erln necessario uma informação indivi
dual; nós havemos -dizer geral me~ te a tole
rancin da moeda de cobre st•ja um quarto de 
menos do ·peso, etc.; ora, nas 'Províncias ()n· 
de ella estli d.esmonetizada vem para a cir
culação; portanto só porque se queira attL•n
der ao prejuízo de alguns possuidores Julgo 
que não devemos sa.ltir da regra. 

Como o no.bre Senador não quiz fazer a 
emenda, eu a faço, deve-se marcar a tole
rancia para a moeda de cobre ·que se rece
ber no resgate; quanto ao ·grão d.essa tole
rancia, a Cantara decidirá. porque ·é prccizo 
que o executor da lei saiba qual é a moeda 
verdadeiramente falso. 

Artigo 11 .. Reputa-se falsa a que tiver 
menos de meia oitava cm cada moeda de 80 
réis, c p·roporcionalmente a mesma falta em 
ns outras sub·divi·sões. Sa!l·a a reda;Cçíio. -
.r. I. Borges. 

Foi apoiada. 

Julgando-se cliseutida a ma teria, propôz. 
se li votação: 

importante operação, segundo as distancias 
e o calculo da ci.rculação monPtaria. 

Artigo 14. Estas Commissões se regula
rão pelas instrucções que lhes der na Pro
vinci.t on·de estiver a ·Côrte o ·:Ylinistro e Se
crL•tario de Estado "dos Negocios da Fazenda, 
c nas outras os seus Presidentes. 

.Segui o-se a discussão do artigo 15 das 
emendas. 

A·rtigo 1-5. As Com missões nomeadas po
derão chamar as pessoas que julgarem pre
cizos para as ajudarem, e assalariar os ope
rarias que forem necessarios, sendo toda a 
despeza feita pelt1s T:hesourarias das Provin· 
elas. O ·Ministro e S.ecretarfo de Estado dos 
Negocies da Fazenda na Curte, e nns outras 
Províncias os Presidentes em Conselho arbi
trarão as gratificações que devem ter todos 
os .empregados nestas Commissões. 

O Sn. BOitaES: - 'l'enlto a fazer uma 
emenda a este artigo, porque não se tendo 
nos outros artigOs dito que o Presidente ou. 
virá o Conselho por isso ~ que a men.te da 

lei é que elle o ouça. julgo que se deve sup
primir neste arti.go estas •palavras. (Lru), 1. • Se se approvavo que se instaurasse 

o artigo a• do voto separado, cm I ugar do 
artigo 11, ·que estava em discussão, confor· 
me a emenda do Sr. 1fnrqu.ez de Barbaecna, 
e a primeira parte da do Sr. Marquez de 
Baependy: venceu-se que sim. 

Artigo 15. Supprima-se a palavra -
Cons.elho. - J. I. Borges. 

2. • A segunda parte da emenda do Sr. 
l'<farquez ·d·e Baependy: não passou. 

3. • A emenda .do Sr. Borg~s: foi a]}pro. 
vadn. salva n redacção. 

.Em seguim~nto entraram em discussão 
os artigos 12, 13 e H das eme,ndas: foram 

Foi apoiada. 

O Sn. MAIIQUEZ DI~ BAilllACI~:I'A: - :-<a 
discussão passada como se tratava de dfn·hei
ro por isso se quiz que se reunisse o Con. 
selhÓ. 
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Julgando-se discutida 1t mut~ria, propõz· ser o valor nominal da moeda de cobre de 

oito oitavas para se verificar o desejado fllll 
de cortar o contrabando pela raiz; querendo 
eu que aquelle valor fosse de 20 réis em moe
da de 8 oitavas ou 320 a. libra, e c!J.es que 
bastaria o de quarenta réis ou 640 a 
libra. Eu vou provar ao Senado u veracida-

se á votação: 
1." A emenda su•ppressiva: p-assou. 
2." O ~esto do artigo 15: foi approvado. 
Segulo·se a discussão do artigo 16 das 

emendas. 
Ar.tigo 16. Os donos dali ·moedas de co-

bre, (L 'l'istn da cautela que Hl<'s devem dar de da min·ha as~erção, e ·Para livrar aos no· 
o 'l'hesoureiro c mem:bros da Commissão do br.c..s ·senadores o trabalho de pagar em pc
Resgate, com declaração do peso de cada uma na, c ·Calcular, tomarei quantias redondas, 
das classes que entregarão, receberão tam· embora sejam contru mi-m, porque a latitu· 
bem por •peso todas .as moedas que se acha- de decifrada ao contra.bando tudo permitte. 
rem boas, depois de c.arimbadas cornpeten. Principiarei pelo contrabando interno, em 
temente, indicando o carimbo o seu valor, 11ue a propvsição dos meus !Ilustres co!legas 
que será mct:tde do a·ctual, e dcv.endo com· j pareciu mais susceptível de sustcntnr.se, e 
pletar-se o que faltar no peso da moeda ca- apresentarei ao Senado a Gazeta du Bahia, 
rimbada com o peso da falsa que se achou, onde este genero de industria teve seu prin
e qu.e s~rá paga nu .fôrma do artigo 11. cipio. (.Leu a Gazeta dos preços correntes 

O Su. l'rL\J:QliEZ DE BAUll.\CEXA: - An- de 15 de 1'-faio). Cob~e laminado de 400 a 450· 
tes de combater o artigo lembrarei que sua a libra, tomemos o maior preço, ·150, ajun

·redacção nem é clara, nem conforme ao que temos para despeza do cunho 50 c o .Senado 
Passou na discussão tanto no voto separ.ado convirá que não é pequena quantia pa-ra 
como no ·Parec:~r da Commissão. (Lett). Es- quem tem sua fabrica montada. donde r.esul-
te .final não pôde eu entender sem mui.ta ex
Plicação da parte do meu illustre collega da 
Commissão, e sendo provawl que o mesmo 
aconteça a outros nobres .Senadores (eLe va
rias partes: sim, sim); for!;oso é corrigir a 
redacção do final do arti.go. Isto feito vamos 
ii sua doutrina. Estamos chegados, Sr. Pre. 
sidCI~te, ao ponto principal da questão c como 
,estou persuadido que a nossa decisão sobre 
o valor nominal da moeda de cobre, que se 
lla de elllittlr depois de retimr a que presen
temente ·existe na circulação, lCI'arii. a paz e 
tranquillidade, ou a desordem, e guerra civil 
ás Províncias do Korte do Impl'rio, insis· 
tirei na adopção das medidas que entendo 
mais proprias, embora j'á fossem rejeitadas 
na 2' ·discussão, mas felizmente não tomarei 
muito tempo ao Senado, porque tL•.ruho do· 
cumcntos authenticos para provar min:hns as
serções com e;·idencia mathematica. 

ta que uma libra de cobre cuon:hado em :moe
das de oito oitavas custará 500 réis, e como 
ha de girar segundo a Commissão por 640 
réis, deixará o lucro liquido de l-10 réis, ou 
28 por cento; lucro sem duvida grande ain
da quando ·fosse mistér esperar o empate de 
um anno para realizar. Se, porém, attender· 
tnos que aquella mereadoria ·poderá v.ender· 
se em um mez, em uma semana, ta.lvez no 
mesmo dia, e .consequentemente repetir-se ou
tras tantas vezes aquelle lucro. perguntarei 
aos nobres Senadores se conhecem negocio 
i.gual, ou se tentarão ou não a tentação de 
cunhar cobre? Quanto ao ·contraban·do exter
no ainda as ·vanta.gens são maiores. Aqui es
tão as Gazetas com os p~eços correntes do 
·cobre laminado cm ·Nova York, que me foram 
rcmettidas por 'l!lll· negocia~lte .ameri:canlo. 
Algumas são do anno possndo, c outras de 
:IIaio deste anno. O preço é de 23 centimos 
de um dollar por libra, ou '18·1 réis, mas sup
pon.hamos 200 réis como é precizo mandar 
prata para comprar o cobre, e a prata tem 

Q, S:enado é unanime em sua opinião so· 
bre as seguintes proposições: -1'. que sem 
cortar pela raiz a falsifi-cação, ou contraban
do da moeda de Cl)bre impossiYel seria I!· 
na~ as Províncias do Norte do ·flagello hor
roroso, que cxp.erimen.tam; 2', que nüo se L'X· 
tinguiria a fraude e contrabando emquanto 
houvesse grande lucro neste ramo de indus
tria. Houve, porém, ciH!Ierença entl'le mim 
c meus illustrcs collegns sobre qual deveria 

o agio de 33 pol' cento. como é prccizo pa
gar frete, ·cun:ho, e commissão d.e compra 
que quando ml!ito chegará a 17 pnr cen.to, te· 
remos de nccréscentar 50 ·por cento á dcspez:1 
feita de 200 ~éis com o cobre laminado, e 
consequentemeiJte o custo total de oito oi
tavas de co.bre em .moeda será 300 para ven-
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der aqui por 6·10 r6is!! O resultado infalli
vel ser.1. expormção de prata, c importação 
de cobre. Se nós todos sem cxcepciio de um, 
admittirmos que se deve corUlr o contra.ban· 
do pela raiz sem o que continuará. a. pertur. 
bação nas :Provlncias. e se pela demonstra· 
Cão que ~1cabam 'de fazer reconhecem que o 
Preço de G40 deixa um lucro mui grande, cm· 
bera seja menor do que presentemente, como 
insistir em t..tl valor nominal de ·lO réis, que 
tudo deixa no mesmo csta·do, ou peor? 

muito peso o augmento .de 5. 000 contos no 
resg:ue. que tanto monta (t dlfferença entre 
mim c :t Commissão, mas eu (!irei par:t sua 
tranquillidQdc que essa mesm:t despcza nito 
é perdida, porquanto presentemente só damos 
uma promessa de pagamento nas cedulas, c 
Jogo que ·o meio circulante se approxlnmr dos 
mctnes preciosos, poder[( :tugu1cut.ar-se a se· 
nhoriagcm no cobre, visto que (l lei não fi· 
xou a proporç<io entre a prata. e o cobre, c 
está conhecido nfw ha.v~r inconveniente de 
diminuir o peso no cobre quando h:t meta.<!·S 
preciosos na circuluçfto, A·ccresce nHtis QUé 

con.Un·uando o contrabando não perderá a )la. 

ção 5. 000 contos, porém 10. 20 e mais. Por 
qualquer lado que se considere esta questão, 
não se pôde admitt!r o artigo sem risco, e 
sem maiores damnos do que fizemm os Actos 
Legislati•YOS de Novembro de 1827, <los quaes, 
torno a dizer, o .Senado se não póde lembrar 
sem dôr, sem arrependimento. 

Passando este a<tigo teremos a repeti· 
ção dos Actos Legislativos de 1827, sobre o 
resgate do cobre falso na ·Da h ia; actos de 
que o .Senado se ntlo p6de lembrar sem dõr, 
sem arrependimento .. o grande n1a1 daquel. 
Ies actos não ·consist.f.J no resgate do cobre 
fn.Jso, mas em deixar na. circulação. em mau· 
dar do Rio o cobre depreciado com o ~'alor 
de 80 réls por oito oitavas. Os fal>ricant<'S 
nacionaos, e extrangciros a·chnrum campo 
vasto Para suas especulações, e como as cor· 
respondencins estavam estabelecidas, as so· 
cleda.des orgn.nlzadas, c o lucro certisslmo, 
não tardou a Praça da Bahia <le se achar 
inundada de cobro. Seu exemplo seductor 

Dando a hora. o Sr, Presidente tornou 
a occupar .a -ca-deira da presldencia, e decl.a· 
rando adi:1d:t u sessão, designou p(Lra a or· 
dcm do dia a continua~ão da. mesma maw· 
ria.. 

abrangeu todas as Provindas, e a tal pon•to Levantou-se a. sessão ás duas horas da 
chegou que nesta. mesma. as apprehenções de tarde. 
fabricas -de moedas são quasi diarlas. c não 
se encontram sõ nas ilhas, ou mattas, mas 
nas ruas principaes .desta Capim!, e o que 
é mais •horroroso <i 'um Magistrado que se 
havia distinguido nc:>stns apprd1ensões, vio. 
se obrigado a dizer ao Governo, que suspen· 
dia suas diligencias, porque ellas compro· 
mettiam muita gente, e genw ele respeito. 
Isto. senhores, não preciza commento. Não 
duvido que se repita o argumento, que a 
moeda de cobre ainda com o valor de 20 réis 
ha de fomenmr o contrabando porque d·[l lu· 
cro, mas já disse quando tal nrgumen· 
to se apresentou, que esse lucro ou n 
agio 'llll de ter um limite no agio da 
Prata, porque logo que igualar o da pra. 
ta, os negociuntes importarão antes esta por· 
que sem crime, e <:Om menos .trabalho dará 
o mesmo ·beneficio. Nós pretendemos emit· 
ti r cec!ulas de m!I ré!s. Se n, despezn do pa· 
pcl, e chapa igualasse aquella quantia de 
1$000 de certo nlnguem recorreria a seme-
lhante expediente, menos ainda, haveria quem 
o falsificasse. Pois o mesmo aconteccrft com 
as moedas de cobre quando forem reduzidas 
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PHESIDEXCTA IJO SR, DE:-''L'O IJARICOSO L'EREIIIA 

i ~ ~.~ : . ' . 
Discussão ao projecto sob1·c o ?IWio circulan-

te c creação de wn, Banco 

Fali aram os Srs. Sena dores : 
Alencar, 3 vezes; -~Iarquez de Barba
cena e Marq uez de Maric[l, e Bar
roso, 2 vezes;. Borges, 5 vezes; Sa
turnino. Feijó, Almeida c Albuquer· 
que c Vcrguclro, 1 vez. 

Aberta a sessão com 36 Srs. Senadores 
e Ilda a acta da anterior, foi approvada. 

No decurso cia scssfto compareceram 
mais 7 .Srs. .Senadores. 

ORDI~~[ DO DI,\ 

no valor de 20 réls por oito oitavas. Eu bem 
sei que para .nlgnns nobres Senadores fa?. 

Contimwçfto da ultima discussão do pro· 
jecto de lei sobre o melo c!rcubnt,, r crea· 
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~·ão de um Banco, com as emendas feitas pelo 
Senado c approvadus na 2', 

nós essa mesma c!rcumstanc!a, Isto é. redu· 
zlndo nós o cobre ao seu officlo natural, que 
mal faz que elle fique com um valor nomi. 
na! superior ao intrínseco? Portanto parece 
que ninguem negará que reduzindo nós o co
bre ao seu officio natural, e estabelecendo 
outro meio circulante Ieg·al, que será o pa
pel, não causará incentivo a falsificação; c 
ainda quando acaso, e que baj·am fa-lsificado
res, como sun demanda será em uma pequ.,. 
na escala, não pódc prejudicnr muito á Xa
cão. Se, pois, .nós não podemos evitar a fal
sificaÇão da moeda de cobre reduzindo ao 
seu of.ficio natu·ral, c Isto sem fazermos o 
sacrWcio de onerarmos :1 Xa~ão em mais 
de cinco mil contos de divida que ella vai 
contrahir, por que razão não havemos de ad
optar o resgate ·pela metade, c não pela. quar. 
ta pa!'te? 

O Sr. Pres!den te ·convi dou o Sr. V!ce. 
Presidente ·para occupar o. cadeira da presl· 
denc!a, em quanto touw.1•a .parte na dis· 
cussão. 

Proseguio a discussão do artigo 16, das 
emenda~ que flcaru aclütda na sessito antece· 
dente. 

O S1t. ALESCAn: - O objecto de que se 
trata é saber se o cobre del'e ser resgaw
do pela quarta par.te, ou pela metade; tin,ha 
passado, na 2' discussão. que pela metade; 
quer um nobre Senador que seja pela quarta. 
parte; e ·hontem mostrou com evidencia, ~ 

até com calculos mubhcmaticos, que o cobre 
resgata do e reduzido á metade de seu valor 
ainda deixa muito interesse ao falsificador 
da moeda de cobre: mostrando igualmente 
que o cobre se comprava nos Estados Uni· 
dos, pelo mais, a ISO réis a libra, e que com 
as despezas de mão de obra, etc, chegaria 
a 300 réis. e que assim ainda se podia fal· 
sificnr, mas toda1•ia. esse calculo não é exn· 
cto porque pelo meio circulante que nós te-

Eu insto na id·éa de que o unko reme· 
dio que nós temos para obstar a falsifieação 
é obrigarmos o publico n receber só como 
meio circulante o papel, e que o cobre saia 
da circulação, e para este fim eu desejaria · 
que aos portadores do cobre se não fizesse o 

mos, wm a ser o menor pre~o 340 réis, e com 
as ma:is dcspczas •1·em talvez a andar por 400 
réis; portanto parece que segundo este cal
culo o nobre Senador nesta parte não foi 
mui exacto: eu ·convenho comtudo que o co
bre :linda que reduzido, seja á Jlletade deixa 
lugar ao falsificador, mas quizem ver pro
fund·amente decidida ~sta questão, e é se aca
so o cobre, redulido ao seu officio. que é 
simplesmente o de serrir para trocos, não 
sendo mais meio circulante legal, deixa ain
da. assim muito incentivo ao falsificador de 
moeda de cobre (a)loiatlos), Este é, creio 
eu, todo o ponto da questão: c a!'nda mais, 
Porque em toda a parte onde se tem reco· 
nhecido a necessidade de uma moeda peque· 
na que sirva para troco ello. existe; mas o 
meio circulante geral são os metaes precio. 
sos; e as moedas dos trocos são de metnes 
grosseiros, e de muito baixo valor in·trln
scco: n·a Inglaterra succede isto, e o nobre 
Senador que fez o calculo avan~ou que dá 180 
por cento de ganho nos pen'is, e nem por isso 
n:1 •Inglaterra faz mal algum no Estado a 
falsificação, eu já ouvi nvan!:6r nesta casa, 
que toda a moeda de cobre que n!ll gira é 
falsa, mas que mio faz mal porque mio trans
torna o giro, nem com Isso se sente damno 
porque não gire. mais do que aque!la, que é 
ueceõsnria para trocos; or.a appl!cando para 

pagamento senão em ceclulas. e o cobre que 
fosse sendo recol-hido nas estações pu.blicas 
só fosse emittido na razão do necessario 
para os trocos, e deste modo estou que até 
o •resgate seria mais prompto de que de ou· 
tra qualquer fórma, por isso que na segunda 
discussão se venceu que as cedu!:1s mais pe· 
quenas para o resgate sejam de 500 réis e as. 
sim já se vê que o cobre será precizo para 
a circulação, isto é, para acudir aos trocos 
dessas cedulas de 500 réis será muito dimi
nuto; eu vi em um calculo, segundo a idéa 
do cobre ficar no officio de trocos, e segun
do a quantidade do meio circulante em todo 
o Brazil de 40 mil contos, que seriam bas· 
tantcs 100 contos para trocos. mas supponha
mos que se preciza do dobro, p:tra se fazer 
essa operação é necessnrio que recolhamos 
toda o. moeda de eobre ás estações: mas a 
isto talvez se diga que só se poderá fazer 
aqui, e que fazendo-se em todo o Imperio 
dará um grande prejulzo; não hn. prejuizo 
nJ.gum, ·ba ao contrario um lucro real para 
a Fazenda Publica; porque supponhamos qua 
no BrazU ha1am 20 m!I contos de cobre, nós 
por esta. operação podemos reduzil·o a 5 mil 
contos de moeda 1forte, que nos dá deus tan
tos do meio circulante legal que existe agora. 
que serão dous mil contos de papel, e já es
tes 10 mil contos pode-m ·f~zer face á amor-
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hibir que passe de uma Provlncla pa:ru outra., 
nfto Jl<~rmittir que se recebam n·ccões nos 1'rl
bunacs para pagamento em tal moeda; em
fim impondo mes111o pcn:..s a quêm dcllc além 
de absolutamente nccessaria pm·a trocos, etc. 
Do contrario Yiria a succ<.!der em todo o Bra
~il o que estava succedendo no Rio de Ja
neiro, onde havia cobre, c papl'!, e o cobre 
não fazia o meio circulante ostensil•o, quem 
o -fazia era o pnpel, porque o cobre nilo cu-
trava nns estações publicas, nem com ellc 
se fazia1ll :1s tr:llls:tcçõcs do dia; mas entre
tanto o cobre figurava como metal precioso 
porque tinha agia sobre o papel, Isto é, o 
mesmo, pois, que h:t de succeder cm .todo o 
Brazil. ficando os dez mil contos em giro 
dados aos proprictarios em paga de metade 
de seu cobre, c feito Isto cu <·stou em que 
o cotre nunca entrará n11s estações publicas 

tização do mesmo papel que se emlttio ou 
para, outra qu:tlquer ·cousa que St•ja necessa
rio; logo cst::í. claro que isto é muito m:!is 
·conYcniente do que ohamar o cobre (Is esta
ções publicas, c depois tornar a entregai-os 
aos seus donos pam corr~r co:uo moeda; do 
·que Deus nos líne; porque se o cobre nin
·da ·fôr correr como moeda en tito não lia ver[L 
meio de se ·evitar a falsificação; lembre-nos 
o que succedcu na Bn.hia; as ccdulas aJli ti
veram um Yalor inferior ao co.brc. apeznr do 
cobre ser reconlwcidamentc falso; c porque 
succedcu isto? Porque nós dissemos que se 
déssc curso ao papel, e ao cobre; o cobre 
tc·m, sempre que ha um meio circulante mais 
fmco, um ,·alor real, e ·por Isso se torna mais 
forte e deprecia o papel, succede cntüo com 
as moedas o inverso do que a contcce CO!ll ou
tras cousas, pois que cedendo de ordinario o 
campo o mais fraco no mais forte, ao con
trario. nas moedas, o mais Jraco é que guia, 

o nem ser::í. o meio clrculanté mas ter<l SL"l11-

p:·e um agia superior áquelle que tinha até 
agora; como demonstrei que succedeu na Ba
h!a; portanto digo que seria d<~ parecer que 
se supprimisse o artigo 16, porque elle offc
rcce a idéa de ~e pagar o cobre que se res
gatar ·com mcUl.dc cm ccdulas, c metade em 
cobre, ,. eu assento que se nüo deve pagar 
com cobre algum; ficando o artigo 17, que 
provid·encia tudo, e tirando-se·l!hc as ,pala· 
vras - nwtade do cobre - mas como não 
está em discussão eu lembro que se suppri
ma Por ora o arti.g·o 1G afim de que as moe
das de cobre que se recolherem (ts <'stações 
publicas sejam pug:1s cm papel, c que depois 
as est.açÜ<•s publicas emittam cobre na razão 
de qué für neccssario para os trocos das cc
dulas de menor vulor. uttcndendo-se muito 
a que o papel cle\'C ficar sendo o verdadeiro 
meio circu1.1nte; e o cobre unica111ente no seu 
officio untura! - o de trocos - JlOI'tanto of
fcreço a suppressfto do artigo 1G. 

e o mais forte foge da circulaçfw; por isso 
·digo, que quando se emittiram as ccdulas na 
Da.hia se se tivesse reduzido o cobre ao valor 
nominal da ml'tade, isto e, se em lugar de 
se fazer a emissão dellc a 1$280 se fizesse a. 
G40 o papel que principiou a ter um agio 
para mais de 20 por cento quando se ;fez a 
emissão a 1$280, teria então um agia duplo 
se o cobre fosse. ent:io cmittido a G·!O parece-
Til e que esta proposição ·é Yerdadeira: por 
isso cligo, que a emi.ttirmos cedulas na mzão 
d:L metade ou da terça parte emittiremos co
bre na razão de ~aJor mais approximado ao 
intrínseco, elle ha de ter sempre um aglo, c 
clle scr(L tanto maior na razão inversa do va
lor que d-c>r ao cobre mais npproxim·ndo do 
valor intrinseco; de certo que ninda reduzi
do o cobre (L quart:t parte não se prohibc a 
falsiflooção porque o falsificador comprará 
com a mesma IJU:llltidade de cobre quadru
pla quantidade de papel; cu niio sei se me 
explico bem; quero dizer q uc se o co-bre für 
Teduzido pelo. metade as cedulas terão um 
agio por exemplo de 20 por ct•nto. mas se f<ir 
reduzido pela quarta parte ·hão do ter o de 
4$; logo este cobre que fica r hn de fazer 
dcpre·ciar o pnprl, c dá-se assim occasiüo ao 
·falsificador par:t emittir .a sua moeda: Jogo o 

Supprhna-se o a.rtfgo IG. - A.lcncxu-. 

Fo! npolnda. 

O Sn. 1!\hnQuEz nc B,~-nnAcEXA: - A sup-
que é necPssnrio ·é pro-hibi!· que lJ.aja o giro 
do cobre, ou p~lo menos se lance mão de 
;todos os meios indirectos, qtw o Corpo Le
gislativo tem no seu alr.nnr.r., como não <lei
:rnr ron·.~r o cnb!'r. nns r;d·nr.õ~s puhlirnR, !ll'O· 

pr~ssiio me parece que se não p6de adm!ttir, 
porqn~ ·6 lndlspensnvel fixar a mnnelr:t do 
resgntc de um modo exequlvcl, c que menos 
inconvenientes offereça. Prohibir IL clrculn
"~fl <ln robrc, r rNlnzir tutlo n pnpel ei'a sem 

) 
I 
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duvida o llleio mais cfficaz de eviNLr o con
trabando do cobre. Uma grande objcc~ão se: 
me figura, e cl que o povo niw obedece. Por 
mais que o nobre Senador L'Sforce por dizer 
que o papei é preferível ao cobre, o povo, o 
principalmente do Interior pensa d!ffcrentc· 
mente. Temos exemplo bem .fresco nas Bar· 
relras. As estradas süo más, não se podem 
concertar sem dinhej.ro. c pam o haver se es
ta·beleceram as Bnrreims: mas o povo entcn. 
dt' que só deve pagar depois de ter boas es· 
tradas, e não llouve melo de o fazer mudar 
do opinião. O Corpo Legi·slatiYo póde man· 
dar como o ncbre .Senador prcten<le, reco· 
l·her todo o -cobre a troco de> papel, mas eu 
acho a medida summamente perigosa, c vo. 
tarei contra. Nilo tratarei dos outros a.rgu· 
mentos porque o ponto principal a que me 
reduzi ·hontem foi mostrar que o rrsgate pc
lo wtlor de metade do actuai ainda deixa 
grande lnci:tn.mcnto ao ·falsifioo·dor: o nobre 
Senador confundia i·sto; e por isso ncho que 
n. suppressão não p6de passar. 

~iiicaçüo; mas o nobre Senudor <kve reco· 
nlwccr, c tem reconhecido ·muilas ve~es, que 
o meio de e1•itnr a fnlsi-flcac;ilo não cst(L só 
na l'educcüo ao valor minimn, no CJUt• tam. 
bem esUt ·6 cm se nilo confundir o offic!o 
que elle fica fazendo na circulaGão; porque 
se elle fôr reduzido, por exemplo, [t quarta 
parte, deixa-se ficar essa quarta parte como 
meio circulante em circulaGiio. e entrlO o que 
JJal·ia de acontecer era que <•ste cobre ha1·ia 
infalli•l'Cimcnte procurar nircllar·se com o pa
pel, isto haYia procurar rcs:1 rei r-se de 75 por 
cento de premio sobre as cedulas; isto é, dei
xando nós o cobre sendo meio circulante, como 
na. aM hok: cu julgo que n nobre Senador 
não deixn de recon-hec<•r, que quando uma 
moeda depreciada, ·como creio que ha de ser 
o nosso papel, não tenha uma garantia <'X· 

pressa para o seu resgate, não tem valor in· 
trlnseco; porque o seu representante é uma 
moeda fiduciaria; logo é uma u1oeda depre. 
ciada; e eis o que succodcu <"ntre nós; fez· 
se uma em!ssilo llluito grnncle. todos os gc
neros encar,,cernm e porque? Pelo pnp~l. e 
assim o cobre por força. haYin de renssumit• 
o seu valor de mil e duzentos e oitenta em 
consequenda do premio parn com a m~cda 
papel; tnll·ez que an nobre Senador se n.figu-

O .Sn. BoncEs: - Eu queria fazrr uma 
sub-emenda ii emenda offerecida. O artigo 
que se discute hoje é a base principal desta 
lei, e por isso é necessario t]Ur o Corpo Lc
gislntiol'O preste toda a attencão a elle; por· 
que o mais é u parte partícula r da lei; ora, 
sendo o objecto tão importante, o qual se co
nhece sel-o peJo receio que está a Cama.rn 
de se decidir. como nós havemos de esta r res
trictos s6 a fnllar duns vezes? E' necess:trio 
que se altere a marcha, e que se ponll:l o ar
tigo em discussão .ge·rn I: portanto eu peço a 
V. Ex. -que transforme esta discussão cm 
discussão geral rclntiramen.tr a <'ste artigo 
(a)JOiados) e se a C..1.mn.ra se pronun·ciar que 
se torne a discussilo geral eu tomarei parte 
ne!la. 

re a questão diYersamente tlo que se me re
presenta; mas eu, logo que seja conyencido 
de que erro, mud:m•i de opiniilo prompta· 
mente, porque eu niio quero senão que acer
temos, c não que van10s tomar rcsoluçilo cujo 
resultado seja aggraYnr o mal; logo com cs· 
te meu raciocínio considero que o of.ficio que 
o cobre fica fazendo depois da sua reducção 
é o objecto que se dcn• tomar em toda. :. 
consi-deração para bem nos regularmos neste 
assumpto: debaixo drste principio, digo eu. 
que se o cobre tem que ficar fazendo o offi. 
cio que fazia o:té Jwic. entilo tanto faz redu· 
zil·o, como não, Porque ha de procurar resar
cir.se do prejuízo que hn com n. reducçilo; 
se, pelo contrario, ellc ficar s6mente fazen
do o oWcio do.;; trocos nas ·cedu!as ou de 1$ 
ou de 500 róis, então cu sou ·de opin!ilo que 
<•Ile póde até deixar-se com o valor que tem 
(rtpoirulos) como o valor de 1$280 a libra. ou 
mesmo no dobmdo, porque ha de dor-se o 
caso que já se apontou do homem que l<'l'ava 

Foi approvado o rcqucrinwnto Ycr· 
•bn.l pa.ra que o artigo lG c emenda 
respccth•a fosse tratado em Commis· 
silo Geral, e progredia a discussilo. 

O Sn. BonaEs: - O nobre Senador, que 
hontem tomou parte na discussão, encetou n 
matcria muito bem, e acabou por <lizer, que 
o cobre, sendo resgatado pela metade ainda 
com•ida á falsifi-cação; occupou-sc igualmen· 
te de mostrar. que não ~1avia outro rrmedio 
a dnr para fazer extinguir a fnlsific~çfto do 
oue reduzir n •cobre o. umn quantidade mini· 
;ln, e que fosse tal que nilo convidasse (t fnl· 

o tnrt.,ro para vender no sertão, que ;mnllan. 
do muito em uma pequena porção que lcYo·nt 
nunca nugmenton a quantidade nn ,,sprctnti· 
ra -de um g·anho extraordinarlo, porque sa-
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biu que não podia ter ·consumo st•ni\o em uma 
pPquena quantidade de grãos: logo o officlo 
que o cobre devi! ·fazer nn circulação t; o que 
se deve considerar antes de fixur o seu va· 
Ior: segundo o que já passou o of.ficlo que 
o cobre deve faz<'!' é de 5 por cento no total 
das transacções; e se acaso ess-1 razão de 5 
por cento corresponde á vigesima parte do 
meio circulante que temos em cobre, então 
o officio que elle tem a Jazer é muito gran. 
de (aJJOlarlos) e m•sse caso digo, que dado 
~sse officio, c <•llc seja reduzido a 640 réis, 
convida ainda no contrabando porque admit· 
te extrncção ·como a.gente de circulaçfto por
que essa porçfw que entre nos pagnmentos 
ha de cnthesourar·se. c infalliwlmente se ,!Ja 

que o cobre t!"ve fioor nus trnnsnc~ões; c 
pronuncio-me contra a suppr,•ssão prnposta, 
porque é precizo que se assigne ao eobre o 
l'alor que ha de ter, se metade, s•· a r1uarla 
parte. 

O Srt. B.\nuoso: - .Senhores. estn lei, re. 
conhecido que é da maior mag-ni.tude, e in· 
tesse; c o desejo de eu emittir o meu voto 
·ê que rez com que eu deixasse o meu lugar, 
e passasse a tomar pm·te na discussão, ten· 
do para isso feito, segundo os meus apouca· 
dos con·lwcimentos, sobr~ ella madura r~f!e. 

xão. 'Eu sou dn opinião do primdro nobre 
Senador que sobre ella hoje fnllou; entrarei 
no exame que o nobre Senador ft•z: o meu 
·calculo quasi combina com o ~ue upn•sentou, 
com uma mui pequena differença, conrenho 
nos mesmos ~·rbitrlos que ell~ apresentou. 
para se evitar n falsificação; devo, porém, 
r.otar que se o falsificador lançar mfLO para 
fazer a moeda da folha de cobre comprad'1 
uo paiz JHio po.:Ier(L lucrar grande cousa, pois 
que juntando ao custo da folha n despt•za de 
a reduzir a ohnpilrhas em cuja opcr.~~ão tem 
de perda mais da ter~a parte do peso da fo· 

de dar premio sobre o papel que exi·ste; lo. 
go, o que deYemos fazer é diminuir o giro 
que elle vai ter, ~ cm lugar de ser á razão 
de 5 por cento seja a menor quantidade pas
sivei, quo não {'n tre senão para os trocos se 
nii.o depois dn ultima cedula: logo não se 
d.uá o mal que o nobre Senador figurou: e 
segundo o meu ·rnciocinio que ·faz eritar a 
!'alsificaçilo nilo é a rcducçilo, mas sim o uso 
~ue se deve faZCl' do cobre; o uso que d~lle 

se deve fazer nfLO é o objecto da discussão; 
mas como eu estou de opinião que quando 
se •1JOuWr de tratar do a'rtigo que manda que 
s<'ia recebido o cobre nos pagamentos na ra· 
zão d.e 5 por ·cento (talvez que seja comba· 
tido, e apresen tando.sc razões .fortes mude de 
opinião) cm lugar de se dizPr na circulaç,io 
na razão dndn, se dissesse - c só figurará 
como troco da quantidade dada, e não n1•ssa 
razfw dada - adoptada esta id('a temos por· 
tanto a certeza de que o cobre pôde ser rc· 
<luzido a G·10 r(,Js sem que tenhamos o mal 
da introducção ria moeda. falsa; mas a~u·i pó· 
dt•.sc dar uma resposta. e ú ella que me pa· 
recf' que j{t se deu hontem, c é que seria mais 
facil se desmonctiznr toda. a lllO<'da; ma.s não 
sei se a lei poderá conter essa disposição; 

lha que reduzida a sizalha muito pouco vale, 
e juntando as mais dcspezas do ,fabrico, que 
em razão do risco será tanto mai'S caro quan· 
to fôr a. maior vigilancia das autoridades, pó· 
de-se dizer que a moeda J.!Jr. ficaria a G20 réis 
a. libra, e nssim nfto tirarin o especulador 
lucro da moeda falsamente feita. no paiz; po· 
rém não é assim do. feita em paiz <'xtrnngei· 
ro. a qual. ·com todas as di'SJl•'zas, nfLO fic:t 
por mais de 340 ri!is, quando muito; Jogo se o 
cobre ficar em giro no valor de ·G40 réis, de 
certo que v~m a introducção nos cxtrangeiros 
porqu·e tem o lucro de 300 réis cm libra, e 
Pntão, deste modo, claTo cstíL que não temos 
feito nada. O outro remedia, que se julga in· 
compara•vel. f o dt'smonetizar o cobre todo; 
eu acharia boa essa medida se o resgate fos. 
se feito com metacs preciosos; porque sendo 
a moeda legal dos pagamentos ouro c prata. 
Unhamos então a differença do premio; como 
porém n6s fazemos o resgate ·com o papel, 
~ue ha de ter diminuição de valor, cm raziio 
do cobre, cuja admissão nos pa.gamentos, na 
·razão de ó por cento a mesma lei admittc. 
quando não haja ajuste cm contrario; logo, 
todo o mundo ha ·de preferir o receber os pa· 
gamontos cm cobre; mas uma vez que se pos· 
m pôr cm Tigorosa obscrvancin essa disposi· 
ção dos 5 por cento, em relação aos metaes 

c como o nobre .senador sustenta a opinião 
dt! aue clla ficando reduzida ao officio de 
entrar por 5 por cento, poderá evitar o mal, 
logo clle reconhc>cc que os 95 por cento <les· 
monetizados estão: logo se ello espera que o 
povo soffra de bom grado a desmonctizn ção 
de 95 por cento, deye igualmente esperar que 
a. soffra tambem de 98, se ficar reduzido a 
simples troco da ultima ccdula cm valor: por· 
tanto ·estou cm que o arti·go ·den• :fioor cnmo 
csi.[L po1·que elle não se occupa dn quota com 
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bres Senadr•res não querem que elle fique JJes· 
sa attitude e qu<.·rem, ao eontmrio, qut· ellc 
fique na rnzão dada da necessidnuc, entfLO 
ealcnlc·se essa rnzão dada, ,. veja.se o Yalor 
que elle d~1·e ter, c depois tambem como se 
poderá clnr o contratando; porque elle só se 
ha de dar quando o gencro fôr vendavel; e 
pnra isso cntüo reduzn·se (t quarta parte; 
mas qut·rendo·sc que• elle fique no lugar em 
que tem ·estado até hoje, Pntão eu ck~claro 

que fazemos com uma mão o que clesfazemos 
com a outra: consequentemente digo. qu<~ me 
n:ío posso capacitar de que a reducção pela 
~;· parte possa dar vantagem, uma YCZ qu(' es
tejamos na opinião de r"-Stringir o mais que 
ft>r possiYel o uso do cobre; se pois os nobres 
Senadores não estfto .nessas opiniões digo que 
não nos occupemos dessa reducçiio, e deixe· 
mos o cobre no estado em que est(t, c a Xa· 
ção tome o remedia por si, segundo a gra· 
\'idade do mal; e niio vamos com o cunho da 
!<'gnlidadc aggra\'ar o mal que ella soffre. 

vrcciosos. l'nlüo conscguin .. sc o fim c nfio te
riamos de cQrto mais mo<·da falsa, mas se 
se vê que não G possil•cl ter essa rlgoror;a cxc· 
cução, então o que devemos faz,•J' é lançar 
mfio de outro recurso, c parec.•·mc que não 
temos outro s,•não o fazer-se o resgatt• pel(t 
quarta parte: eu estava na opinião de que 
se devia procurar um meio termo, fazer.sc 
por quatrocQntos c oitenta a libra; mas ti· 
nha o embaraço de passarem as moedas de 
80 réis a entrar na cil"Cular,ão pelo \'alar de 
30 réis e as de ·10 réis no de 15; fracr;ücs cs· 
tas n que o poYo nflo estava acostumado, e 
traria alguns inconvenientes; ncst<' coso, pois, 
se queremos dar um remedia lJCroico para 
que de todo se acabe com o cobre ck contrn
bando. é nt.>ccssario reduzil.o ao mínimo para 
que nfto dê intcrL·ssQ a sua f:1lsificaçiio; o no· 
brc Senador lembrou que S•' fizesse, sendo 
pnssivel, a dete1·minaçiio de se• não fazer pa· 
g:unento algum cm cobre, c fazendo-se para 
isso a rcducção toda a papel; Pr·r&m. eu es. 
tou na grande duvida disto se fazc•r sem gr.:J.· 
\'e risco; já da execução deste mesmo meio 
mui't.a gente receia alguns males. Concluo 
pois que por ora as razões cm contmrio ain· 
da me não convenceram a mudar de opinião· 
em que estam no primeiro dia. 

Eu chamo a attençiio dos nobres Senado
rt•s sobre este ponto: se se determinar que 
se reuuza o cobre por mctacJ,• elle sempre lm 
ele ter um certo agia; mas deixando-se como 
meio cii'culante, segundo o artigo manda. que 
>c receba, segundo ·a convenção das partes e 
na razão de 5 po rcento, fica o cobre na cir· 
culação do mesmo modo que hoje; de ma· 
neira que se clle fõr introduzido pPla nl<'ta
de J1a de ter um agia entre o papel. cu nfto 
estabeleço qu,, seja de 20, 40, ou 50 por cen· 
to, se fôr reduzido á qunrt:1 partl•, llr1 de ter 

O .Sn. BonGEs:'-A possibilidade da moc· 
da de cobre nüo <•stá na razfto do calculo 
que fez o nobre Senador quando o nprcscntou 
esta,belcceu uma consideração que é perigosa. 

Note o nobre Senador que quem fica ser. 
Yindo de meio circulante não é o cobre; c por 
iEso elle não p6d·e existir se não em u111:1 ra· 
zfto dada, não ha de ter o premio que tinha 
até agora, Jogo, quem trouxer. por ex<'mplo, 
um conto de réis de cobr<' falso de fóra, é o 
mesmo que trazer um conto de réis em cc· 
clulns; e effeitos que certamente hão de ter 
d!fficil consumo c mesmo quando o tenham 
hüo de ter prejuízos, e logo, que int~resse 

p6de fazer ao introductnr, o Tisco, e n de· 
mora de espera na occasião de introdueção? 
Ncn·hum: portanto por <:stc lado não se tema. 
tanto essa lntroducção. 

O nobre Senador teme que o cobre tenha 
um curso forçado até c<:rta quantia; mas en. 
tüo o melhor é no tratar da sua reducção. c 
pül·o no valor que quizer, porque elle certa· 
mentt• lla de ir procurar o seu valor an ti· 
go: contraria-se isto allc>:andn·sc que· assim 
se deixn, lugar ao lucro deixando o cobre na 
atUtudc em que se acha .JIOj,,; mas se os no· 

um agio, mas um agio ainda mnior porque 
então ha de cruzar na razão inversa; ora, 
agora digam os nobres Senadores qual ser.l 
mais vantajoso, sof.frc:r a XaGão um agia di· 
minuto na razão da moeda ele cobre para o 
papel. ou maior cn trc o papel e a moeda de 
cobre? :\'inguem deixar{t de dizer que é me· 
lhor escol·her o menor, por isso que todos os 
gcneros hão de ir procurar o p.adrão dos m. 
lorcs na moeda papel, c uma vez que esse pa· 
drão interessa todos os gcncros •hão de cn· 
carecer, e então temos um mnl para a Na· 
r,iio; logo deixar{t de con.hccer que SPndo o 
agio mais pequeno que na razão da metade, 
que é um mal para a Nação. mas um mnl me. 
nor. Orn, cu, {t vista do que tenho observado. 
tenho de pedir licença (L Cmnara para fazer 
um requerimento a·fim de sahirmos deste em· 
bnraço cm que nos achamos, par que adie· 
mos isto c vamos tratar do nrtigo 21; por· 
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que, cnnfornw o que se l' ... necr, é que entiio 
poderemos em regra formar a disposição do 
artigo 1G; porque este é que é o grande ne
gocio, cstú tudo no officio por que o cobre 
lia de fazer n11 circulação. 

Eu cuido que :L Camnrn não porú dUI'i· 
da nisto; porqtw são duus mn.terias ligadas; 
o officio quo o cobre ha de fazer; e o yalor 
que se lhe lia de dar, não prt."judica cm na
da a discussão. 

Requeiro que seja adindo o artigo 1G. e 
entre o artigo 21: em Commissãn Gt•ml. -
,T. I. Borges. 

,sendo apoiado, e <"ntr:1ndo cm üis
cnssão, foi npprol'ado. 

Entrou c mdiscussão o artigo 21. 
O Sn. :'.LinQL'EZ m: JL~r.rc.í.: - Eu sem

pre considerd este artigo injusto; e c•ntcndo 

da a moeda dei cobre, sen•inclo as cedulas 
como meio clrculan te geral, i-nclusive o ouro 
e prata. 

O Sn. ALEXCAR: - A·gora estou bastan
-te satisfeito; j(L ouvi a min,ha idêa dcsenvol· 
Yidn. por um nobre Senador yersado na ma
teria; nós niLO temos outro remedia senão 
retimr todo o cnbre, 6 o que cu disse no meu 
primeiro discurso, quando pedi :1 suppressão 
do artigo 1G e queria que passasse o artigo 
17; reflicta-se: emittimos cedulns na Bahia, 
c deixamos o cobre em circulação, este ga
nhou agio sobre as cedulas. c portanto fal
sificou-se -o cobre; pnssando o artigo, fica o 
Brazil com moeda de cob1·e, a introducção da 
moeda falsa kLrrnndo, e a Nação carrcgando 
com uma dil'itla de 10 mil contos, sem ter 
remedindo cousa nenhuma, portanto, se se 
quer Nlllediar este mal, emitta-se só o cobre 
ncccssario para trocos. ,Poder-sc-lHt dizer 
que isto é sacrificio. não o é; a ::-..ação fic.:J. 
com grande capital cm si, recebendo 20 mil 
contos de cobre, tem 5 mil cantos ~m ma.~ da 

que o quP se cki'C .fazer .primeirament<• é re- forte, ainda mesmo que mil contos viio na 
tirar o cobre todo; porque se noto se retira dcRpcza ainda fica com 4 mil contos, que 
s,•niLo a mctal!e como se pretende faz('!', !la <·lll moeda fraca dão 8 mil; com este capital 
umn injustiça muito gra·nde: eu que teni!O pótle resg-atar un1a pnt·tc do papPl; o reme-
100 mil em cobre levo-os (t Commissfto, re· dia cardt•al é este; portanto cm lugar de se 
cebo 50 em ccdulns, ·c o resto cm cobre, mas dizer (leu): diga-se - nunca se rcccber{L cm 
c;sa nwtnde que recebi ·em cobre mio posso cobr<! senão uma quantia menor que a cedula 
gozar dc!Ia senfLo na. rnão de 5 por cento de menor valor; - não se tema isso, o jJO\"o 
dos pagn.men tos que tenho a fazer; isto é o não gosta da moeda de cobre, clá-se·HJe uma 
mesmo que dizt•r que se inutilizem 4ã por moeda fmca por6m, mais portati!; o povo o 
c< .. n.to do cobr<! que recebi c que certnmcnte que não quererít é que se desmonctize o co
n;io ·é rncional; logo se queremos ·far.er um(l bre sem se lh'o resarclr; logo que ellc não 
OJll'l'UCii.o justa clC1•emos retirar n cobre todo tem perca nenhuma. entrega o seu cobre, e 
e dar.se para trocos na razão de 1 por cento recebe a outra moeda. Disse-se tnmbem quo 
ou o que .õe julr;ar ncct•ssario para. este fim era impossível fnzer com que a moeda de co
e cletcrminando-sc que ninguem possa pagar bre cessass<' de estar m. circulacão, sa.h·o se 
S<' não um por cento em cobre. cm quaes- a. moeda preciosa andasse a par do cobre; 
quer pagn.nwnto~. c aqucl!e que violar este confesso que isso com effeito seria mclllOr. 
preceito seja sujeito a uma dPnunciu, c apc- mas cu ·creio que a autoridade publica tam
n:ts deste moclo clesmonctiza.se todo o cobre; bem poderá obrigar que o papel corro. como 
-ficando na circulnçiio sómentc o qtw fôr ne- moeda, tmlto mais que a moeda que o papel 
cessaria para trocos, e para pagamento de vai substituir é pessima; a autoridade pu
qunntin.s que forem inferiores ús cedulas de b!ica póde dizer - é prollibiclo admittir-se 
menor yalor. Cnnclno, portanto, que parecen- mn is cobre elo que aquelle que foi fixado na 
do-me injusto não poder dispõr ela metade do lei, o que se achar de mais ser(l tomado por 
cobre que se me concede no resgate, mas só contrabando. - Eu ainda insisto na ldéu de 
de cinco por cento dellc nos pagamentos que que nunca devemos cmittir cedulas conjunta
fizer, é futi! a conc<'ssiio cl;l mPtnrle, sendo nwntc com cobre. 
nwls conveniente ·retirar-se o cobr,. todo no Disse-se tmnbcm que o homem que tinha 
rcsgnte. <' dar·se a qunntia sómente necessa- 1 100$000 daqui por diante não sabia o que ha
rla. para os tro·cos, e que dcver[L ser reduzi- J via ele fazer delles; nesta primciJ'a. operac:io, 
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e!lc não perde nada; mesmo não hão de ha
ver essas quantias de cobre, pois que se re
colhe to·do, e se dá só na. razão por exemplo 
de um por cento, e por conseguinte nfto po
derá 'haver para o futuro essas grundes quan· 
tldades do cobre. 

olhtL para o cobre, como metal, olha ;Jl!'ll o 
cun•ho, t•ste facto de S. Paulo p:m:ce qua n:c 
con\'enceria. e querendo .. ;-:aminar porqu~ o 
cobre tel'c um cxccssi•vo agia, que actualm~n· 
te nfto tem, vi ser gmndc demaada dclio para 
:IIinas Geraes; é ella um:L ·ProvinciiL muit·J 
gra·ndc, ~em um commercio mui ncti1·o com 
esta Capital, e não .Jw vendo Já papel, nem 
outra moeda cru dt! necessidade absoluta con
duzir para J[t o cobre, que sa.!Jia en1 muit:. 
quantidade; era mais um gcncro de commer. 
cio que moeda; não se pagaram dividas cm 
cobr(•, apenas Sé carecia dellc para as cous-as 
muito communs, e Jogo que nPparcceram no
tas ele um c dous mil réis diminuio considc. 
ra\·dmentc seu agio: queria, pois, que se me 
mostrasse 1t razão deste pilenomeuo. 

O Sn. SArunxrxo: - .Eu conYen!Jo que 
seio. grande inJustica. dar uo portador do cil
l.ire uma quantidade delle, e dizer-lhe ao 'Jles· 
mo tempo, este cobre que recebeis fica inutil, 
não podeis gozar delle senüo na razão de 5 
por cento; mas segu·c·se à:uhi que seja o rc
mcdio aos males que a Na~üo soffre, o rcc•J· 
lher todo o cobre e substituir-lhe por cedu· 
Ias? Não posso conYir em tal. O que dnrr.na 
a !\ação é a ubu·ndanciu de uma moeda que 
está muito abaixo do \'alor real c que é sus· 
ceptivel de grande J'alsificaçüo; n mais o que 
quulqucr substituir é um reprcsentame qJ~ 

n1io tem valor real algum, que 6 mais susce
ptiYci de falsificação do que o cobre; o que 
se .ganha com isto? E chama-se resgate o dar 
Pelo cobre uma cousa. que vale menos? O que 
cu vejo nisto é uma per.feita b:~ncarrota ii· 
ludida com peda~os de papel; qual é o tun
da destinado pura amortizar este pnpe; 'I Es
ta tabella que aqui se apresentou? Te dos nós 
confessn.nws que não valia nada, qual é, pois. 

·Sendo assim, se é verdadeiro o calculo, 
em que 111e fundo, para suppôr que o cobre 
tem descido do seu valor intriaseco, mesmo 
no Rio de Jaaeiro. vinha e!lc a ter maior va
lor pela necessidade da demanua, Pureci:L 
com cffeito se se estabelecesse a regra de 
que o cobre só fosse admittido para trocos, 
não ·na propor~ão rle 5 por cento, que é de
masiado, pois dando·sC' o direito 11 qualquer 
de exigir.sc ·5 por cento cm cobre vem a dar
se a esta moeda uma muito grande impor
tunda; não poderei calcular a necessidade 
do cobre no mercado para supprir os trocos, 
por isso seria conl'enientc que o Go\·crno fi· 
zesse para acudir ao clamor dO ]JO\'O, CJUé re-

o credito desse p.a.pcl? Diz-se, o pol'o r.iio qücr 
cobre, tem agia muito grande; ao c•Jntrr•.rio, 
~·ejo que se prefere cobre ao pnpcl: diz-se 
mais é moeda incommoda; o i·ncommodo é 
do controbando, da dJ.fficuldade que ha em 
distinguir qual é o ·cobre falso, é ,, eliminei· 
Gilo. em que está, em relnção á pr(lta, e ouro. 
Depois, sen·horrs, qual é mnis Jacil fazer co
bre ou papel? Todos dirão que é o papel, por 
mais perfeito que sejn, 'Espera-se que o va· 
lor desse p~pel, que não tem credito algum, 
haja de approximar-sc ao valor da prata, ou 
esta r em rela~ão com e lia? Busque-se outro 
remedia, isto não o é; nem eu po,;s•J antc\'cr 
que consequencias trará comsigo. 

sultaria necessariam·entc se nos enganusse
mos. Para al'ürmar a asscr~flo de• um nobre 
Senador, a difficuldade de o trocar. e a da 
conduccilo, de uma .Provinda para outra; 
portanto se se concedesse um papel, a cui:t 

O Sn. FI;r.ró: - Pouco. ou nada dird, 
porque não sou versado na ma.t(•·ria; vou pro
pOr apenas us minhas duvidas, e apresentar 
alguns factos. Tem-se aqui falindo cm valor 
do cobre, e parecia-me que ninguem lhe clava 
vaJm·. Na Província de .s: Paulo, onde Jw. a 
muitos annos abu·n'da.ncia de cobre, nunect te
ve agia algum a respeito do papel, papel c 
cobre era a mesmn cousa, hoje, porém. r;ue o 
pavel vnle nwnos olgumn cousa, c sendo o co· 
brc por mctnu<' rio peso do dn.qui, o povo niio 

realizuçiio o Governo se obrigasse, é que .fos
se mais di-fiicil de l'alsificar·se, ou de con.hc-
cer-se Jogo a falslficação seria a meu ver o 
melhor remedia e. quem ·h:tl'ia de rlizer que 
os bi!lwtes tiio desacreditados como estavam 
pois, chegarnm a valer menos que a prata 
142 por cento, hoje i'Stão n 32! Tnnto têm cs
Ees b!llletes melhorado de crerli.to! Portanto 
emquanto me não con\'Cnccr do contrario. jul
go que é beneficio que se faz ao publico, o 
dm~sc.lhe outra moeda; ha de ficar muito 
satisfeito. Em .S. Paulo o papel c cobre tên1 
ngio, mas é sobre o papel do Rio de Janeiro, 
porque não o querem nas estnçõcs publicas. 
niio obstn.nte SC'r o mesmo Dunco; cmfim ge· 
neralizarem-se üS bilhetes do •Rio de ,Taneiro 
pnra ns ·Províncias que estilo mnls em ron-
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tacto com esta Capital aca.IJava todas r.~ dif· 
ficu!dades. 

O Su. 1\L\!tQt:J'Z JJI:: :II.\IIJc.\: - Xós nfio 
devemos apartar-nos de princípios geraes que 
são deril'ados da experieiiCia. Se os Caver
nas têm tomado sobre si o di·rcito de pro
ver de meio circulante a sociedade (\OS Co· 
vernos pertence pro1•e!·a de toda a n1oeda 
necessarla para as pcrmu~ncões e trocos, c 
se a cxperkncia tem mostrado que tal meio 
circula ntc é nudvo pelo seu ai to prc~o no· 
minai, facilitando o fabrico, e iutruduccüo 
de moeda falsa o que se s<·guc é fazei-o rc· 
-tirar; e tendo sido o Governo que o emittio. 
é obrigado o Governo pura com toda a Xa
çiio fazer-lhe bo:n o ·numeraria que diffnndio 
ne!la; mas como se u1a de retirar ·fazendo ap· 
p!ic-ação ao nosso caso o cobre chamado moc-
da? O Governo não tem ouro, nem prata para 
substituir·1he, não .ha dç dm' chumbo, dá pa
pel; c o Senado conveio que se trocasse me· 
tade do cobre por pnpel, a duvida cst(L na ou
tra metade: ora, qual é a fianGa do papel
moeda? E' a .hypotheca de todos os bens da 

na circulação nad;L produzem nu fim do u.n
no; o que niw succedcria se tal son1llla se 
colll'eJtessc cm productivos da agricultura, 
manufacmras, artes, c n;wcgação. Por estes 
principias a moeda rmpel. quando ü ucrcdita
da com fundos r.propriados para a sua amor
tlzacüo, tem I'U!or rcul c errcctivo; mas diz
se tambcm que n Jl:IIJt•! sendo uma medida 
incert..'t de valores, fará grande mal diffun
dido no Brazil: é ccr.tu; mas nós estamos en
tre a. bigorna c o martello; pn•fcrimos pur 
esta medida um menor mal a outro maior, a 
accumulação progressiva de cobre falso G uma 
calanüdade incomparavelmente muior que a 
du papel-moeda. Poderá ainda vir o tLrgu
liiCllto que na França a. moeda papel foi redu
zida a nada, c ficou sem valor algum; mas 
cm !;'rança os assignados chegaram á cnor
Juc quantia de -18 mil milhões de fmncos; 
não havia limites ü ~u.a emissão, c nós te· 

mos o limite l~gltimo, que é a sub~t:tui~ill> 
do cobre, tüo uamnoso; demais nãu é 11oaer 
discricionario c absoluto que faz essa opera
cfw, G a mesma Xacfto reprc·~t·ntad(l que to-
ma esta salutar medida com conhecimento 
pleno de sua necessidade c conreoicncia, por
tau to a min.ha opinião é que sigamos este 
partido. 

Xu~ão devedorn, c a Xa~üu tambcm credora 
vendo a boa fé ~ a necessidade desta opc
raçfto urgentíssima, para cl'itar maior mal. 
serít empenhada cm acreditar o papel t'lllit· 
tido pelo Governo. Diz.sc: ~ ·é papel, é um 
mal, não ·é medida exacta de ya!ores; ellc 
mesmo não tem 1•a!or cn1 si; - isto é, nós 
conhecemos qual é o valor intrínseco de um 
quarto de papel, mas quando temos por en
dossantes para mais de dons milhões de ha· 
bitnntes, homens liHcs, esse quarto de pa· 
pel é alguma cousa; a proYa é QU<.' se com 
esses quartos de papel se compr.aJn terras. 
navios. casas c tudo quanto se ha. mistér, o 
que se poderá dizer c que con•vém restab<•le
cer-se uma renda certa annual pura servir 
de fundo para a gradual ex-tincção desse pa
pel-moeda. E' hoje sa.bido, sen·hores, que o 
crPdito é rJyaJ da moPda metal!icn, de ma. 
neira que me persuado, que quando as :-<a
ções chegaram ao zcnith, nu cil·i!izaç:io. tal
vez me circule ncllas uma só moeda de ouro 
ou prn.ta, como já succede na Escola. fazen
do-os papeis de creditas ás Yezcs c fnncçõc~ 
de moeda em todas as transacções. - E' 
dcsnccessario expendcr as razões por que os 
escriptores economistas têm dito IJUP seria 
bom removc'r ·toda a moeda de oum c prata. 
da circulação, é cvidenü' que 10 milhões des· 
tes metat•s preciosos empregw!os em moeda 

Eu desejaria, se fosse possiwl, que o pa
pel corresse como moeda geral em todo o Bra· 
zil, nesse caso elJ,, obtcrh maior valor com· 
parntiro como moeda, mas t•·nw que um pa
pel geral e niio Provincial de azo a ser falsi
ficado c contra:eito. 

Alguns lavradores e outras muitas pes
soas extranhando esta nova moeda. de credi· 
to ou fiduciaria, ta!l•ez recusem aceitai-a no 
principio. mas cm .tal caso us compradores 
dos seus gcneros necessarios lhes podcrüo pa
gar cm ouro ou prata, e dest<.> modo cstarüo 
por algum tempo estes metaes cm circula
ção. O pla.no de dcsmonetizar todtL a moeda 
de cobre reduzindo-a sómentc ao officio de 
trocos me parece a mais acertada e cffica.z 
medida QUe Podemos adoptur para acabar 
com o cancio da moeda -falsa, que nos vai 
consumindo e extenuando. 

Resgate-se todo o cobre por cedulas. por 
quanto dar-se metnde em pa.pcl, c metade e.m 
cc.brc com a. ·cluusula de que o portador do 
cobre Jlão podcrft St..•r\·ir-so dcllo se niío na 
razão de 5 por cento é injusto, é absurdo. 

O Sn. Ar.)mlll.~ E Ar.DUQUI·:nQn;: - Toda 
Cotn discussão não tem sido outra cousa. mnis 
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que o elegi o ao projecto que velo àn. Cama. ' di to que 'é absurdo o que é de todos os po
r a dos 'Deput.:ldos; nelle se COI!Sid•·rou o vos, que a moeda de cobre não c.ntra nos 
unico remedia a este mal, a ·crcnção de um pagamentos se não ·certa porção, cm .Portu· 
Ba·nco de metaes preciosos que pudesse, rea- ga!, na França, na Russl·a, c •Inglaterra se 
Iizar fL vi-sta as not.a.s; 6 de certo a cousa pratica assim, c esses grn11dcs ccc·nomistus 
mais pruficua. Tem-se falindo em tanta cou. dizem que apezar de que o cobre tenha um 
sa. acabn.ndo-se por se ·dizer, ·é uma injus- valor nominal; como não póde ser recebido 
tiou pagar a X~çfto metade cm cobre á \'is- srnfto em porçõ:es mui dimin.uta.s, illfto ·t:..u 
ta, c que se receba n•: razfto de 5 por cento mal nen•hum, já disse na discussão passada 
nos pagamentos, e que s~ pague a outrno me- / que em ·B<;ngal!a faz-se grand.c USD dos car. 
tad~ em papel-moeda; chama-se isso papel- I ris que servem de pequena ·moeda que corre 
moeda, mas esta id·6a n;!o 6 exacta; csso pn- I e ninguem tem medo dellu, portanto Jogo 
pcl é muito inf,•rior ao cobre, dá-se primei- I que o cobre não entre se não em cert:l por· 
ra:ncntc ao portador u!l:a ca·utela p:mL com / ~ão não 11n risco nenhum, e está tiradD o in
el!a r,•e<.·b~r um~. ccdu!a, [L cautela 6 inferior / com·eniente, ·isto ll, conforme a legislação de 
á ccduln, e a ccdula inferior ao cobre; nfto é I todos os povDs; mas uma vez oue se esta
assim o papr;J do Dancn, todD o mundo acre· be!eç1 o principio que ninguem ·é Dbriga,do 
dit..'t nelle: mas qual é a garantia deste no\'O .1 a receber mais que tantos por ccniD nilo ha 

I 
papel? Qual é a sua amortiza~iio? Como o por· /risco nenhum. - O que se 11ão pôde admit-
tadur pódc ccnwr com <·s;:n amortizaçãD que 1 tir, é o principio que ninguem poderá rece· 
ser[l ri.'''liz:Hia o Tnais fa\·orarclmencc no cs· j bcr n1ais; isso seria a nw.ior viol!.\ncin. cada 
P·J~o de 20 ou ou 30 :wnos? Por u::n engano um hn. de receber o que bem lhe parecer; prl· 
muito g-rande; nfiu se co:Jf~::Jdam ccdulas com mciramente ~ !mpraticm·eJ. cm segundo lu
papel-moeda; c·;;t,• fa~ o officio do ouro c da gm· força-se a liberdade i.ndh·iuunl. Estou, 
prJt:J que '~ obtcr-s" CIJlll isso o que chama I pois, no principio que é prc•cizo Teduzir o pa
moe·da. o qu< se prcc:za para :1 vida: olg'Ora I .;:uncmo do cobre; 5 por Cl'IltO parece-m~ 
.~ lllneàa p::pd ci:cumscre\·c-se <lD paiz, qu" a / muito, diria que fosse dous e meio; porq.uc 
admittio. nfto pôde ter circui:Lção fór:1 dclle, 

1 

remos que desp;tchantes na Alfandega, qu1! 
o que n:lo ç,contecc ao n:cwl precioso. E' tomam sobre si despachos ajuntam uma som
w:·dade que e~scs t·conomlotas, que D nobre , ma muito grande e ;-ai para o 'l'hesouro graJl· 
.sennclor .citou, dizem que é prccizo npro,·el- 1 do porção de cobre; é nccessr.rio calcular cDm 
tar esse-s metecs precioscs, ·nfw rt•duzil-os ú o qu<~ a X"a~ão ha de p.:1gnr nnnu.alme·nte: 
n1ccda; porque pocl!·m a·ugm•·ntur a riqu.•za quer-se fner o resgate. é necL'SS·ario destinar 
·PUblica. c particular, mas p:tra 11(\\'-Cr essa fundes; para 5 por cento será .necessario dDUS 
Jnncda papei ·6 misi~r grnndc Patriotismo .mil contos, e ainda ir ·buscar esse di•nheiro? 
;;rande diligencia do Gc.,·crno em sun segu- :Portanto reduza-se o cobre como se quizcr; 
ranr,:1 para que• se ponh·:l no p;t'!' do pnpL'I do na min·hn opinião nfto CDrrc risco nen·hum. 
Banca; todnvi·a nüo se púdc deixar de con- pcl.l cxpcriencin. que t~nho,' porque como se 
siderar que todos DS paizcs. que têm cstaobc-/ está ce.rtD que não ·é forçado a recrbcr senfto 
Iecido pnpeJ.moeda, têm abusado com muic:t . aquella porção, não ha inconwniente; con
facilidmk; mas ·dlz-so:• qt~t• os Corpos Legis- j scquentemc·nte não julgo que o artigo preci· 
lnth'os :~fio r:·!Jusnr:I; cm to~a p.1rte ·lw uma i zt• de enll'nàa; niio me oppor-ei .que se reduza 
oceasi:io 1:.: urgcnr!a, c n~o ha cour,~ mais I a ·l" parte. porque n.ssim estou nos meus prin
·facil qnc a moeda pnpd porque a nccessida- I c i pios. Tem-se ditD que o publico não gosta 
de obriga n l•lnçar TIJ:io do 111~in ·mais prom- ! ele cobre; d.!J. maneira que o ohn, de ccrtD não 
pto, r, pois ~st<• ·nwio m~is pe!·i;;c3n do que J gostar{L, estDu muito ccr!D que ninguem à1a 
o estabelecimento do .B~ncn; e!lc tr·m cst·lS 1 de querer um papel que consome com fac!li
;;ara:Jtins, cu vou busca.r com un1:1 nota, qne / datl!'; muitos não sabem ler, ·hão de ir per-
se terna p:tpcl do Go1·erno, o que• quNO, pC'r- i gt:ntal' ao ·vizinho quan•to vale o papel, o quc• 
qur se recebe na.s estac•}es publicas. realiza- • não acontece com o cobre. 
se com muita Jncilicladc, o que niio hn dt• I O S11. BonaF.s: - O nobre Sen!ldor que 
r.cont.>ccr com esse noro papel; cssJS cedu-/ contrariou n opinião ·dD resgate dt• todo o co
las corrcr;io ao mesmo tnnp,') com o cob:·e. •' ' !Jre. diz-s,• que esta Dpcmciio era uma. ban
]hc h:1o de ser muito i!tfcrior. ·Tem-se n~ui I carreta; pois substitui!' utn~ moeda PDr Du· 
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tru, .que corru. nas esta~õcs publicas, é ,ban
carrota? O ·nobre Senador pelo seu discurso 
faz o elogio da moeda de cobre, mas se ella é 
-boa, se é preferivel a moeda. papel, e.ntão de. 
ve votar co·ntra a lei, mas cuido que o nobre 

I 
seria ·remedia ao mal da. moeda de cobre; o 
Ba.nco que .tem ~ú mi! contos !Ja:via lle prin
cipiar a resgatar 20 :mil co·ntos cm col>r<•, e 

·reunir metacs preciosos, c como poderia au
gmen>tar o seu credito? Isso 6 o que <·U não 
posso conceber, porque primciram<:nte depen
dia. da possibilida-de de organizar esses m!l 
contos ,. cm quanto chegaYa. n estado de res
gatar o cobre. qua-nto se não teria falsificado? 
S-eri,t -remedia se o cobre fosse em pequena 
quantidade, e cun·ha-do legalmente, mas pelos 

Senador lança. 8Ó suas vistas para o Rio de 
Janeiro, -é defeito mui.to ·commum; por con
sequencia saiba o nobre .Senador que ióra. do 
Rio de Ja.nciro a existcncia do cobre é repu
tada. -uma -calamidade. e no Rio de Janeiro 
não •é nssim; o meio circulante nfto é o co-
bre, elle foi até agora. um .genero, posto que 
j{t se vai sentindo aqui tambem semelhante 
incommodo, o meio ci'rcul:mte aqui ·é o papel. 
l11as disse mais o nobre Senador, como se lla 
de substituir um papel sem g·lramia. nenhu
ma, que ninguém qu·ererii aceitar, visto q·ue 
os fundos pma a sua amortizaçiio são insuf
ficie.ntt's? :lias que garantia tem vinte mil 
contos de bilhetes -do Banco? Respondo, a pro-
mcssn que uma lei .fez; a ·:-<ação tomou so
brt• si o resgate deste capital; c dissc•-se na 
lei que se amortizaria o ·P·lPCI a 5 por cento 
c Jogo que e!le ft•z o officio de moeda dentro 
de um pequ<!no circulo. vai augmentando de 
valor de dia em di-a, porque tendo tido um 

factos das apprchcnsões, que se tem feito. Jlãn 
!la .caixa de Banco que o ·r<!sgatassc. Disse 

I 
mais um tios nobrc•s Sena·dores, que d~pois 

de !vagos annos é que resgatariam essas ce
J dulas; mas cumpre notar que -ficam serYindo 
[de papel-~lloeda,_ não se tem gu:trdatlas; _ gi· 
[ ram na cJrcular,ao como moeda, c o G-over-~lo 

I Yni resgatando-as com fundos que tem. D1s· 
1 se-se mais que a falsi.f-icacflD das -cedulas -de 

I 
papcl-mm•da é mais facil que a do co-bre; 
prime!ramentc :1 moed-:t de cobre_ é. ?csprezi
vcl por ser multo pesada. e de dlfflCJ! conta
gem, o qu,• ·niio acontece com o papel; em 
segundo lug·ar é mais facil con.hccer a falsi-

l ficaçüo da lllOl'dn papel que -do ·cobre; nin
guem entrega um -sacco de cobre falso, a.. 
intrcducção dess-:t moeda ·G por fracções, v. g. 
em um sacco ele 100$ mettem-sc 20$000, por-
que todo o mundo conlh•Cc a difficuldnde de
estar co:lt~·ndo, c escolhendo a moeda. de co
bre; pelo contrario ns cedulas, u·ma. vez que
se introduzam fals·as pelo seu giro, é mais 
facil conhecer-se a falsi-ficação. •Para. provar 
isto direi que os bilhetes novamente substi
tuidos têm sido falsificados; todavia. não ha 
caixeiros por essas lojas que não os conhe
~am ao primeiro golpe de vista, c ser(t pre· 
cizo que os faLsificadores recorram [t outra 
ilwenção; portanto é mais facil conlJCccr-se 
a ·falsificação dn moeda. papel, mesmo porque 
o cobre, qne .,·em cunhado dos paizcs cxtr:tn
geiros, c ·difficil distingui!-o do nosso legal. 
Disse um nobre Senador, que qu(lndo uma 
:-<ar,üo cll<'gn a um certo estado ele cil·i!iza
ção a moeda. necessa·ria. para a circu!açüo é 
em muito pouca quantidade; 'll·a praca dos 
Banqueiros fazem-se iodns os dias u·ans
acções de milhões de libras, sem se abrir a 
caixa de n-enhum delles. 

reb.ate mui grande, hoje acha-se a pratlt com 
o premio de 33 so-bre -esse papel, e a. razfto 
disto é por ser ter posto termo [t cmissüo 
elle. ""ão se dig·a que se teme o abuso qut' 
o -Gonrno pôde fazer, nós não tratamos de 
autorizar o GOI'erno a emittir pnpel-moeda, 
mas s-i'm a n•sg-nraT o cobre. Consequente· 
mente sej.:t embora ·diminuto o fu.ndo, este 
papel nfw ha de perder credito, nfto fica de 

.pcor condicüo que o papei do Banco. antt•s 
de meihor por isso que aquelle é limitado 
:to Rio d,· Janeiro, e os 20 mil contos de co
bre que se 1·ão resgatar sfto para todo o Bra
zil. Como se póde t!izer que é ba.ncarrota, se 
o po1·o quer :mtes o cobre que o p.apel? Qua·n
ro a mim, não esmoreço na. opiniiio, cm que 
estou, de que o unico remedia é retirar to
do o cobre da circulaGão, su.bstituil-o por pa
pel, deixando-se na circulação o cobre que 
s<'ja prccizo para trocos. t' que só -se aceite 
quantias para. mc.nos da ultima cedula, que 
11nuvcr. Disse muis um outro nobre Senador 
que toda. esta discussiio era o elogio do pro
jecto da. outra Gamarrr, porque .a cn•ação do 
Bnn·co N:t um rc.·met!io grande; ·mas esse pro
jecto -nflD fallou cm .moeda de cobre, occupou. 
se do •Banco, e ·disse q11c h:wia de resgatar 

0 .Sn, :VLI!lQl:l'7. DE BAnRICEXA: - PelO 
qur ten·ho ouvido parece-me que o problema. 
csl(t resolvido da maneira mais feliz; não 
Póde ·ha.vcr uma r~solução mais admirava!, o a moeda papel; portanto esse projecto não 
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Brazil nfto só fica livre de todo <> ·cobre cir
culwnte. como o sacrifício apenas de algumas 
tiras de papel, mas recoLhe aos ca.fres da Na
ção todo o cobre dos particulares, pocl,,ndo 

I 
culação cobre e papel t,;mos dous flage!Ios, e 
nesse caso é melhor um só. 

O Sn. ALEXCAH: 'l'em-s~ dito que esta. 
discussão justifica o projecto vindo da ou-

bem acontGcer que pt•lo desconto extmnrdl- tra .Camara; em parte assim ·é; mas e!Ie niio 
nario da mocd·:t papel em conseqtn•ncia de ex-~ :eve em vis~as resa·rcir os possuidores de!Ie, 
traordiuRr!a emissão, esse mesmo cobr~ chc- tsto é, recebemos o cobre c damos cm seu 
gue para o resgate de •todo o papel. lugar ·papel. Disse o nobre Senador que era. 

A discussão de hoje sem dt•vlda faz 0 uma grande cousa, que ningucm :tinha l'isw 
elogio da outra Camara porque suppcsto qui- Isto; que nós podemos resgatar o cobre sem 
zesse desmonetizar 0 cobre deiX{tYa-o c:>n;tu-

1 

sacrificlo: cu ·niio .sei se 'é _porque ~stou ~·~ 
do na mão de seus do·nos para usar c!elle como I ~oa fé ~es,te . negomo, que, ~ao acho unposost
quizerem, entretanto que a' opiniüo de alguns ~e! •f(lZCI se ~e·~I~Jente .~ r~s~ate do cobre. s~m 
nobres Senadores hoje é .que se tome sem .,randcs sa.cnftctos á Na~ao, porque enutt<~J
dar cousa alguma. Admira-me que um expe-1 do. nós ced~.Ias em pagamento do co~re .reco;, 
diL'ntc tüo facil, c tão util não lem·brnsse a Iludo. podeJwmos com esse cobre. reauztdo ,L 

_ _ _ . . lmo~da for.te comprar fundos publtcos, e com 
?\.a~ao alguma, e ·nao set porque temo aue a. . d t 1 1 t t' d 
opcra~ao nao seJa pc • .;sn·el. Esperare! por 1 'tt'd t d 

- - · · . - I os Juros cs e r en amente amor 1zan o o 
. . _ · pape cmt 1 o e cm um cer o numero ~ un-

mator cluctdar,ao a ver se compre.hendo, a.té f' . '··d 1 . r· · · . . . nos tcarw resga"' o o pape sem sacrt.tcto 
agora acho dcmaswdo sublime pam 'lllllll. / algum da Nação. Não a.c.ho nisto impossibi-

0 St:. BonGES: - O nobre .Senador qu2 1 !idade•, antes muita possibilidade, assim haja 
fallou parece-me que por ironia. e disse que li boa. fé, Jea!dad0 e patriotismo, t:mto no Cor
Sé 1aelmira1·a que manhum:~ Xação lançasse po Lcgislatil'o para. ordenar a lei, como no 
mão de semelhante meio pa.ra resgatar todo I .Poder ·Executil'o, c mais empregados na. sua 
<> cobre; eu tnmbem adm.iro que ·nenhuma execução. 
Xa~üo lançasse mão do meio ruinoso •ele cha
mar todo o cobre, dar-Ih,, o mlor de um quar-

O •Sn. B.\Jmoso: - XfLO sei se ha. c•mcn
ela sobre a •:Ilesa a. respei·to da. opinião que se 
apres·enta. c .nüo h·avendo ll.mij(ar·me-It'ci. a to, e ficar onerada com tres quartos; por um 

rasgo de penna isto que valia. 10 l'alc2, e cu dizer que os m.eus ·receiios, e difficulda.des 
fico pnganelo o resto; mas neste caso, eu re- multiplicar-sc-.hil.o no cnso de passar seme
cc.bo esse valor :lc 100, fico com alguma. cou- 1 llwnte prcposiçüo. ·Seja o cobre moeda, ou 
sa, don-lhe outra cspecie co·m que p6dc com. li nfto, 0 po1·o a juJ.ga.r como tal, e urna vez 
prar g'{!DCrOS, no outro CaSO fiCO indio\•idado 

1

. POSSUidO ch.'Sta idéa nflo ha. forças humanas 
em 150. qunndo agora. dnu-lhc o valor de 10, que o com·cn~,1m do contra.rio; julga a. moe
e eu pagarei isto qua.ndo puder. Rt"pitio-se da de cobre .mais ovaliosa que esse papel, e 
que esta discussão é o elogio do projecto da. muito duvido que el!e se sujeite a uma t(ll 
outra Camnm; o mesmo nobre .Senador im- lei, e põdc talvez tomar Isso como um roubo 
pugnou-o por não fallar em rernedia.r o mal I que se lhe quer fazer tirando-se-lhe o cobre 
do cobre: n c•pinião d·os ·nobres Senadores cujo ·valor elle co.n·h·ecc e .dando-~le-lhc em 
que querem r~tirar todo o cobre é filba do seu IU'gnr um papel que elle nüo sa.be ava
erro; mas não se segue que a do nobre Se-/liar. A cousa, [L primeira vista. parece muito 
na dor, que quer reduzir o cobre a um quarto, boa. mas teria na pratica. terriYeis canse
seja. ex·acta; por ora, persuado-me que a ou-/ quencias. Uma semel,ha-nte operação teve Iu
tra opinião ·é mais facil, e util; c esteja. o 

1 

gar, creio cu, nn .Fran~a com terriveis resul
nobrc ·s<'nndor persuadido que o remedia de tados na menoridade de ·Luiz 15. Parece que 
que nos occupamos a.ctualmente, que se t[.'lll 1 não ·Conhecemos a povoação em que vil•emos? 
-cspaGnclo ck ·um nnno para outro, ha de sem I Ha .homens, na maior parte das Provi·ncins, 
duvida ter alguns emlxuaços '!ln sua execução / que nüo sabendo !('r, e ·não fazendo idéa des
no principio, de qne o Corpo Lt>gislatil·o oha / tes negocias nüo sn'bem se o papel .que se Ih'o 
ele tonwr con.hec!mcnto para os obviar. mas 

1 

d[L é moeda. ou uma bonita. graYura, c não 
isto que se p6de dar a. respdto de todo o J.hc diio o mesmo valor que ao din·hciro QU•J 

resgate. póde dar-se a respeito da reducçüo cl!e con•ta e como tal reconhece, portanto é 
dn 4' parte. Quanto a mim ficando na clr-/ precizo que nos lem.brcn1os que <.'Stamos !c-
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gislando para tt :-i'a~ão inteira, e uma. .tal ope
ração <'l de grande risco, embora a .Nnçfto es
teja disposta. a fazer sacrlflcios; porque em 
tal caso seria aind~t preferível c sem duvida 
muito oneroso meio d·e fazer-se o resgate com 
prata .comprnd~t pelo preço .que houver, tem-
po viria que a Xação prosper<rsse e pud~sse 

resg.atnr sua di·vida. Concluo, pois, que sc
mdbante opcraç.ão se1;ii muito ·ruinosa. por 
gr<rnde parte dos possuidores do cobre c pó
de .trazt•r eon1sigo males que cumPre e\·i
tar. 

O .Sn. VEncumr.o: - O meio de evitar o / 
conlr<rbando do cobre é desmon<'tizal-o; ora I 
redu~il-o a metade .será sufriciente? Creio 

SJ~SS};.Q ORDI:-i'AR:lA, E)II 24 DE JULHO 
DE 1833 

I'llES1DEXCI.I /lO SIC, JIEXl'O JI,\JmOSO I':,lllmiA 

Discussão rlo projecto sobre o ?ncio circztlan
te e crcaçcio ele um Ba.nco 

Falia ram os .Srs. Senadores: 
.Saturn!no, 2 ·l'ezes; Bor;es, ·i vezes; 
Almeida e Albuquerque. 4 \'ezes; Fel. 
jô, ~Iarquez de Barhaccna, Marquez 
de Clra \'('!las e ~farquez de Baepen-
dy, 1 vez. 

que niio; dc·ve offereeer vantagcns o contra- i Abcr.t:l a sessão com 36 Srs. .Senadores, 
bando. Emquanto nôs não fixarmos valores, I' c lida. a acta da anterior, •foi approvnda. 
não podemos evl·tar o cambio. nfLO sabemos o ·No decurso da sessão co:npareccram 
Ynlor nominal que .havemos de clar ao co- mais 7 .Srs. Senadores. 
bre; portanto lancemos as vist.as p·ara outro/ . O Sr. 1" Seerct:;rio deu conta do se-
lado. O proje.cto da Camara dos Deputados 

1 

gumte 
consultou um outro grande lllQ! que 6 a os- EXl'EllJJ;xrJ~ 
cillação do cambio; por isso fixou o padrão 1 

monetario: não approYo os DJ('ios que o pro· I Um of.ficio elo :\linistro eln Gucrr:t, dan
j(•cto empreg.a, mns se nós fixasseruos 0 pa. I do as informa~õcs, qU(' por ordem do Senado 
drfto mon·etario poderíamos fazer entrar na f se lhe exigiram a respeito do requerimento 
circulaçfto os metues preciosos. )!as a ques-~ de José Marty ::l!anignard. 
tiio ·a dcsmonetizar o cobre par:•, obstar o 
grande contra,bando, e paT·a isto é necessar!o I Foi rcmettido ít Commissiio de 
r•·sgatar o cobre todo, deixa·ndo nn circula- Guerra. 

~[LO aquella. por~fto, que 'für sufficiente para, I . . . 
t . . um offlClO do Secretario da Cn!llaru elos os 1 ocos, porque reduzmdo·sc a meta-de é .. 

Precl'z es . d . . .Srs. Deputados. participando que nquc!la Ca-o que sa, mero c "Ire na c1rculacão o - . 
. d . . . o " ' marn resoll·eu, ou e nao unha luga'l' n appro-

. que e c JUstJr.:t · mas en•t'\o teria prem lo se- · " ' ' ' · I vação das seguintes propostas ele Consêlhos 
.brc o pape~, c estaríamos como antes; .por- / Geraes: 'tres da Provinda de ::llatto Grosso, 
•tanto p,u~cla-me qtle de\"l."Ino· m'·tt· · ta t. • 

. '.' . " e '· 1r n .0 
1 relatiVas ao custenam.nto de gados pelos es-

panei em cada um.a Prov·IllCJa. que ella fl- I tancieiros; .fi cria~iio de um Corpo d<> Policia 
casse na mesma Proporção para os impostos: /em cada "freguezia; e á obrig·lÇiio de apre
ex.cusava·s·e ave•r.iguar a QU(l}ntidade d·e co-/ sentar certidão ele exame de Grnmm:nica da 
brc, que é necfrssaria para os trocos. Em- Língua. Xacicm:tl todo o individuo Qth! qui
fim cu offereço essas idéas {L sabedoria da I z~sse .ser alumno de qualquer nula, que não 
Camara. fosse de prim€·iras lettras; dué!s da Provin-

Dando a hora, o .Sr. Presiden·tc tornou a ela. de J1inas .cernes, para Jw.v~r n•l cidade 
occupar a cadeira da Presidencia, e decla- de Ouro 'Preto uma Casa de Fundição; c para 
r~ndo adiada a sessão, designou para ordeni I se ·cne<Lrregnr á Camnra respeclh\1. a ad·mi-
do dia a continun~ão da, mesma ma teria. 1 nis•tração do vinculo de Jnguára; e uma da 

tarde. 
·Le1·antou-sc Pro1·incia dn J3ahia, para fazerem parte do a sessão ús duas horas da 

patrimonio do Collegio dos Orp:l:itos da Ca-
·pitul ·os ·bens outl"'ora administ~ados pelos: 
leigos de Jerusalém. 

Ficou o Senado inteirado. 
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Outro ofiicio do mesmo .Secretario. re· 1 cs interesses. e commodiàa·des dos paroc·hia.· 

mettendo as trcs seguintes /nos de uma e outra freguezlo .. 
1 Artigo 3." Ficam revogadas todas as dis· 

m:soLt:ÇÕES posições em contrario. 
Paço da Cam(tra dos Dcpu•tados, cru 23 

A AssembWa Geral JJegislat!va resolve: d·e Jul.ho de 1833. - A.ntonio Pau~·ino Liiii•JlO 
Ar•tl.go 1." O Governo fica autorizauo rlc ,.!.breu, Presidente. - CMsiano ESJJirirlirio 

para. fazer executar em todas as Alfandegas rle Ue/lo Mattos, 1" .Secretario. - Brrnarllo 
do Imperio o Regulamento expedido na data ! Belisario Sorrres rlc s~uza., 2" Secretario. 
d(~ 25 de Abril, e o additamento de 23 de I A Ass~mbl&a Geral Legislatil•a, sobre 
Ag<Jsto do: 1832; e pam altera!·os nus suas proposta do Cc·nscJ.ho Geral da Provincia de 
d!spos!ções legislativas. como julgar 11cccs- ;\Iatto Grosso, resolve: 
sario, ou conveniente a bem da melhor ar· .Arti.go 1. o Fi.c:t desmembrada da freguc-
rccadação das rendas publicas. zia do Sen.hor Bom Jesus de ·Cuyabã e erecta 

Artig.o •2. • .v.s .sobr~dilta:s nHorações só ~m paro chia, a capella ele X essa :Senhora do 
poderão ser feitas pe!<J Go\•erno até o fim fuls.ario do ·Rio de Cuyabá acima, que tem 
tl·l proxim:t seguinte sessão da AssembWa Ge. Pia ·E·:tPtism:tl, c CemitPrio, a.brangendo os 
r::! ·Legislativa, <1 cuja approvação serfto sub- seus limites desde o sitio de Tammá no Ce. 
mettidas, depois de redigidas cm um só Re· dr.nl, e da;hi <1 estrada que vai ter ao ribei· 
gulnmc·nto. rüo do ~Iutu·m, no cngcn·ho de D. Rosa Car· 

Artigo 3." Ficam revogadas todas as dis· doso de Lima inclusive, e d:t parte d'alúm 
pos!çüe~ em contrario. do Cupbá o porto dO rio, que con·rront.:1 co:n 

.PaN da Cdmara dos Deputados, em 23 o predito sitio do ~·ammil, e daJJi em rumo 
do Jul;ho de 1833. - Antonio l'attUno Lilll·]JO ! por li'n.ha divisaria at-é o engenJJO das Ara· 
riu -·llrn:u, Presidente. - Cassiano Es)Ji?'irlião ! ras inclusive; c da pane .de baixo até a fa
lir Nc!!o illa./tos, 1° .Sccreta·rio. - Bernardo / zcnda c morada do Coronel .Tos·ú Antonio Pin-
Jiclisarir; Soares lle Souz(t, 2" Secretario. \ to de Figueiredo, abaixo da ·barra do Coxi-

A Assembl~a. Geral Legislativa resolve: I pó-Assú. 
Artigo 1. o O Director do Curso Jurídico 1 Art!.go 3." Aos paroc.Jws de.stas novas 

dn cidade de Olinda, ou de S .. Paulo, fica au. j freguezias fic.a arbitrada, a cada. um delles a 
torizndo para admittir a l\Innoel Ribeiro da congru;t cmnunl de duzentos e quarenta. mil 
SHva Lisboa a fuz,•r ado da.s DJ(!:tcrias do réis, c os ma!s emolumentos, que compdircm 
q;J:n·to e qui·nto annos, que se ensinam em 1\s mais cnpe!las col!adas da Província. 
virtude da lei de 11 de Agosto de 1S2i, e a Artigo 4." Ficam re-1·ogadas qu::esqucr 
Jl:\SS::r-lhc c:\rta de Bacharel Formado, quan-, disposições cm contrario. 
do para este .fim ellc ten·ha obtido a appro- •Pa~o da Gamara dos Deputados, cm 23 
vnção exigida pelos Estatutos. de Jul1ho de 1833. - • .t.ntonio Pa.uHno Lim:no 

Arti·g·o 2." Ficam revcgada.s para esse ef. / rlc <ib·reu, Presidente. - Cassirmo Espirirlilio 
feito sómente todas ns disposições cm con- I rlc Jfcllo Jia.ttos, 1° Secreta·rio. - Brmm·rlo 
tmrio. 

1

1 Bclisario Soares ele Souza., 2" Secretario. 
Pa~o da Camara dos Deputados, em 23 A Ass~mbléa Geral Lt)gislnti>·:l, sobre 

rlc JuJ.ho r!e 1833. - ,tulonio Pauli-no Lim•pn . proposta do Conselho Geral da Pro,·incia de 
r/P. "l~·rcu. Presidente. - Cass'iano ESJJiriàüio Minas Geracs. rt•solvc: 
dP. Jfcllo .lfattos, 1 o .Secretario. - Benumlo Artigo 1." As leis. e decretos, nsslm gc-
Bcli.mrio Soares de Souza, 2" :Secretario. m·~s. como .peculiares, serão publicadas nn 

A Assl'mbléa Gerai Legislati•va resolve: Prm•incia de :1-Iinns Gerncs pelos parochos e 
Artigo 1." Fica, desmembrada da. matriz I curas, nos ·domingos c dias santos, ft estação 

de Sant'Anna da villa de .S. José de l\!ipebú da. "'-Iissa Conventual. 
v en•v-ua:t Lt igreja parochial a cape !la a~ Artigo 2. • As Cama1·as ~Iunieipaes, de· 
X. Senhora do 0', da povoação de Papa.ry. pois d<: receberem os exemplares das leis. c 

Artigo 2." A Sa.mara •ll!unic!pal respecti- decretos que o Governo é obrigado a remet· 
va lhe fixnrft os limites ·mais analogos, e ad- ter-lhes, fnrüo comprar. a expensas dOs mu
optados ás clrcumstancias locaes, proPorcio. nieipios, <Js n~cessarios para se publicarem 
nando, c harmonizando quanto fôJ' possiYcl cm cada parocllia, c cap~l!a curada. Estes 
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exmnplares, depoi:; de publicados, seriiu en-

1 
trina que foi c:mittida de resgatar-se o co

tregues aos Juizes de Paz respectivos, para · bre ·por melo .cte .cedulas; muLtas vezes ar
os faz~:rem guardar cm seus carlorios. cu- /m:lln-se gra·ndes questões porque se entendem 
brando os .parochos, e curas os uecessar;os 1 ou !iga!ll differcntes idéas á m~:sma pala'Vra, 
recibos para serem en1•iudus, [l:; Camar:ts :IIu- 1 portanto como é passivei que o nobre Sena
nicipacs, ·e consen·adas nos :;eus archil•us. i dor entenda por bancarrota a uma cousa dif-

Ar.tigo 3." As leis, decretos c qu·a~squer I ferente é nccessario que me explique, poderá 
ordens do Governo, depois de impressas na lln:csmo ser que fiquemos cohm~ntes cm idéas 
1'ypogra.phia Xacion.al, as quaes se reputam se o nobre Senador entender por bancarrota 
autheaticas, pod·,·rão reimprimir-se nas ty.po- . o mesmo que cu .tendo, eu <!ntendo por ba.n
grap1Jias particul:tN's da .Pro•1•incia. ·f~cando I carrota uma declaração .c'xpliciO:L ou ilacita 
a:; mcslllas responsureis pela sua exacLidãn. 1 da impossibilidade .de so!l'cr dh•idas contra-

Paço da G~mara dos Deputados, em 2:l · hidas, e nessa hypothese .creio que mos·tran
de Julho de 1833. - "ln to11 i o Pau/.ino L'im1w do que <:Om esta operação o Goveruo decl:~ra 
de "lltrau, Presitleute. - Cassiano Esp·iridiãO t:tcit:t ou explicitamente que Lhe ,6 im:possl
ac Jftllo Jla'/.los, 1" .Sccrcta·rio. - BcTt<ardo , vel pa·gar divida.s contra.hidas com seus em
Bclisariu Soare~ ele Suuza., 2" Secretario. I pn•gados, ten1Io mostrado que declara ba!L-

carrota. 
~!andaram-se imprimir; caso niio 0 / .Q .Governo p:1go11 a seus empregados com 

estivessem já. o qual se ma•ntiveram; agora o que Jaz? Diz 
- dai-nw essa moeda de cobre - nesse mo-

or:vE•I DO DIA mCIHO o que acontece .l) que a dil•ida torna 
:1 appar.:cer outra vez, e dá-lhe um papel <li-

,Coutinuaçiio da ultimn discussfto do pro- zcudo-J.hes - eis aqui com que •vos pago o. 
iecto .de lei, sobre o meio circulante, " crea- 1·ossa divida, .com este IJlHPel podeis fazer o 
çflo de um Banco:. c~~~ ~s cn~e·ndas feitas pelo I mesmo uso q~L' .fizestes a~é agora <:om o c~
Senado, c appro\.td.Is IJ.l secunda. . brL' que tornei a receber - mas a questao 

.Q .Sr. ·Presidente conl'idou o Sr· Yice- I é se com o papel se pódé fazer o mesmo uso; 
Presidente para occupar a cadt•ira da Presi- I cu creio que não, por isso disse que não se 
derreia, cm quanto .tomava parte ·na dis- /1 t!:lva equivalenw algum: é ·necessario que cs
cussão · te papel seja recebido não só nas estações pu-

Prosegu!o a discussão do artigo 21 <las j blicas, mas ·nas transacções particulares, c 
emendas, que ficou adiada na sessão ante- sc·r[t este pa,pel a.credHado? O nobre Senador 
rior. perguntou quem dá credito ao papel o.ctuo.l 

D Sr:. ,BoBGES: - ~o decurso da dis- c1ue foi do Ba.nco? E pareceu concluir da sua 
cussão de hontem se apresentou a id~a de j :•renga qui' o papel póde ter credito sem fun
que devi·:l. ser alterada a regra que se esta- 1 dos; mas 'é necessario lembrurmo.nos que es
beleceu de 5 por 4:!Cnto nos pagamentos, c I te papel so!'fre certo rebate, e ·de onde nas
como ·não se offl'rcccu emenda offcreço est:t c••r[l este ·rcb:~.te? ~ascc da differença entre 
(leu)· I o papel realizavcl, e o nilo realizarei, é rea-

xm:xD.\ !!zanl •todo o papel que p6dc ser dado ao 
! G:n·erno no pagamento de Impostos; o que 

O cobre que o GoYerno emittir nüo fará j n;,o entrn nesta operação nfto é re:tlizavel; 
na <:ircula~üo monetaria outro officio que ,. ora ha certa relaçfLo entre o papel que gim 
não seja o de troces nas quantias inferiores <' aquellc com que se pagam impostos; essa 
á ·IUais pequena cedula. e const•quentementc 1 relaçfto é que dá o mlor actua,! cnm pequena 
ninguem ser[t obrigado o. fnz~r ·pagamentos J differença; ora, agora este valor ·não li rece
em cobre. - J. I. Bo·roes. I bido nos impostos e constante ou proxima-

l mente poderá haver alteração, c qur' se faz 
·Foi apoia.da. I agora? Emitte-se uma quantidade de papel 

/ quasi igual {t que existe cm natas do .Banco. 
O Sn. SATUnNrxo: - Hontem fui argui- e!Ie é da mesma natureza, é pa.pel do G<lvcr

do de haver denominltdo bancarrota {t opt•-
1

1no. ficando parte rcalizavel, e variando no 
rnçiio que se pretende fazer segundo a dou- dobro a. emissão, o que acontece? E' que a 
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rea.lizaç<io •va.rla no dobro, con~equenrr,me~- 1 sua prompta realização como hei do acredi· 
te diminue o credito não só do que vence, tar que se receba uma tira de .papel só por· 
mas do que está: fallo :1 resp"ito dO R•io de que se diz - vale tanto? - Neste receio, 
Jan€1iro ·porque tmnbem metto eJ11 conside- pois, não posso Yotar pela opinião do nobr.; 
ração os tributos pag-os '!lO Rio de Janeiro, Senador. 
Por consequcnc!:J. este paPL'l que ag-ora se O Sn. :Bonar~s: - A definição que 0 no· 
emittir o que faz ú desacreditar o actual na bre Se·nador deu de bancarrota não se con
rnzão dupla, e ~ntão o G-overno o que faz? forma com a minha; em mruterias taL•s não 
Diz nfto ·vos po;;so pag-ar a divida senão com ha uma ling-uagem technica tão explici.ta que 
grande rebate, é isto o que eu chamo ban· exprima ·tudo qun·nto se sentc, p·orque se aca
carrota, salvo se o nobre .Senador entende o so o. houvesse não hav<:rilt o. discussão que 
contrario. ha; essa virtude só as auathcmaticus wm; é 

Vamos ver o que poderá acontecer n:1S per isso que nüo poderei responder sat!sfa· 
outras ProYincias; o que g-i-ra actualmente é ctoriamente ao nobr·e Senador; mas sempre 
cobre; c!Ie tem tambem um reb:~.te a r~spelto hei de diZl'r que não reputo .banco.rrota na· 
da prata, tira-se o cobre da clrculaçfto e d·á· quelle credor que recebe em pagam<>nto de 
se o papl']; o que ha de accntecer? .Seg-ura- ) suas dividas os seus mesmos titules de crc. 
mente esse rcbat;; que tinha o papd nüo pó· dito; e por consequencio. no caso presente 
de passar tal qual paro. o ec.brc, lm d<e pas· não se póde dizer que o GoY..,rno .rez .ba:Jcar· 
sar ·necessariamente muito maior, porque se I rut:~. com o pa·pd do. Bo.nco, porQue se rcs·pon· 
se disser a respeito do ,.,,ler do cobre, que é sabilizou, visto que está recebendo nos paga· 
um gcnero e tem certo \"alcr intrínseco, c mentes que ~ lhe .fez; c ora se o que se dá 
fJUe o papel não -tem nenhum. o que podcr[t I ag-or.:t co.m os bilhetL'S do Banco se der com 
acon'te~er, ~;endo r,,ce·bi.do nas c·stnçÕL'S pu· esse papl'l que substituj.r o cobre, se elle en
blicas 6 que ha\"<'rá um rcbJtc proporcion:~.. I trar nns <·stações publicas, e que o po;·o o 
do aos tributos que J[t se .pagam, esse ~ N:t· j' recL·ba ·nos seus pagamentos não se pódc cha· 
liz:n·el, .mas <J r,·sto fica sem valor, portanto mar a isto ·bancarrota: bancarrota. propria.· 
ha nas Provi.ntias o mesmo incc·nvenicnte. me•nte di'ta, e o que provém dos titules de cre· 
:\'ão vcío, pois, que fique remediado o mal di.to que não tem resgate nem pago.mento; 
por este meio. E' ·bem cer.to que SL' :1ilo pó· mas deixemo-nos disto. O ca·raiio {]L> batalha 
de tirar o effcho sem faze1· desapparcccr a se li.mita a que é meLhor a L•xistencia do co· 
causa, e a causa deste mal é o cobr~. pare· bre do que a existencia do P·~Pd - ~1ão sei 
ce portanto que, arredando o cobre, a, cons~- como o nc·bre .Senador póde provar isto; sal· 
qu·oncio. é que c~ssc o cffeito; mas não é as· vo se .fô·r com um argUlllL•nto a prir,;-i, por· 
sim ·nO caso presente•; o corpo social tem que a p(Jslr:rioJ·i não; a posteriori o que se 
basta.nte analogia com o corpo animal; o r<>-~ vê é um clamor geral contra ·o cobre; mas 
medio parn .quem tem o sangue adulterado elle não attcndeu se nftO para o que vê qJo 
niio ·é sang-rar o doente, tirando·l:he todo o Rio de Janeiro, pois que aqui ninguem se 
sangue fóra; qun·ndo ]l:l alguma ''isccro. doen. queixa do coore; e isto é um aro que h a cm 
te c que ;•sta é tfto cssencio.l ít Yida que tiran· quasi todos os ~1ossos Actos Leg-islativos, con
do-a morre o doente. é prccizo curai-a a!bi sideramos s6 o Rio de· Janeiro, e nilo o Bra
n:esmo; se o cobn• faz .mal ao ,corPo social, zn em ge,ro.l; ac;ui, de ·facto, o cobre não faz 
ni!o é o remedia tirar todo o cobre da circula- mo.! algum, porque o meio circulante não (i 

~fto, pois que a sua cxiHL•ncia é de absoluta cobr<:, ·é papel; mas considere-se um P:Liz em 
necessidnd<'; de a.b:1o!nta .necossGd:Hk. tdiG"o, que o meio circuktnte é cobre c que não ho. 
porqtro não temos meios de supprir as fu•n· papel nen·hum, e Nfllcto.·se nos males que 
ce,ões que faz; o .papel não 6 meio circulante ~ste cabrc faz nccumulando.sc de dia em di:L 
gl'r.ll, c cu não vejo, n"m os .nobres Senado· este metal desprezh•el, e fazendo o officio de 
res 1nostram qunl 6 o meio de rnzcr acre· moeda. que nüo deve ·fnz~r, porque nunca o 
ditar est<' novo papel para Ynler mais que o fez em paTte nenhuma; se <'·ntrc nós o faz é 
cobre; o unico meio de o acreditar é a ccr- ou por erro do Governo, ou pelo apuro ele 
tcza que ,JJn de ser pago, a·o me·nos uma vez; nossa·s ci•l•cumstnncias, vaHse tmrgmtento..ndo, 
mas como não h a certeza de que seJa bem de dia cm dia este mal; c pondo cm estreme· 
aceito este pap~I. pois que nfto h:t certeza de ciml'nto todas as fortunas; c como se :dnd<L 
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pôde dizer que coutinu~ este estado? Conlte- zem os NJJpn·gados; Jogo 1Póde conti•auar (L 

ce-se que este n:al b,n 3 :tnaos era muito me- pagur-lhes .-m papel. 
nor, que agora é m~ior c que tl:l.qui por tJi.an- Senhores, simples é esta ·questão; é ,u:m 
te será mu!to nwior e pc:leT·se-ha dizer que /1nal a cxistcncia do ·cobre? .E .é um bem res
ussim mesmo & )}rcferlvel? Reco!lllt·ce o no. gatnl.o? Deve-se dcsmo:wtizal-o todo? Del
bre ,g,,aadur o a::ioma de Physica, que tirada i xar-se-Jw a quota .que querem os. illustre7 Se
a cnus.a cesw o ~ff,•ito - c ,,o mesmo tempo /nadares? Eis o que cumpre vcmt1lar. ·De1x!llll· 
uega esse nxion:.a para ns nossas clrcumstaa- do na circulação a porção de cobre que quer 
cias actunes! Trouxe o exemplo do corpo ani- /I o illustre .Senador, é estabelecer uma_ luta. 
n1:1I a:t<wado numa l"iscera, mas este exemplo entre o co'bre e o papel; es~ luta nua se 
sempr.~ é tirado do p:·incipio que tirada a cau-~1 póde de antmniio ·Calcular qual ha de ser; 
sa cessam os effeitGs - ti·ramos por conse. quanto a: mim o co!Jre, rl'duzldo a ·1' parte. 
qu011cia a causa do ·m3! que ncs op.prime, isto figura-se que fica re-duzido ao valor da pra· 
é. reduzimos o cobre ao officio que ü.lltes ti- ta e ouro pela a•ntiga lei, quero dizer, uma 
nha, que •é sen·ir ·de pequenos trocos: se libra de cobre ~quivale ao valor do marco do 
meios tivesõemos do resgatai-os per meta.cs prata de G$000, e por conscquencia .!Ja de fa. 
preciosos sem tluvida que o ~ariamos; mas I zer uma depreciação muito grande no papel, 
se os não temos; sal\·o s~ qmzermos lançar j esta luta ·entre o cobr.e e o papel ha. de sof· 
mão del!c por via do cmprostimo c qualquer 1 frcr numcrcsas oscillaçiitis como <"Sf:lo so.f· 
que clle seja iiaYlamos de o f•3Zer Por papel 1 f;·endo os metac;; aqui na Côrte com o papel 
do ·Governo, qnt· l:c:ria de cn~rar ll·:t massa ! do Banco; esta luta sõ se póde ~~·itlr 'fazen
da circu.Iaçii?, se h~r!:l.m.us de faze!: e1:tr~r •na I' do .desapparccer o cobre da circulaçiio, _fixa:n. 
ma&':t ua circu!:::.çao cs,e papel d.l Gal e~no do uelle só o papl']-moeda; este pa.pel Já tem 

por via d~ cmpre·'"~~n~ .• P~~que .• não cnt~a- já I u-m principio de credito .que ·~ em .faze: parte 
este por v:a .do rcso·Jte' :\ao ~em. a sei Jsto 1 dos pagamentos 11"3S .estaçu~·s .publicas, e 
a m~sma cousu ~· .Per.guntou o illustre Sena- [ mais credito terá com os fundos que se a·rbi
dor - qu:t! ·G a garantia que este novo pa. 

1

: trare~l p_ara. n sua a.mor:iznção. c 'é .do nosso 
pel tem? - Pois !Jão se diz que tl'IJJ um pe- propr10 1·nterPsse, c do later<'SSC da.s r<•ndas 
qne-no fundo? B este pequeno fu·ndo não se ·

1

' publicas, .fazer .acreditar o p:tpel; c cm verd-a-
-d~ u~ >Jen'o••• PoJ"'Cllttlra acu·''·l o ampc· II f' P~ , a o~· .• "-- · .~ • ry' . • , u • • __ i de o ncredita.mos Iog~ que 1c 1x~mos U~l 

no do ~r.1?.Il. O. Corp_o Lc~~sb_tn o 1~101 :c neo I fundo de resgate mn1or; para ;•ste anno Já 
ta sessao? Duao cousas t, .• Jioo a faze!, uma I tem um fundo diminuto; par.a o anno póde 
resgatar o wb:-c, c outra resgatar css:Js cc. I crescer consideravei.mcnte, e por cansequcn. 
dulas qU<' o substituírem; será a tarefa d·l cia •não ha de .hai'L'r muita di?prcciação deste 
Legislatura actull o resgate do cobre, e d_a 1 papel. 

Legislatura vindoura á do resgate .desses ti-~ Outro calculo fez o nobre Senador e é 
tulos fiduciarioõ; c mesmo SI? se vir que 0 que 0 papel vindouro, a respeito do existen
fundo QIW se a ;Jp!icou é pouco. ·elle se .au- te vai depreciar-se .na razão dupla; que as 
gmentará; c se j:l estivermos 1il•res do onus p;ovlncias onde repcllir este papel como Sd 

do cobre a 'Le;;islatura se applicar{o a li~·rar· fosse .desconhecido: mas saiba-se que mesmo 
aos do onus do PJ.:>cl; c consequcnternent/.) I n~.s .Prol'i•ac!a.s, onde o meio circulante. é co
votarú. um fuado :Jllior 'P·~ra este ·fim· E bre, não se a-junta cobre. gasta-se .papel; o 
como este ar.no nos occupamo.s deste fundo, que gira é papel, qu<' rcpr~senta este cobre; 
posto .que pequeno, não deix-ará u Legisla tu- correm vales inclividuat•s de maneira. que c:~· 
ra vi-ndoura ·de s~ntir a -nl'ccssidade do I'l'S· d::t um ,]Jomcm é um ·banqueiro: e isto, se· 
gate do papel, e para o que lhe ~pplicará nl!ores, tem .produzido um mal extraordiua. 
maior fundo: porqt;,• se ha de durid:Ir disto? rio; pela. facilidade que cada um tem de se 

A:rgumcntou·s~ tambe.m com o ·exemplo fazer .bn:nqueiro, aind·:t ·por quantias que não 
de que o Governo t(.>m até agora P·l.go aos tem, é que estfto apparecendo immens.as ba'll· 
empregados cm cobre; mas que é desse co- car.rotas: de .mais, as estações publicas rece· 
bre que o Glll·l'rno pagou? :>liw existe nas bem algu·ns desses vales. não todos, c Isto 
mãos desses cmprc•gados; ·hoje já ~slá Pa- pela poupança que dahi resulta ·do trabnlho 
gando em ]lapel, ~ nen,JJuma recla•mação fa· tl-:L contagem, <• a c3:ulhn do cobre; o que 

. .... 
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consome muHo tempo, e que traria a ncces· 
sidade de .grnrnde ·numero de ·homens occupa
dos nisto; recebendo-se, pois, uma parte dcs· 
ses vnles .dá-se uma especie de privilegias a 
esses cujos vales se aceitam, resultando dahl 
os clamores .daquelles de quem se não rece. 
bem, o que Lhes causa <lescrodito; temos 
ainda outro mal do co'brc: o Sl'Stema das cal· 
lectorlns que se estabeleceu, cahio nas Pro· 
vinclas do Norte, os coJiectores sn·hem a re
~ber a coJiecta em cobre, vão dar contas nas 
estações pubJi.eas, repugnam .ulg11m cobre por 
f.also, ·ficam as ve~es sem estipendio algum, 
e não querem 'ficar trabalha.ndo gratuitamcn. 
te, e por ·Isso Jnrg.:un o emprego; procura-se 
quem queira ser conector deste ou daquelle 
Imposto não ohn, e .por.que? Por causa da cxis
tcncia do cobre; pesem-se bem esses incon. 
venlentcs t!ldos, figure cada um na sua !ma· 
glnaçiio a consequencia que Isto põde ter. A 
luta que ·pôde haver entre. o pa.pel c o cobre 
e o aglo .que este póde ter sobre nquelle não 
se póde por ora calcular. só a marcha com
mercinl, e as transacções sociaes é que o hãn 
de mostrar, .e eu não desejo que passe a idéo. 
de entrar nos pagamentos cobre no valor de 
25 por 100; esta .desconfi·nnça dos possuído. 
res do co'bre, csse receio da .bancarrota pare
cc-me que •não põde existir, e é por isso que 
julgo que não póde passar a opinião do no· 
bre .senador. 

que a·hi se nos d(L é moroso. e talvez 11iio rea
li~nvcl; é moroso, ülgo eu, porQue pela r(t· 
&iio obYia da demora indispensnveJ na crgnnl· 
~ação de um ·Banco, juncção de capltncs, etc,; 
e taiY·e~ não renli~avel, porque nossas oscilJ.a. 
ções politicas, o exemplo do Ba·nco transacto 
e muitas outras considerações que fa.cilmr:J.t~ 

occorrerem cm consequencia. dos elementos 
em scena, tornam mais ca u te los os os capl ta· 
listas, e os persuadem á conservação de seus 
rundos a .bom recado. 

As emendas do rSenado, ao contrario, oc· 
correm com •remedio ·mais prompto ao mal, 
este mal é o cobre que circuJ.a, e o remedia 
proposto o seu resgate, sem o qual nada· f.a
remos; por consequencia é indispcnsavel ap. 
provar J:que!Ias emendas .que parecem mais 
:~dequadas .ao fim que nos propClmos; e be:m 
1·erdade que nos tem faltado dHficuldades a 
vencer, mas como não L•n.contral·as cm ma
teria tão espi.n:hosa? Cumpre ·i'cncel-as; nós 
estamos no caso üo doente a quem os reme. 
aios custam a Ie1·nr, mas que, convencido da 
necessidade de conservar sua sande, vence a 
natural difficuldade, e ,por fim resoYe me· 
dlcar-sc, e o e·ffectua. 

Tenho ernittido tudo quanto si.nto; pela 
discussão ouvirei outras id·Ga.s e apoiarei 
nquellas que me parecerem mais acertadas: 
falia com a experie-ncia, e e:-.1)eriencia des
graça.da que tem hnovido d·a exlstencin, do co· 
bre, e ~ por isso .que ainda sustento min,ha 
opinião. Voto .por consequencia. contra o ar· 
tigo que se .aprE>sentou .. 

Está j{L provado, e foi .para Isso mui util 
a discussão de .hontem, .que n grande conYe· 
nicncia, o remedia verdadeiramente hero!co 
é não a.dmittir na circulação mais que o co. 
bre necessario para a realiza~iio dos trocos 
miudos; ·feito isto como dar-se o contraban· 
do dellc, tendo de ter um giro tão limitado, 
um empate tão nocivo no especular; ao con· 
traria, porém, quer o cobre seja redu.zido á 
metade, quer {L quarta parte o cc•ntrabando 
continuará, uma vez que o cc.brc .fique na 
circulação ra~cndo o officio de moeda, o sen. 
do meio circulante; dn,qui é que veio todo o 

O .Sn. l\rARQUEZ DE C.Ut.\YE!.LAS: - Sr. 
Presidente, eu •não fn!Iaria nesta materia. se 
não fôra ter llontcm ouvido elogiar o proje
cto ovi'lldo da outra CJ,mara pa.recen.do.rne nl· 
guem inclinado á reprov.ação das emendas 
feitas pela. Com missão; para. prevenir, pois, 
que a votação ns prejudiqu·e, pre.feri·n·do-se o 
projecto orlg!'llal, e convenci.do alltts da ne· 
ccssi.dade que temos de ns adoptar (niío di· 
go tod•as senão ·as que o senso do Senado juJ. 
gar m-elhores) entrarei na questão. 

J>a.ra fazer a censura do .projecto da Ca· 
mnra dos JJeputados basta-nos uma. só con· 
sidcrnção, c li que s~n.do trrg<'nt!sslmo o re. 
mcdlo que nossas c!rcumstancius reclamam, o 

nosso mal, e por isso devemos empregar o 
maior a.fan em demonstrai-o. 

Ha. grande receio, segundo collijo da dls· 
cussão, de se substituir o cobre pelo papel, 
mas ercio que um tal receio se escom numa 
idén falsa .• por isso que se apontou o mal 
QUe resultou (L Fran~.a dos seus nssi·gnados, 
e o do tempo da menoridade de iLui~ 15•, com 
o systemn de Law, sem se advertir Que os 
a.busos .não f,azem regra, e que sua possibili· 
dade cm Fra.nçn nfto a justifica entre nós; 
demais, n base do papcJ.moMa não é tanto a 
certeu de sua re.alizaçüo (o que alWs con· 
corre muito para o seu credito) como o ser 
e!Ie o instrumento da circulação, e sua ne· 

' .j 

• I 

I 
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cessidu.de para este rflm; se nós, porventura. 
não üvessemos nem ouro, ne1n prata, nem 
cobre, e .por ·consequencia ti\'{!Sscmos o pu.· 
pe! como ·unico meio circulante, este papel 
seria dcprecii!do? :-J'iio; a sua ncccssldadc 
para. razer .circular os generos lhe dava a im
portancia que a 'falta de um v.:~Ior intrínseco 
parecera negar·l:h.e; o QUe aconteceu á !Ing!a· 
terra em 17·97 vem em abono ,de minJJ.a as· 
scr.~ão; os bilhetes de seu ,banco não eram 
realiz.av.ds porQue o Governo não lhe poden
do pagar os seus adianlr:unentos, e faltando 
então na circula~üo metaes prl.:cio•oos, pois 
que o Banco soffriu. o gr<we prejuízo de com· 
,prar a onça de ouro. em razão de sua cscas· 
scz por 4 libras esterlinas, e mais einittin· 
do-a por 3 libras ·17 shil!ings e 10 {Ienes em 
moeda, nen.huma medida ·pareceu mais ade· 
qua.da nessa.s circumstancias do que a deu 
o Governo ·da suspensão dos pagamentos do 
.Banco, e ainda assim o papel do Banco não 
decnhio em seu valor, e não ofoi outra a ra· 
zão disto seniio porqu<! o pa:Pel-moeda. não 
excedia ás necessidadt•s da circulação, c era 
um instrumento necessario para ella. 

todos os palzcs onde ·ha esta quallda.de de 
moeda. 

O .Sn. Ar.)tEIDA E Ar.nuQJ:EHQUE:- O que 
está em discussão é o arti·go 21, com a emen. 
da; mas fi por 100, como quer o ar.tlgo, pu· 
rece·me demasiado, c meio JlOr 100. segundo 
:1 emenda, parece-me muito pouco; pois des
tes dons extremos me inclino a que o cobre 
entra na circulação fL rnzfLo de 2 e meio por 
100 nos pagamentos; e neste sentido manda· 
r(• i a min.l!a. emenda. 

Estou persuadido que limitando o uso do 
cobre aos pequenos trocos, como disse o no· 
brc ;Senador (o que mesmo se conforma com 
a nossa Iegisla~ão antiga) e creando.se um 
Banco que se ia. o fóco dos metaes preciosos 
temos dado ao mal o me!J10r remedlo; por· 
que ainda que se .diga que se nfLO evita. com 
isso o contra•bando do cobre, todm·ia, pouco 
ou nenhum mal este ·causará em eonscquen· 
c ia de não pod<!r entrar cm r;irculação senão 
em pequena quantidade. 

Nos pagamentos que se houverem de fa· 
zer d'ora en1 diante ningucm serú obrigado 
a receber mais do que 2 e meio por cento da 
sua totalidade. Salva a redacção. - "llmci. 
ria e Albuqur:rl]ue. 

Foi apoiada. 

;Q nobre Senador arrccda.se .de que cs· 
te papel tenha um duplo prejuízo do que 
exi~te, mas 'fôra só ·bem ·fundado este receio 
se porventura o Governo .pudesse emittir a 
seu grado o papel que lhe r:lJlprouvesse; sen· 
do, ]Jorém, o papel em questão para supprir 
o ·cobre em circulaçfLo não ha risco de au· 
gmento de meio circulante, ou de super-ubun. 
dancia de auocda •Hduciaria sobre as ncces· 
sldadcs da ·Circulação, c por conse.quenciu não 
é ·bem fundado esse receio; .estamos cm sys· 
tema Constitucional, e temos IRepresentaçf!D 
Nacional, a quem ·cumpre ser vigilante .Ar.gos 
desta medida afim de evitar os abusos que 
possam su.ppür.se na emissão do papel além 
da quanti-dade que Por nós fôr legislada. 

O Sn. !BOJWES: - O nobre Senador :re
prom a ci!sposição do artigo •porque diz que 
a quota ré muito ·grande, e reprova a. cmendn 
apresentada porque a quota. é muito pequena; 
quem apresenta a emendu .quer tir.ar ao co· 
bre o carac.tcr de moeda, quer que só depois 
elo valor da ultima cedula .pa.ra baixo o co· 
brc suppra. isto lé, que tenha unicamente o 
officio dt> troco; considere o nobre Sena:lor 
que isto nf1o é estabelecer relaçf1o ·fixa entro 
o valor do papel e do cobre, é outra cousa, 

<> tanto a. disposlçiLo do artigo ·como :t outra 
muc.ndas esta-beleceu uma relação entre a 
quantia .que se paga e a pa.rtc que deve ser 
cm cobre, elle continúa com o caracter de 
moeda. Eu disse que se •fosse possível sub
sistir moeda. i·gual de todos os valores, quero 
dizer, subdividir o ·Papel cn1 moeda de 80, 
40, 20 c 10 réis. podia-se dispensnr o cobre, 
mas como esta operação é muito dlfficil, c a 
subdivisão do papel chega a. um certo limi· 

A' visto. do que tenho expendido é facil 
concluir .que approvo a e1nenda, por isso que 
só an'(!dnn.do o cobre da circulação, a.o pon· 
to de niio servir ncl!a. se não para os trocos 
infimos ·~ .que cortaremos de uma vez o con· 
trabando; .poderemos , é verdade, encontrar 
nisto Inconvenientes, mas emfim :1 ex·Perien· 
cia nos ensinará a. removei-os; se qucrCJnos 
achar tudo pcxfei"to ·nada :fazemos; pôde a.!· 
Jegar·sc a ralsificação deste papel, mas nós 
podemos acautelai-a. o mais que pod•er.mos, 
além de que este inconYeniente t'! geral <!lll 
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talrez que não convenha ter uma. moeda pa· 
pel de 500 réis; portanto tenho mostrado 
que o cobre é moeda ainda mesmo que o di· 
g-a que o não é, porque a ici não póde fazer 
um impossirel. 

O Sr. F<!ijó mundou á :uesa a se. 
guinte 

O Governo providencinr[L a que hajam 
,,s n!X!e.ssarias casa.s em que se troquem as 
cedulas emlttidas pelo cobre neccssario para 
o troco. O cobre será emittido pelo seu Ya· 
lor nominal, c quanto 1fôr possível de ).lm 
mesmo cu·nho <:m cada Província, onde cor· 
rerá como moeda pro1·inciul de troco. - Dio
uo .1.ntonio Fei}ú. 

Foi apoiada. 

0 .Srt, A.L)!EfDA E ALDt:Qt:EnQt:E: - Esta 
1' parte parece-me attendke!. posto que se 
se julg.:tss~ pela experiencia pouco lucro po· 
der[, dar: eu creio que isto seria. mesmo in· 
com·enien·te ·no principio, para fazer acredi· 
tar estas cedulas, e facilitar o troco, porém, 

te, que é 1$000, da·hi para baixo suppra o 
cobre: esta •é que (! a razão da emenda, que 
offerecl, c ·Por conscqucncia não posso appro· 
vnr a CJUC offereceu o nobre Senador, porque 
não •é .fundada no principio que emitti. ou. 
tro nobre Senador apresentou a objecção de 
se introduzir papel no interior das Provin· 
elas como moeda a que não estão acostuma· 
das; runs elle quer essa introducção porque 
diz que o cobre ·ba de entrar na razão de 2 
e meio por cento; 1<ogo ·não ·ha difficuldade 
que ~·ê: tambcm os povos descon.heciam o 
que eram Juizes de ·Paz. julgamentos de ju· 
rados, etc., hoje elles têm isso .:! no entre. 
tanto isto não tem produzido revolução algu· 
ma: em favor da introducção elo papel ha 
uma vantagem, e é que em todas as partes 
ha collectorcs de rendas publicas, e elles não 
tcr;1o duvidas de receber um representante 
de valores que no depois se receba nas es· 
tnções publicas; tendo, pois, respondido ao 
raciocínio do nobre .Senador que quer esta· 
brlecer ·2 o Inelo por cento porque quer con
siderar o cobre ain.da como moeda, o que eu 
não quero. está respondido tam bem o outro 
seu argumento dos povos não estarem habi· 
tuados á moeda papel, c por consequencia 
não posso approvar n emenda do nobre Se· 
n·:tdGr. nós devemos attender no .que se passou quan. 

do por uma lei se mandou estabelecer o tro
co, mas ·en1fim isso se poderá obter se fôr 
p:rovidcmciado com muita circumspecção: 
~.gora cm quanto a outra .parte não voto por 
clla, por· ser desnecesSt.Lria; Cllla diz que o 
cobre será recebido pelo seu valor nominal, 
isto por .força hn de acontecer assim. e bem 
disse um nobre .Senador que nas Prorincias 
centraes ninguem pesa o cobre antes de o 
rece·ber. ao contrario elle é ali i recebi.do pelo 
seu valor nomin.al. 

0 SR, AUrETDA E ALnt'QUJ>nQUJ>: - Em· 
hora o nobre Senador não queira considerar 
o cobre como moeda, não tem remedio scniio 
considera.l.o como tal: quem quizer comprar 
100 alqueires de mil-ho com cobre póde·o fn· 
zcr, assim como pód~ comprar 1 .alqueire; cs· 
te é que 'é o officio da moeda; o mesmo acon
tece com o papel, se eu posso eompmr com 
-100 réis um alqueire de milho, ou 100 ai· 
queircs compro-os do mesmo modo com pa· 
pe!. Eu digo que se •!Jouycsse um papel do 
Bnnco que se realizasse á 1•ista, ú vontade do 
portador, estava tudo ,feito, não era nc.ccs. 
sario nada mais, e como é ·que se diz que eu 
não quero papel? •:lias eu não sei qual seja 
a razão por que ·havendo •iá um papel·.moeda 
(pois que se disse que o do ·Banco th·esse 
outra inscripção) se .ha, de querer outro pa· 
pcl! Não entra na. ca.beça de todo o mundo 
que hal•cndo concurrencla de papel 'ha de ha· 
ver um inferior a outro? Temos o exemplo 
da Bahia: eu ouvi dizer que seria muito bom 
que a ultima cedula. não ·fosse d·e 500, mas 
sim de 1$000; ,sendo assim vni.se approxi· 
·mando á sua emenda .aquella que agora uprc· 
sento, c talvez que Isto é o que convc:n·hn; 

0 1Sil, :I!ARQCEZ DE BMIDACESA: - iNü.o 
comprehendo ·bem o sentido da emenda; per· 
guntnrei ao seu nobre autor se clle quer que 
quem til·er ccdulas poss:t levar a ·essas cas:ts 
de troco para receber cobre? 

O S11. FJ,rJó: - .Sim. 
0 :SR. J\Lil!QUEZ DE •BAilR\CESA: - 0 re· 

sulta.do dessa operação será voltar todo o co
'bre para a. circula.ção, e ,ficar o Governo com 
as cedulas equil•alentcs. Estas casas de tro· 
co seriam um verdadeiro ·Banco, onde cada 
um poderia levar ccdulas pam realizar e.m 
cobre, c acontecendo como receio que o povo 
prefira cobre n ·PAIPCl, seguir-se,!Jia que o 
povo ficaria com o cobre e o Governo com 
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ceilulns, do que poderia .fazer bom, mão. on 
ncchum uso. Creio que a prudencia. aconse
lha no Poder Legislatii'O, por maior que seja 
a sua confiança no Governo, a não de!x.ar 
tantos n1!Jhnres de contos á sua discripção. 

O Sn. :II.\HQUEZ nE CAHAI'ELI.o\S; - Falia
rei sobre as emendas: uma diz que o cobre 
não entre como mo~da porque moeda é o ou
ro, a pram c o !Japel, esta emenda. suppri
mindo-sc assim dil simplesmente a .bnse, por 
exemplo. como o menor valor d.a ccdula 6 de 
1$000, se eu tiYCr nc~esúdade de pagar uma 
dividtt de ·900 r&is .hei de dai-os em cobre; 

crcto para haver um Banco pa.ra trocar, não 
no par, mas sim a um por c~:nto, mas o que 
uconteccu? Que nfto ·havendo essas casas para 
trocarem não haviam trocos porqu,e depois 
de .crea.do esse cstnbelec!mcnto de troco. e 
o;prescntnnodo-se as notas es·ra:rnljjl(l.d.as não 
se trocavam; isto mesmo aconteceu aqui com 
a ·Casa da il\1 o e da . 

Tombem não adm!tto a outra emenda 
que .faz a moeda provincial, isto tem incon
''cni~ntes muito .grandes; antes pelo contra
rio esta porçzio de cobre que ·fica dL'\'e glmr 
por todo o ;Imper!o, muito mais segundo o 
quo passou que não haja scniio uma Casa de 
?rfoeda.; aqulella ·ProvLnc!a que tiYer ~uper
abundancia dessa moeda mandarâ po.ra a,quel
la que tiver falta. ;Portanto tiulgo que deve 
passar a en1cnda. que esU!belcce 2 c meio 
por cento para. ficar na circu!a~ii.o; cu vi 
que em :Portugal o coobre nf10 tinha valor in
trínseco, e .que comtudo mio .haYia contra
bando porque o cobre não era moeda., :fazia 
só o seu officio de trocos. 

O .Sn. SATGn:\'IXo: - Eu adopto a ba
se do cobre entrar na circu!a~ão na razão 
do valor da minimu eedula, !lois tem :por fim 
que nos pagamentos que o Gol'crno ,fizer dê 
em 100$000, v. g. 5$000 cm cobre, c 95$000 

par.,'cc-me, pois, ·que a emcnd:1 deYi·:t marcar 
ul.gum.a. cousn, v. f;. prevenir, no resgate do 
cobre, .a por~iio dclle que 'ficar para facilitar 
os trocos, ficanilo toda a mais no 'rh~souro 

p;tra se 'fundir de novo c:1 l'ender-se pelo SfU 

peso; se. por exemplo, eu H c ar com 12 e só 
precizar de G, esta outra por~iio de 6 está 
llesmonetiz"da, e sendo neccssario dar uma 
base ~u vou por un!:t emend"' que se aprc
s~ntou, .que 6 de 2 c meio por cento; a dH
flculdndc scrft con•lleccr se esses 2 e meio 
por ce!no, que são um quadrngesimo, são de 
m.ais, c se por isso subs!ste o m~smo risco 
de ficnr uma por~iio sem officio algum, por
que nós nfLO deY·cmos considerar o cobre como 
o ouro e a prata. que sempre tem yalor, pois 
qu,, o cobre é moeda fiduciari:J., só se fôr re
duzida ao seu '\'alor intrínseco, por<]ue se en
tão o caldeireiro 1w de com!lrar cobre MS 

lojas !lrtra as suas obras compram essas moc
d·ns; portanto, c.alcu!ado isto, e dando-se só
mc·nte estes 2 c meio por cento neste caso a 
experietlC!a mostrará se cstn porção é suffí
ciente para trocos, porqne se o nito fõr se 
emittirA mais cnlnx>, conforn1e a necessi.da
de, c isto lego se coJH.girá segundo o valor 
que a moeda. de cobre ti\•er, E'. pois, o .meu 
parecer que vú isto como tentativa, o qu<: 
não fará muito mal, porque esse qu.adragcsi
mo pspnJhndo por todo o Imper.io não est{l 
tão sujeito ao risco de contrabando. Ora, 
quanto á outra emenda quc esta,belece casa.s 

cm cedu!as e assim por diante; e que esta 
disposi~iio se estenda em geral a todos; mas 
o que eu nc:ho ·é a d!fficuldadc que ha de ha
ver em o Go1·erno poder rolculnr qual será 
o cobre necessario Para poder occorrer a es
ses pagamentos c trocos; porque muitas ve. 
zes a .precizão não está na. razão da deman
da. por exemplo nós vemos aqui o papel, que 
é a .moeda corrente, ter um preço de 12 por 
cento, e noutras partes, na Europa, ser mui
to mais .diminuto; e daqui ealculo eu que no 
Brazil rhn mais ;falta de numeraria que nu. 
Europn, e que ~ por isso que elle ·é aqui mais 
caro; logo, o ·Governo terá talvez de se achar 
cmb.aruçado por isso que c snjeito á lei, e ha 
de ·fnzer os pagamentos na mesma razão es
tabelecida. e então el!c póde supprir essa per
da, emittir mais cobre? ·);'ão o póde ,fazer, por
qm•, adoptada n base de ser só necessurio o 
cobre pnra a ultimo. cednla ·hn de ;-er-sc em
baraçado; emfim cu não comprehendo bmn 

ele trocos, se cu visse qne ern para trocar 
Pr<PL'I por ouro ou pr.atn, cu votaria por elln: 
110rém, tenho por experieuc!a, visLO qUt' estes 
estc.bclecimentos dilo em Mda; estiYc rm 
Lisboa. <mde o papcl•moeda t~nha .tambcm 
rebate, e a prata e ouro tinham ngio sobre o 
pnpel, vi que o "·:\ran.ique" lí1 por suas boas 
f!nan~.~s sa.hio com a sua. prohib!ção das mo
Jetns, que eram os que troca.vam, e um de-

a emenda, e como o nobre .Senador ped!o o. 
pa!a1•rn, ou;-irci as sua.s razões. 

O Sn. •BonaF:s: - -Eu respondere! aa no
bre Senador: o seu ·calculo não é exacto; se 
no Brnz!I •ho. ma.!s ·falta. de numcmr!o do 
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que ·na Europa, ·é porque tamb~m Jw maior O S1:. Ar.lmlllA 1~ AuJt:Q~:"I:QeE: - A 
somma de empregos a que clle se d;:stinc; doutrina do artigo ·C a emcnua apnscntad.:J. 
e por essa razão ·ha maior dcm:tnda. delle; pelo nobre .S-ennilor está em certa relaçflo 
c que será menor a demanda quando clle nüo uma. com a outra; quer-se na emenda ·3ntc
tiver tanto emprego: na Europa rcvegeta riormente apresentada que o pagamento se 
porque hn falta de empregos, e havendo nw- nflo faça senão na razão d" 2 e meio por cen· 
nos demanda por ,força se ha de dar essa dif- to, c a emenda do nobre S"nador quer que 
fcrença. que nota o nobre .Senador; mas isto se f.nça na razão do Yalor da ultim.l ccdula, 
é alheio da questiLO. - posto que pos!ti\\lnH·nte o não diga, porque 

.Eu queria ver se conciliava as opiniões diz que s·e não rcceber[L senão 5 por <:ente, 
todas; e por isso digo n.gora que me oppuz quando em outra parte diz que, não quer 
(L cmwnda dos 2 por cento, porque o 'llobre que continue a ter giro propriamente como 
Senador que a sustenta niio fez uma dist!n- nooctla, e que só faça o o~flcio de trocos; o 
cção que ·ett julgo necessaria, elln dá um ca- que qucr ,dizf'r, qtrc dcvcnws dcsmonetizar 
racter no cobre de moeda circulante; c n cu- o cobre na. razüo cm .que elle ficar na circula
tra offcrec!dn tambem o dá (opoia.àos) e eu ção; ora isto é injusti~simo. e muito princi
convelllho, e .quero que o cobre seja mocd.:t p.almcnte quando não consentimos que se fa
c!rculante, mas na razão dada: outra cmc•n- ça o total dos pag:unentos e:n cobre. Já por 
da quer que o cobre seja mD!'.da circulante muitas \'<'ZCS tenho .dito que o jornaleiro ga
não ·na razão dada: mas esta razão da ultim,1 

1 
r:·ha essa moeda que nós (cu tulo) não que

emenda segundo as !'{'flexões do seu autor ·remos que sch moL•da; mas cu torno a di
tam ·por fim deixar na mão dos portadores zer, que se o legislador disser qu" o cobre 
do cobre uma certa porção da mesma moc- nilo é moeda. c •hounr quem faç.:t pagarncn
da; eu tambem conviria nisso; mas acho que tes com ella hn d(• ser moeda: quando o jor
isso ~ o.bjecto do artigo lG; onde se diz que nalciro trabal·ha e no fim dO d!a. lhe dcrc111 
o Go1•erno compre todo o cobre, onde então o seu pagamento nisso que se não qul•r sej.:~ 

se pódc dizer deixando na mão dos portado
res delle tantos por cento e nesse caso direi 
eu que não seja 2 e meio por cento, nMs sim 
cinco; mas nós-agora do .que tratamos é do 
artigo 21, e pe~o .licença (L C11mara .para cor
rigir uma emenda que offereci e s~ acha nn 
Mesa. a.fim .de csta·belecer que o cobre que 
ficar em circula.ção não faça outro off!cin 
se não o de troco na razão da ultima ceduln 
c depois quando tratn.rmos do artigo lG di
remos - deixando na mão dO portador 5 
por cento - assim creio que o autor de 
emenda .dos 2 e melo por cento se ha. de sa
tisfazer, pois que assim se sustenta. a sun 
emenda. 

A Cnmara conveio na corrccçfLo, 

.Sendo entre-gue a emenda ao Sr. s~na

dor que ncnba de 'f::tllar apresentou esta. ou
tra: 

Artigo 21. O cobre que ·ficn.r cm poder 
dos portadores no neto do resgate ficará fa
zendo na circulação o officio de troco. nas 
quontia.s inferiores ao valor da mais peque
na ccclula. Salva a .red.acção. - J. I. Bo~·

ues. 
Foi apoin.da. 

moeda. c!le com isso mesmo faz o pag.nmento 
dar,uillo que compr.:~ para as suas neccssida
cks e no mesmo caso está aquelle que traba
J,ha um anno inteiro ganhando, suppon·h:11nos, 
500 réis por dia, e que no fim do anno per
f,lz 180$000, que se não quer ~ue seja moe
da. mas o caso é que clh faz as suas run. 
cções, cmiim sfio metnphysic:ts que eu não 
comprchenclo, do que não tenho muita penl. 

Em quanto ao que se disse eh necessida
de do urtigo 1G, a sua. disposição ha de t~l

nz ser difficil porque uma ·Prov!ncla prcci
zará de certa scmma, ou de menos, e outra. 
·lind:~ muito menos: mas cu entendo que o 
melhor systcmn. para este resgat<> era ad
optarmos o dn Europa, que ·é cor.t...'\r as moe
das de cobrE.> reconhecidamente falsas, por· 
que desse modo cessa a possi;bilicbdc da eles
confiança. c até este principio é estabeleci
do na nossa lcg.lslação, e tem por 'fim eritar 
as ·frnud~.s que se pockm dar. Quanto. pois, 
a quantia do cobre que de1·c entmr c:n ~ir
culação, nilo me posso ainda decidir; ouvi
re! as opiniões que se nprcsentam, c ser;ni
re! a que me parecer mais util, e conforme 
ao fim que nos propomos. 

0 .S11. ~f.ITIIll'EZ DE RIEPEXOY: - Sr. iPr•• .. 
siclente, quando se propôz que ficasse :~dinclo 
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o ,1J'tigo 16 pm·a primeiramente ser .discuti
do o artigo 21. ouvi dizer, que a decisão do 
arti.;o 16 clependiu do que se .l!ou\·essc de es
tabelecer no artigo .21 sobre o offif\IO que de
viu ter o cobre nas transaccões ou pagamcn. 
tos: era facil de conhecer-se, que se o co
bre não servisse ele moeda, mas s6mcnte par•t 
ajustamento de contas, nüo se a.clmlttindo 
mais do que o indispensavel em taes ajus
tamentos, ficaria inutilizada. toda a porcão 
de cobre, que excedesse a este pequeno rm. 
pre;o; tr<'S sfio as opiniões, que se têm apre
sentado seibre o resgate do co·bre, estando to
dos de acct•rdo. em que deve ser resgatado. 
para cess~r o clamor, que em todas as Pro
l'incias se ·tem levantado contra semelh.:mte 
meio circulant,•: pelo voto da Commissão de 
Fazenda se de\'e r<•duzir a metade todo o co
bre, que •gira no ·Imperio: no voto separado 
de um cios .membros d:t Commissão se pro
põe a reduc~ão a um quarto: e por um t<:r
ceiro voto, se propõe o resgat,• de toda a moc
da de cobre, pa.;;ando-se a seus donos peJo v a-

1Dada n .J10ra, ficou adiada a matcrfa; c 
tornando o Sr. Presidente a occupar a ca
deira. da Presidencla, designou para ordem 
do dia a continuação da. mesma discussüo. 

Levantou-se a sessão ás duas hor.:~s dn 
tarde. 

SESSXQ ORD!XA,RJL\., E:\! 2G DE JULHO 
DE 1833 

PRESTDI,XCU !lO SR. llEXTO ll.UU:OSO PEJ:J>IJ:A 

Disc1tsscio elo prr,jf'C/() sobre '' m•f"ir, ci1:cu/a.n
tc c crraçllo ele um Brnwo 

F.allaram os Srs. Senadores : -
Marquez de Buepcndy, Almeida c Al
buquerque, Borges e Al<'ncar, 3 w. 
zes; Barroso, 4 vezes; Vergueiro c 
Marqucz de Barba cena, 2 \'CZl'S. 

Aberta n sessão com 35 Srs. Senadores 
lor da emissão, c deixando-se sómente na. c lida a acta da anterior, foi approvada. 
circulaçfto o cobr~. que fosse indispensav,,l ·N'o decurso da sessão compareceram 
para os pequenos trocos ou a.justo.mentos de mais 6 Srs. Senadores. 
cont·lS: ora é claro, que decidindo-se o arti- O Sr. 1' Secretario deu coJlt:t. ele um of
r;o 21 de modo que o cobre sómente possa ser :icio do ::lfinistro do Imperio, rcmcttcndo. em 
c111 prer;ado no officío nssás limitado de ajus- ~'Onsequencin de um officio, que se lhe diri
tamento de contas. ou dous primeiros votos g'io, solicitando-~ as convenientes informa. 
não podem ter lugar. sem se praticar uma r:5es acerca do requerimento dc Frél ::VInnocl 
gru.Y(' injustiça, dando-se aos donos de uma r!o ::VIonte Carmcllo, que •foi reitor do Semin:J
mocd:t de cobr,', qtw até a;;oru circulava sem rio de S. Joa.quim; uma cópia do Rclato!"io 
limites, mais cobre do que o necessario, pura tla Commissüo nomi'acla poJ.:t Canwra. :\!uni
ajustamento de contas, vindo por consequrn- cipal desta cidadC', para examinar o estado 
cia a ficar Jogo approvado o total resgate d,) do referido SeminClrio, c igualmente as có
cobre. Para não nos vermos n<'ste cmb.arar,u !lias das ordens, que por tal motivo se ex
aunndo se puzL·sse em discussão o artigo 16 Pediram. 
(, que rotei contra o adiamento; mas como o 
Senado o admiWo, •não posso deixar de insis
tir agora P\'kL suppressiio .do artigo 21. que 
se acha cm discussão, uma vez ·que se llle 11ão 
consinta o seu adiamento, para ser trata do 
depois que se descobrir o artigo 16 em ple
na liberdade, como convém, scnclo o objecto 
de grandíssima import·lncia, orfercço portan
to tuna enwnda de suppressfw do artigo 21. 

Supprimu-se o artigo 21. - J!W'f)ltez tle 

narpcnrly. 

Foi apoiada. 

Foi rcruettic!o á Commissão respe· 
cth·a. 

OllDE~I DO DI.\ 

Continua~tlo rla ultima discussão tlo pro
j,•cto de lei sobre o meio circulante. c crcu
<~ilo de um ·Banco; com as emendas feitas 
pQJo Senndo, c npvrovadas na st•gundn. 

O Sr. Presidente convidou o Sr. V ice-
Presidente para occupar a cadeira drt prcsi
dencia, em quanto tomava parte nu dls
ctJssão. 

·Proscguio a il!scussüo do artigo 21 das 
<'Illendas, que na sessão uiltecPdente 'f!ccm 
adiado, com quatro emendas apoiadas. 
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.Q SH. 1:\;IAJ:QcJ"'- m: ;BAU'J~xuY: - Qunn. 

do se propõz o ~dia:uento do artig-o 1G para 
se pussar a discutir o arti-g-o 21, cu \'otei con· 
tra, () ainda estou que primeiramente del·e· 
mos discutir. o urtigo 1G para d,•pois p~ssar· 

mos ao 21; a discussão me tem .feito con.he. 
cer que assim iremos melhor; se nós marcar· 
mos aqui a quota que se deve j[t estabelecer 
nos 1•eremos depois enl!}araç:Jdos na discussão 
do artigo lu; j[t se tem emittido different<'S 
opiniões; uma que quer que o cobre seja 
resgatn.do pela quarta pttrte, a outra pela me· 
tnde. a outra que se apresentou de que o sej:t 
no. totalidade, deixando-se sin1p!csmente a 
.cad:t um dono de cobre a por~fto indisp.:nsa. 

este artigo tenha 
não concordo que 
ser instaurado. 

o SJt, BOJIGES; 

depc!tdcncia do outro, c 
se suppr!ma pura depois 

- Eu entendo que o Y<"r· 
dadeiro meio que a Camara del'ia tomar era 
discutir conjuntamente ambos os artig-os : 
vencida que seja umn opinião qualquer "· 
respeito do resgate do cobr,•, se pela ·1" par
te, a metade, ou todo, vence-se tamb~•m com 
muita .facilid·:tde o officio que elle ha d,• ter, 
se como troco ou como fazendo pane ele pa· 
gamcntos. Eu apresento a emenda. 

IIEQGEIIDrE:I'TO 

'I' e! para o troco a baixo da ma is pequena Requeiro que se discuta conjun tamcn te 
moeda de papel, em conscquencia de nós não os artig-os lG e 21. - J. 1. Br,rycs. 
podermos j{L tomar uma deli'bcração porque 
conforme nós Qcloptamos o resg-ate, deverá 
ser indiffer.·nte a quota que devemos dl'ixar 
para ajustamento de contas; por isso, não 
pod,'ndo pedir o adiamento deste artig-o, !em· 
hl'l-i-me que o meio mais cohercntc •·ra ped!r 

Foi apoktdo e <'n trou cm cliscussfLO. 
ficando naquelle interim adiada a 
questão principal. 

a sua suppressão, não porque- elle não dera conveniente esta cmendn; as .ma tt•rias dos 
rel'iR•r ou .algum outro que o dera substituir dous artigos ligam-E<' muito, e at~ podi·:tlll 
mas porque d,•,·e ser conforme o resultado do ambos formar um só artigo; neste mso peço 
artigo lu: por essa razão ou deremos adi:tr !icen~a p:tra retirar a minha emenda de sup
este nrtigo p:1ra tratarmos cio lu, ou suppri· pressfto porque está sanado o embaraço cm 
m ii-o. 

0 .Sn. ADrELn.\ E AT.JIC'QUEHQCE: - Eu 
creio que a doutrina deste artig-o não preju
dica em cousa. alguma a do lu. podem ser dis· 
cu tidos distinctamente; o a·rti.go lG trata de 
quanto se •lla de timr dP cobre da circulação, 
e o 21 trata de quanto se lla de dar <'lll co
bre cm pagamento; são cous·as differcnt,•s; 
embora hou1·esse muito ou pouco cobre. a lei 
poclia diur .que em pagamento não se cJ.ésse 
ma is de 5 ou 6 por cento; mas poder.se·ha 
dizer que .passc1da a cuwndu que não quer 
que o cobre g-ire 5(' nfto em uma porção qlle 
seja in.ferior [L ultima ce-dula, .que só deve 
ficar o cobre nccessario para troco? Eu de· 
s<'iaria que se me dissess,, que porção de co· 
brc seria preclza para isto? E' indispensa:vel 
saber isto; n6s sn bem os qul' no Brazil se l~t
zem compras diar.iamente com cdhre, c como 
calculnr.se u. porção neccssaria de ccobre? 
Niio é poss:vel: por uma lei antiga, que estú. 
hoje em desuso, manda1•,t·sc que s,, déssc 
um por cento em cada 1$000 em pagamento 
de cobre; quer lwm·esse .multo ou pouco nin· 
gucm era obrig·ado a reccJb<'r mais elo que 
aquella porção: <'U, portanto. não ncho que 

que me achava. 

Foi-lhe concedido retirar a emenda 

Julgando-se discutida a ma.teria do re
querimento o Sr. Presidente propõz [L vot:L· 
çiio c foi npprorndo. 

Entrou, por consequencin, em discussão 
o artig-o 1u das emendas, que numa sessão an· 
terior ficara adiado, com uma emenda sup
pr<'ssi v a, oHerecida pelo Sr. Alencar. 

O •Sn. B.1unoso: - Quero mandar [L C\fesa 
esta emenda inst..1urando o artigo do •·ato se
pnra.do, que quer o resgate pela quarta par· 
te (lcz~·ll). Esta dt•clarnção é para se conlw
cer que não é emenda nora. mas sim da ou· 
tra discussão. 

~o artigo lG cm lugar das palavras -
s·~r[t a quarta parte do actual - como trata 
o voto sep.arado da 2" discussfto. - Bnrroso. 

Fo! apoiada. 
O Sn. Ar.Exc.ln: - Eu pedi a supprcs. 

sfto do artigo lu porque como estou 11:1 men· 
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te CJUL• o ccurc clCI'c ser todo recolhido, e quc emittido de mais, quanto ao cobre emittido 
se dCI'c pagar aos seus donos cm cedulas, esse até 2i pelo calculo apresentado anda por 10 
Jrti:;o se torna d<•snccso.1rio porque diz (/<lit) ou 11 n1.1! contos de réis; ncst:L coDsidemçilo 
Picando o arti;:o 1 i com a supprcssüo das diz-se que o cobre em ·Circulação, andando 
palavras - ela outr.:t mdade - estava tu· por ·20 mil contos, reduzido (L quarta parte, 
elo coDcil!:tdo. e sendo 3 quartas partes substituidas por pa· 

.Q Sn, :BoHcEs: - O nobre Senador que pcl ten10s tin1do da clrculaçii.o esta immen· 
que1·, a suppressilo do artigo 113 deye dizer sidude de cobre que se toma .prc'judicial ao 
aiJHla tt!gum:~ cuusa; se ellc manda recolher Estado; e entilo chegaríamos ao estuüo em 
todo o coiJr" e dli o:n pagal!lento cedulas, que ·estavamos untes em 27: que é necessa· 
qual será a quantia que ha de Jazer o offi· rio deixar cobre; é indu.bitave! porque se não 
cio de troco? Eu creio que cl!e dc1•la fazer ha de fazer papel de vintem, nem de dous 
um artigo additivo que explicasse isto. 1·intens; e ha ProYinci.as onde s·~ compram 

O Su, IB.\UIWSo: - .Sr. Pn•si.d~ntc: cu muitns comas com moeda in·fima, .que é de 
prccizo, na minha opinião S()bre a deduc<:;ii.o 5 rGis; nesta consideração digo que o cobre 
do cobre ü quarta parté, por isso que o nosso reduzido li ·1" parte não ,póde causar prejuízo 
primeiro cuidado deve ser evit:Lr o contra. algum; não quero qu~ o cobre tenha conside
bando, c secunduriame:nk melhorar o melo raçiw .pelo seu valor intrins<!co, Porque nun· 
circulante, Offercc~u-se a idéa de s<> resga· ca foi desta especle de moeda ter Yalor in· 
Lar todo o cobre. pol'ém, não me conformo trinseco, não é considerada assim crn paiz 
com el!a; como occorrer ás d~spezas miudas · ncn·hum; o seu peso .(l muito incommodo c 
domesticas'! Como pagar com cedulas, que em ningucm o púde estar .carre.gando de um Iu· 
m!n!Ia opinião niio devem ser de menos de gar pura outro: em quanto aos pagamentos 
fJUatm mil rú:~. os :;cn2ros do .consu:no de que se podem ·fazer ·em cobre é miDha opinião 
um? Isto não pM~ ter c,Heito, que sejam 2 c meio por 100; c 2 e meio por 

Qu-:~nto .a qu:mtia designada p.na entrar 100 nf1o ~pr.:judica a ninguem; não desejo 
nos pa,ganJ.cntos inclino-me [L emenda que que passe a doutrina do artigo, que nilo se 
estabelece os 2 e meio por ·cento, porqu" a possa se não fazer o pn.gamento senão de 
iàéa d<• QUl' nfto si1·va senão para trocos abai. tanto; poderia ser 5 por 100; mas lembr<!l
xo 1kt ultinw cedulu, parece-rue providencia me que muitos pagamentos .ha aYultados 
pnra ü•r Iu.~'ur depois do resgate do cobre, c como ·nas .alfandegas .por direitos de merca· 
de se saber o qu~ ha, oentilo convirá estreitar dorias, onde se p.oderla entrar com grande 
o circulo desta especie de moeda, somma de cobre; e que Isto poderia se·r !Ire· 

APParccc o exemplo de que o cobre re- judicial. 
du~ido ú quarta .parte, do seu nominal valor O Sn. VERGL"Emo: - Sr. ,presidente, ca· 
acttw!. V(l Parar todo {L milo dos artistas para da vez encontro lllais dlfficuldade neste pro. 
o fundirom; mns esta opinifto ~ ·falsa, já por· jecto, Um i!lustre ·Senador .quer que se rc· 
que os caldcirciros apurnm cobre para fun. duz o cobre {L ·1' parte; e quer que nos pa· 
dir :1 200 c 240 r6is, c por isso niio o hão gamentos só se ndmitta ·2 c meio .por 100; 
1k comprar a P·:ttaca, como porque entre nós ora nas •Pro'vincias, onde o meio .circulante é 
não :ha essas armHlcs fundições .que possa.m só cobre c que todos os pagamentos se fa· 
absorreJ• milhares ele quintaes deste g<>!lcro. zcm com elle fica circulando só á ·1' parte 

Voto, portanto, pela reducçfto do cobre ú do cobre e 3 quartos em papel; mas se até 
quarta parh•, -c pela emenda dos 2 c meio os •pa·g.:tmentos se .faz!a.m cm cobre, como ~ 
por cento, Que dnqul em diante nos pagamentos se da. 

O .Sn. ADmiu.\ '' Ar.nrQt:EllllL'E: - Nós rfi.o .39 partes em pap<!l e uma só em cobre? 
estamos tratando .tle l'l'itar o grande mal que De certo que ha de hayer um em.baraco mui· 
o cobre tem causado; mas devemo-nos !em· t.o grande; reduzindo-se o ·cobre a 4' parte é 
brn.r do que nos diz o :Ministro da Fazenda ncccssttrio t~·mbcm QUe entr.e a ·4' parte nos 
no scn rclatorio; nhi s<> diz que até o nnno !'agamentos; d~ outra maneira fica este co· 
de 1S2i o cobre nf10 L'r" moeda prejudidal, bre sem uso, val.se desmonetlznr; porque ~:e 
mas que se tornou dc•pois :u1Uito prejudicial o ccbrc :é nccessurio adm!Üir·se nos paga
pela gr.nn.de cmissfw que hoU\'c desta moeda; :ucntos e resgatar-se a 4' .parte. como é que 
parece-me, Pois, muito natural tirar a ca11sa se ha de admitUr.sc o qundrages.jmo nos PtL· 
deste n1nl, que ~ recolher aste cobre qtw foi gamentos? Para onde lln de ir este excesso? 
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Niio tendo o cobre uso os possuidores dellc . O .S1:. ADIETDA E Ar.J:L"Qt:mt<iCE: - Eu 
llito ele vendel·os aos caldeireiros; resulta da :creio que o nobre Senador está <'quivocaclo ; 
~ui que 9 decimos deste cobre não tem uso . os paga.m~ntos cm que se mandou c~trar 
senão para os trocos 111iudos pnr-:~. as peque. , cem 2 1!2 por 100 <'ln cobre são os grandes 
nas quantias, c não 5" póde dJ.r nisto um pagamentos. os quacs não se fazem todos ns 
e:wrcicio tão grande a somma ~e 9 dcclmos · dias, mas J. circulação que tem o cobre dia.· 
que fica na circulaçfto; c portanto não posso rinmcntc 6 multo r:tpida; pOl' conscquencia 
concordnr nisto. l~u não sei se o cobre, redu o cobre, além daque!le officio de t•ntrar ncs 
zido (t 4" parte, apresenta outros inconyc· grandes pnga.mentos, tem este officio diario 
nientes, visto que não se fixou um padrfto de porque todos prl'·cizam de cobre para os pe· 
moeda; não sei o que vir(t a acontecer nem quenos pagamentos; quando fór resgatado o 
que valor terá; é certo que o lcttreiro diz. cobre na ·1" pane, 5 mil contos que ficam, ou 
1·nle 20 rúis 8 oitaYns; mas se o .cambio !Ja.l· é muito ou pouco; se :fôr muito, tira.se nl· 
xar muito o Ynlor no merc:1do é Jllaior, c en. gurna cousa. D!z·se - nmos desmonetiznr 
tão &~be de certo da circulação: agora altc · - mas como? Dcseja1·a que me dissesse o 
ando o cambio niío póde altear o cobr.; o. que é desmonetizar o cobre todo. e deixar 
ponto que faça conta aos falsificadores? Tal· parte do cobre; diz·se - des:nonetiza·se o 
1·ez não faça; Dll!1S é necessario termos em wbrc' todo e fique cobre pnrn trocos - quan. 
Yistns que a falsificaçü.o .do cobre tem anda· to é esse cobr<! para trocos? 'Estou persuadi· 
do a par do .,·aJor do mesmo cobre; nfto hou. do que a porção qu,, ficar ·para trocos ha de 
·:e fnlsificaçfto d.c cobre em quanto o cambio ser tal que possa clwgar para ns tmns:!Cções 
es~r.1·c muito baixo, mas alteou o c.aombio t: dinrins. c como se diz que se tire todo? )f:ts 
in~mcdiata.mente apparcceram m-~nuf:tctum~ arro se tir{' todo, .cliz·sc, fique nlgumn cousa; 
de ccbrc•; attendendo n isto cadn I'<'Z me con· Jc cc•rto que aqui lw equivocação. A miltll:J. 
fncmo mais nn opinião de que não se pócte opinifto é que• o cobre clen ser o menos :pos· 
a,,r um remedia que curo' inteiramente o mnl; / si1·c1, Ilc·rque é uma .moed.:J. muito inco:umo. 
!.' muito :nenos posso utlmittir estas duns opi· dn; não é prccizo qU<' Yenha lú esse clamot· 
niõc's simult~ne..1s de resgatar a ·:ne:tr.de de /de contrnbnnclo, tenho menos n;edo elo con· 
robrc, e ndmittir só o quadr:tg~sillln nos pn· ! trnbanrlo do qm· elo incc.mmoclo que causa, 
;:;nn:cntos; que incommodo não vir[t cl.ar es. J reduzido Pile ao que se quer: j[t disse que 
te ,·o!ume d~ cobre nn. cit·cula~ão! Vem a ser I ntG o nnno d<' 18·2i o )[inistro ela Fa;;cnda 
c~da libra u.ma pat~ca. tJ.rna arroba 32 pata· / disse no seu Reltttorio que o cobre nfto era 
cns, e quem quizer pagar 32 p3tD.c3·s oorre· i i~com.modo, e que o cobre que existia entü.o 
~ne uma arroba ele• cobre! .Em tal caso me· i nnd;tria por 5 mil contos. a porçfto que veio 
lhor era com este co·brc comprnr.sc prata; ~u ; ele .llJais é qu,• causou o grande mnl; agora 
creio que ag-era a prata rst:í. ·pi11rn este co· qucr,,mos substituil·o co:n essa gmnde massa 
bre como 100 p~rn 33; c julgo que razia mais de ;Japcl para amanhft nos l'er.mos· embamça· 
conta cc.mprnr prntn, e cun.hnl·a para a met· elos; eu tenho meclo dessa imm.,nsi-dadc d·~ 

J('r na c!rcula~:io; porém, entendo que de to. 
ela a fcírm.3 tocl(ls a,s medidas que se tomem 
não diio um rcmcclio radical; a base fixa é 
a dcsmoneti~ur.iln do cobrr, e se ·han.mos de 
esta·r n r"sg-.~tnr trPs qunrtas partes por se 
não .hão de resg,,tnr .m:tis uma quarta parte 
!ntrodnzindo neste quarto aqui!lo que é ne· 
crõsar!o 'flnr,, trocos? Seria .bom deixnr a 
disposi~iio do Gorcrno regular mais ou me· 
noõ o qur fôr n<'cessarin pa-ra isto, accrcs· 
ccnt~ndo, ou dlmi'lltl'in·do conforme 1·lr que 
o cobre que ·!~:n·ia deixado cm. mais ou me. 
nos; ·C'Ste é o unico rcmedlo que acho na os
clllnçfio em qn·r f!com tudns ns medida;; que 
se tomarem, umn vez que se nfto fixe uma 
unidade certa. 

pn.pcl; nfto se tem. ·f.:tllado nt•stn .discussão 
dn papel d.~ 'B:d1i:1. e quando se 11iio tem res
gatado todo <>ssc papl'l que se tem emittido, 
l'ai·s.,, aincl.a substituir o cobre por este pa· 
pelinho! .Xu Bahia j:í .. hn deste papel fi:du· 
eia1·io que asseveram que é muito infcri.or 
no cobre; num.n pa!ann, <'SS<.'-5 papeis que SCl 

mnncJ.~m ,•mittir serüo papeis de cobre, hão 
dr ser consirlerndos t~cs necessariamente; 
porqth~ quando Et! Cl'L'nr o ·bnnco, c cllc ren· 
liznr o seu papel por metacs pi·~~iosos, nin· 
g-uem ha ele querer torcar o p.:~pcl do Banco 
com este papel que cria agora. Agora se t!St:i. 
trotando ele rNnCd!a.r o mal do cobre, c o 
Ycrdadeiro modo ele remediar <'SÜ' mal é .f:J.· 
zer dcsuppnreccr c1,1 circula~ão 3 quarta pnr· 
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te dcllc, que é o que faz a supcrabundancia. 
deixando outra parte que Jlii.o .faz mal [L c!r· 
culacilo. 

0 .Sn. MAIIQGEZ DE oBAJ:IJACEXA: - .Se· 
nhores, o a:rchitecto mais ordionario sa:berá le
vantar um ediilcio de determinada extensão 
e com perfeita reg.ulurldade se tiTcr o ter
reno desembaraçado, c o dinheiro necessa·rio 
para as férias, e para os materiacs, entre· 
t.anto que o mais .Jwbil Arohitecto .do Univer· 
so se ofôr encarregado de reparar um grande 
edHicio ameaçando ruínas por :muitas paJ·· 
tes, ainda que em outras conserve a anti·ga 
solidez. e tudo isto depressa, e com ,pouco di· 
n·hciro, nüo poderá de certo desempeiLhar a. 
ompréza como se pretende. Seu talento, seu 
zelo pelo proprietario a.pcnns .poderá canse· 
guir espC'c.ar o cdificio para nilo cahir, e re· 
tal·bnndu ou rebocando paredes habilitar o 
seu ·p11opriet.ario rpara alli vivor sem risco 
em quanto n;junta os fundos sufflcientes para 
reparar com:plet.1mente as ru.inas :do ecliíi· 

Senado 'felizmente reconheceu, e un1~nimc· 

mente decidia, que o cobre fosse retirado 
da circulaçfto pelo seu valor nominal, como 
fõrn. emitt!do .pelo Governo, e porque ha co. 
brc introduzido por ·contrabando, c tão se
melh.ante ao .do Governo .que não se pôd-e dis
tinguir, entendeu .mais o Senado ser conve· 
nicnte sacrificar esta quantht ao soccgo pu. 
blico, c não entrar no exame e descr!mi.na
çiio impossiveis na pr,üica sem terri\·eis ubu· 
sos. Pelos calculas que apresentei, cuja exa· 
ctidüo ninguem contestou, Jiem podia contes
tar, .flicou ·demonstrado com ·evidencin. mn
thomatica. que correndo a moeda de cobre 
d<! oito oitavas por 40 réis daria ainda gran· 
de incentivos para o contrabando, e consa
qucntemcnte continuaria o mal que se d~

sej:J, e deve corta·r ·Pela raiz. 
O mais seguro é ·reduzido a .20 réis por

que dnda. que o agia possa dar algum lucro 
sempre este serft limitado pelo agia da pra· 
ta, e então a importação ser[L de prata, e 

cio. 'l'al ·é nem ma.is, nem menos a nossn si
tuaç:"LO. 

A d~sorde•lll no meio circulante é tama
nha, ·C tão vari:J.da, e os meios efficazes de 
restituir a circulação a. metacs pr<:c!osos tão 
cheios de dHficuldadcs que será impossivcl 
fazer·st> uma le-i geral para todo o Imperie, 
que satisfaça completamente as necessidades 
de cada rProvincia. e oda. qual resulte- muito 
bem seom nenhum mal. Em umas Provincias 
ha papel, c co·brc, en1 outras ·ha só cobre, 
mas este mesmo cobre differe em tUJn:mlJO 
e peso. Em umas o a.gio do co·bre é pequeno, 
ou nullo, C•Dl outros, gra.n<lr, e c-m algumas 
variado segundo a menc·r cu maior perfei
~ão do cunho. 

Eu1 todas o clamor ·é ex tremo contra a 
falsificação e contrabando do cobre, e para 
algumas eu muito tomo que o remedia não 
chegue a templl. Outro;s nobres rSenadores 
poderão dizer do que se passa cm Pernam
buco, mas da Dahla, onde estive, e de onde 
rocebi !Jantem cartas de 10 do corrente. pos· 
so informar no Senado, que a situação da
quel!a Capital .pouco d!f.fere de uma cidade 
sitiada; ningueom quer receber cobre; o sus
t<•nto diario não se compra sem cobre, a ·fo· 
me não tem lei, que .deveremos c·sperar que 
faça aquclle povo? Em taes eircumstancias 
a razão, n justiça, o vcrdadei·ro patriotismo 
nos a.conselham acudir no malimm!nente sem 
curar dos outros que possam appareccr, O 

não de ca.bre. ·Nilo admitto de num eira nl· 
guma o reti-ramento absoluto do cobre da 
c!rculaciio a troco de papel: 1", porque o pu
pel niío póde chegar ás prinJcirns dil•isães, 
a que se presta a moeda ·de cclbre, c silo in
dispcns:n·eis na socicd·lde, e 2" porque o po
vo resistiria a tal contrato. 

A objecção de que clle ·Pela minha hy· 
pothcsc recebe cm papel, e a outra só um 
quarto mais não procede, porque no primei. 
ro caso o povo recebe o mesmo metal que 
deu para ser pesado, examinado, e carimba
do, c recebe démais \Papel que gim como 
moeda; no ·segundo, receberia só papel, c 
rlescon•fio I]UC se não accommodc cem o con· 
trato. Quando o povo tem uma idéa. fixa. 
cmborn seja menos exacta, convêm mocl!fl
cnl-o pouco a pouco; e nfto de repente. O 
exemplo das Barreiras está .bem fresco, cvi
t.1remos · repetições identica.s, A outra crbjc
cção de que pelo argumento da emissão do 
papcl-mo.eda accrescíeríL .mui ·Cspantc.samen. 
te o desconto do papel, é sem duvi<!a ponde
rosa, c .ha de realizar-se em maior ou me. 
nor escala, mas o .Poder Lr!glslativo reco
nhecerá então a necesidade de retirar esse 
papel, c como para. isso é procizo dinheiro, 
c tanto dinheiro fo~necido <!e uma vez. ou 
cm curto periodo seria de um gravame in
supportavel, ·ha de recorrer no meio mais 
suave que 'é o dos omprcstlmos, melo a que 
recorreu o Governo dos Estados Unidos, e o 
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que de todas as Nações quando cuidou de faremos nós? ::llandarcmos esquadras, tropas 
fundar a sua divida, c dar estabi!ld(].de ao para castigar um movimento, a que de nl
moeio circulante, retirando o pnpel-mc)(?dn, c gum modo nós demo• causa pt•la nossa in
metacs de!ll.tstndos, que foram emlttldos em dlf~erenç.l, pelo nosso esqucc!mento r~tt.lr

criticas circumstnncius. dando portanto annos uma previdencin so-
A indisposição .geral contra os empresti- liclt.ada anciosamcnte desde 182i? Desnp.pn

mos procedeu om grande parte de se con- n•ça tal ldéa, e ponhamos termo a tunt:t dis
fundlrcm com aquella operação !acto• con- cussão. 
tempor:meos mas inteiramente alheios. e dis- 'Basta de demora, .passe a lei, reparemos 
tinctos. A coincidencia. deu lugar ao prejui- depois as Imperfeições inevitav.eis n"ste mo
zo, o que muitas veze.s acontece. Pdo em- mente. 
prestimo o Go1•erno realizou aqui 100$000 O Sn. VEnGt•Emo: - ·Eu sustento o re
metallicos com o jure de G por cento, se quilo c;uerimento dn ·dcsmonctização, que é uma 
felizes seJ'iamos nós se !10je pudesscmos c:b. d"smonetizaçilo absoluta; e quando esta idéa. 
ter outro. igual? :11ns o Governo não fez em- niio passe. votarei pela primeira parte que 
prego discreto daque!le dinheiro, é a Naçfto se lhe approxima um .pouco; eu quero que 
niio recebendo proveito algum visível, con- fi.quc o menos cobre .passivei na circulaçf1o: 
cluio que emprestimo só servia para fomen- ninda •menos dn quarta parte. Passo a f.:t
tnr (L prodigalidade do Governo. Pelo mes- z~r urna reflexão; o papel, segundo o pro
mo tempo ·promol'eu.se a emissão cxtraordi-~ jccto, quer-se que seja provincial, o cobre 
naria de notas do Banco já consideradas n:io o .ha de ser; ora, ficando o cobre a uni
como papel-moeda, e cunhou-se c moeda fra- ca moeda geral. quem quizer transportar 
ca de cobre com actil'idadt· espantoE•:t, das seus .fu·ndos de uma para ot:tra Prol·incln, a 
qua.:s du:~s operações resultou como nccQssa- n:io ser eommcrciante, .ha de ter mu(to in
riamcnte devia resultar a baixa do ro:nbio, commodo. e é este incommodo que se de1·e· 
e consequentemente o augme·nto no. l"alor ria prel'enir, estabelecendo-se caixas em ca· 
dos objectos importados. O povo comprando d:t. uma das Provinci.as p.ara este trnns.porte 
por 6 depois do emprcstimo o que antes lhe de fundos, pois que pam as Províncias en
custam 3. attribuio est,. mnl ao e:nprcstimo; 

1 
d•., .houverem mal:; cabedaes se :ha de lel'ar 

mas o tempo e a reflexão corrige estes enga- 1 n cobre em falta de outra ofundo, de qne re
ganos, estes prejuízos. I Sllltll.rá grande ag!o sobre o cobre; nós w-

'J'ambem nfto se •Podia 'fallar em B~nco, ! bc-mos que a. rnziio do agio que tem tido o 
e j[L vimos approvado um projecto para. cria- / c~bre no ·Rio de .Janeiro é d.emanda, que 1m
cão de urn Ba!lco; assim \'cremos recorrer i Y:a das outras Prl>vi.ncias; mas sendo o co
a emprcstimo que em realidade é um tribu- 1 Drc tambem provlncial, como i>t ouYi ess:t 
to como todos os outros, com (L diffcrcnca, idéa., resulta absoluta impossibilid.:lde de o 
porém, de ser moderada. a contri-buição, e transportar ide uma •para outra Prol"i{ncia, 
mui grande o prOI'eito que se r<"tira do re- e a·penns se poderão transportar as merca
cebim()nto total .elo omprostimo. clorias. Exponho agora estas idéas. que tal-

•Em sum!lla, sen.horcs. eu não conheço ''ez ainda não ca.ibam aqui, m1s que o Se
nem OUI'i ainda. outro meio mais 0fficnz, e nado tc.mar[L em consideração. 
reali.zal;el .de a·quictar os :~ni,mos :1,gi:tados Pelo que respeltrr no que estú cm dis
nas Províncias com o f!a.g<'llo do cobre, do cussilo .digo que :t minha opinião ·é a dcsmo
que o immedinto ·resgate por pa.pel, c emis- nPtizacão do cobre; isto •6, reduzir o ccb-~c 

silo de moeda de cc.brc com o valor de 20 réis simplesmente a troco, c pagamentos de quan
por oito oit:wns. li.:ls abaixo da.s mais pequ1.'nas ccdulas; es. 

Todos qu.:mtos defeitos se apontam so- te remedia pnrl•ce-me ·mais eacrgieo; c quan 
brc esta medida são menores do que o de- do .não passe est.t idéa votarei pela quarta 
feito, do que o cr!•me de n:1o acudir immedia- p:1rtc: mns yotando pela quarta parte é prc
tamcntc a Pernambuco, o Balüa. .Se qual- cizo estabelecer o que se dc,·c .admittir nos 
quer daquel!ns Províncias dcsesperacla.s pela pagamentos. Disse-se que eu tinha f,aJJado 
fome romper no excesso de retirar o cobre cm sentido Inverso; que o o'biceto da lei e·ra 
da circulaçiio, c f!ZC'l' npp!icaçilo das rendas 1ixar cst.'t ·quota do pagamento em metal; 
da Prol'incb .para o que bt'm entender. que mas parece-me que o Se.nado tem entendido 
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ducgiio elo cobre na 4' parte da moedn. que 
ha, poss~ esta ·1" ;parte que fioo como agen
te da ·Circulação, ser adlllittlda na 4" pu.rt.e 
dos p~gn.montos; mas dizem os nobres .Se. 
na-dores que assim se não ev.ita o contra· 
bando .porque girando o co:bre com o pa:Pel. 
o cobre ·ha d~ adquirlr um aglo, e reduzido 
o cobre ú 4' parte o ·fica á prata, e o ouro 
pela nossa antiga lei; e .consoque.n!Jeme-nte 
continúa o contrabando c ·faz-se a falsifica· 
ciio lnfall!veJ.monte; logo qu:tl € o remedia? 

Segu·ndo a;pontou o nobre- ;Senador mui. 
to ,bem, é limitar a sua circulaçilo: um no
bre .Senador quer qu.e entre nos pagamentos 
só 2 e .meio por cento, outro 5, outro 10, etc., 
mas todes, quando arbitra:m !esta qua,ntia, 
se-ntem a dlfficuldad~ de não ter uma. base 
pela. qual se conheça 'l rclaçilo que de1·e ha
ver neste oojecto; o calculo a.presentado pe. 
lo :Y!inistro da Faz~:nda da somma existen. 
te até o anno de 27 não serve, vorque este 
calculo não comprehende o co,bre introduz!· 
do; c de m:tis temos outra variante, que não 
escapa ao bi·co da pc.nna no calculo que sa 
fizer; c é ·haverem Províncias que t&m pn· 
pel e cobre-, e haverem outras onde não h a 
papel, e ainda outras onde não ha senão co
bre; por con-sequencia, como se iPóde estabe
lecer um c:tlculo exacto a. respeito do cobre 

que 6 uma permissão do devedor f(lzcr esta 
quota do pagamento em cobre; :mas o illus
trc Senador diz que e obrigação que se im· 
põe ao dev.edor, porque, diz, .ha de se da.r 
mais valor ao cobre do que M papel; todus 
as nzes que o metnl concoN'c com o jlapel, 
aquellc é IJllais a.preclado do que este. e por 
isso de1•e-se obrigar o íkvedor a Jazer o pa· 
gamento dnquclla quota em rmetal. (Ycio ú 
assim) . }\.o menos se assim não ·é, 'foi o que 
deduzi do discurso do illustre ;senador: cu 
tinha entendido que era uma permissão que 
se dava no dcYedor de 1/azer o pagamento 
dessa quota ei!ll metal, por isso que ~ mais 
a.preciado que o papel; mas uma ~·ez que ad
miHo esta icHin sendo o resg.ate peJa, quarta 
purte parte parece-me muito pouco 21 e melo 
por cento; ao menos 5 por cento, como ouvi, 
poderia passar, porq,ue como o cobr.e fica fa· 
zendo duns -funcções, uma de entrar nesses 
pugamentos grandes, c outrn no commercio 
miudo, não me parece muito, antes será sup. 
]JOI'ta\·d, 5 por cento; passa·ndo os 21 c melo 
por cí?n to receio em que não tenha o ·Cobre 
C'm que se empregue; isto digo das ProYin
ci.as, onde niio ha pape.J, .porque no Rio de 
Jn:neiro 11fto ha dHficuJdadc nenhum:t; aqui 
bastar:l dizer que o co.bre não seria admit
t!do nos pa·g.amcntos cm mais de 5 0:.1 10 
tosiões, SCJ!l1 se prccizar recolhei-o; mas não 
podemos pela Província do Rio de Janeiro 
calcular ns outras, onde não .ha se.n11o ce>. 
bre e por isso :~,cho que devem Passa r os 5 
;:J'Jr cento. 

que deve Jmver na circulaçilo ·Coniuntamen· 
te com o papel? Daqui vem a difficuldade, 
em .que estamos, e a discussilo -durar tnn to 
tempo; porque vence-se a ·reducçilo pela me
tade, .ou a 4" parte ,é 'muito ,facil, .mas agora 
marcar-se quanto Jm ·de ellJtrar nos pagamen· 
tos e .nn. circulação, é onde .está a difficul
dade toda. !Parece-me que sa1hinmos do em· 

O •Sn. BonGJ:s: - O .nnbrc Scnadll!· ~ue 

sustcntoa a emenda, CJ!Ir' se aclJ.a na l\!Psn, 
desen1•oJveu tudo quanto .hn na matE.ria: to
cou os .pontos cnrdc:h'S, que tê:n sido toca
dos na discussfto, mns sempre conl'uudidcs 
rom outros. Nós nos occupamos de resgatar 
o cobre, isto é, tirar da ·Circula~ilo o tobre 
que existe, o que faz a calamidade da poYo; 
seria conveniente substituil-o por ouuo re
presentante que não fosse o pa.pcl, ma:; nft,) 
tendo outro meio laJJGamos mfto dclle; mas 
diz.sc tirar todo o cobre da mfto dos possui
dores e não lhes dar algum por conta do pa-

bara.~.o. SI', em lugar de se dizer, que o co
bre entra na 'Circulaçiio e e-ntra nos paga
mentos por 2 1/2 ou 5 vor cento, estabele· 
c~ssC'mos como regra geral que ninguem é 
obri·gado a fazer pagamentos em cobre; lo· 
go que se depreciou o :papel do Banco c os 
metaes começaram a ter agio nilo havendo 
lei que o;brigasse o deYcdor a pagar em me. 

gamento seguramente que ·fuz desertar es- tal precioso ninguem pagou mais se não ~m 
tes possuidores ; mas dá-se-lhe o mesmo papel: e assim niio dizendo ;nn.dn sobre a, 
que . clles cntreguram em .papel c uma quota qUI' se deve p(lga.r .em cobr~. todas as 
parte cm cobre; c esta parte que se transacções llão 1]e se ;fazer em pa.pel; e o 
lhe dfl que O'fllcio ho. de ·fazer na so-1 cobre fica reduzido á necessidade - que te
ciedndc? Eis a :grande odif.flculda.de! Parece· mos delle parn trocos; e qur.m .quizer fazer 
me que a justiça pel'mHte que passnda a re- pa.gamcntos em cobre- que os faça. 

.. 
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Artigo 21. Diga-se - depois de finaJ!
zado o resgate do cobre, ninguem serli. obrl
g.ado u 'fazer pagamentos em tal moeda . 
S::lva a redacção. - J. I. Borges. 

Foi apoiada. 

piie n reducção á quarta parte, ficando cada 
G·Dc.:t de cobre amoed::·do com o valor de 20 
ré!s, em lugar de SO ré!s, cem que gira 
actualmente; mas devendo-se se !nuemnizar 
seus dcnos d·:t c!ifferença dc·stcs valores. é 
claro que computundo-s~ em 20 mil contos 
de réis toda a moeda de cobre em circula
ção, c dev~ndo ser est:t resgat.:lda, para ser 
carimbada com o novo valor, que se !Jle dér, 
e entrcgu.e a seus donos, será necessario con-

0 Sn. :IIAnQGE?. DE R\J>PE:I"DY: - Sr. st!tuir·se a ).fação devedora de 15 ·mil con~os 

Presidente. tenho ouvido as differentcs opi- de réis, quando sómente ficará .devedora de 
niões que se têm emittido nesta Camaro. so· 10 .mil contos de r6is, rednzindo.se a rneta
bre o ponderoso obje.cto, de que tratamos, de do actual valor do cobre; niio se diga que 
mas ainda niio me acho reso!yido a abn·ndo· o augmento de 5 mil contos de rilis da di
nnr a idéa a este respeito em!ttioda pelo Pa. vida publ!ca nada. vale em attençfLo ao bem 
rccer da Commissfw de Fazenda: estou per- de se cortar pela raiz o mal da introducção 
sundido de que todos os remedias que se I de 1n1oeda fnlw. não podendo achar lucro os 
têm apontado para curl!!r o mal, de que tra- fals!ficad.ores .nacion!l.es, e extrangei.ros, lo
t:unos, tem .comsi,go alguns inconvenientes; go que valha sómentc 320 rilis cada !ibr!l. de 
o remed!o que apresenta o Parecer da Com- ' cobre amoedado; se con·tinuar o somno das 
missão tr:m defeitos; o que offerece o voto autorid·3des, se nfto houver vigilancia, se as 
SE,parado, tambem os tem; o que se aprcsen- iei2 não forem ex~cutadas, ha de contimuar 
ta da remissão do cobre na sua totalidade :~ introducção da moeda ·falsa: bastará o 
igualmente .offcrecc inconvenien-tes: á vista, grande agio, que a moeda de cobre ·ha de ter 
pois, deste embaraço que por todos os lados / sobre o P·3:pel-moe.da, nosso .principal meio 
e-ncontram:os. o que nos resta é .examina'r circulante, para .sustentar os fabricadores da 
qual dos meios é preferh·el; se nós pudes- moeda, ngio que será to.nto maior quanto 
semos descobrir um que fosse efficaz sem maior fôr o valor i.ntrinseco da moeda de 
que nel!es e-ncontrassemos embaraços, sem cobre: :üGm d~ste lucro terão ·tambem o da 

·duvida o ,de.·erinmos adoptar; o primeiro a diminuição do peso legal, cunhando moedas 
lembrar seria o do resg.:Lte do cobre por mo~- de 5 ou G oitavas pelo valor de 20 réis, coo
da de ouro, e prata, •ficando súmcnte em giro fia.dos na impunidade; o l!m!te de 5 por ce.n
o que fosse indispensa,·el pura o a.justa.::ncn- to, permittido como .maxi.mo nos pagamen
to de co·ntas a·baixo das mais pequenas nlD''-'·j tos não tem a força que se lhe quer dar, 
d~s de prata; mas tendo ·desn;ppar<•cido os par·:l restringir o uso do cobre, não haven
metnes preciosos, como era de esperar en1 I do quem_ o queira: por lll(liS que se diga, 
presença ela 'moeda fraca de cobre, e da moe- que o cobre não 6 moeda. e que só .deve ser
da p(l)pcl, só o poderinmos conseguir por rir para o ajustnmen·to de contas, sempre 
.meio de c'mprest'lmos, que ang·mentnriam ha de ser procurado o cobre para as despe
considernv:elm<';nto a .divi·d·l 1pu!J:!:ica. para zas miudas, e diarias: os •nlo€dciros falsos 
com os .extran.geiros, do que convém· •fugir, hão de achar muitos compradores a troco 
quanto fôr possível: a Commissão persuadi- de .notas; se fosse passivei reduzir-se a pu
ela ela n;bsol·uta necessidade de extremar-se pel todo o ·melo .circulante, .d~scendo o s.:u 
o cobre falso do verdadeiro, para socegar a Yulor nominal até 10, e 5 ·réis, então poder
innuf.et.:lçilo das f'rorincias, c facilitar as se-hia a.ff!rmar, que tirado todo o cobre, 
transacções, reconllcceu ao mesmo wmpo ser que gira, e não Jlavendo cobre algum na cir
necessario di,minuir o a.ctual yalor nominal cu!ação, nem sendo el!e necessario para as 
do cobre, sendo, pol'~m. indenmizado seus .do- transacções miudas, Ide 'lodo ad:~barin1n1 na 
nos do abatimento que tivesse esia moeda: fabricas de moeda falsa; mas como fa·bric{lr 
achou a Comm!ssfto .que bastaria a metQ,de cedulas ou notas de tão pequenos valorc~'! 
a roducção do seu ~ctual valor para .mino- A proposta para se remir -todo o coobre, pn· 
rar o luoro dos ·fnlsf.flcadores, sendo estes ga.ndo-se o seu valor nomi•nnl, e dando-se só
mais cuidadosamente perseguidos, e punidos mente a. porção, que se julgasse !nd!sp"nsa· 
com mais r!·gor; no Yoto sep.~rudo ~c Pl"ú· vel para o ajustamento de contas, n!nda me 

.... 
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parece mais ruinosa do que a de deixar (L 

1 

sua emissão, isto 6. a 1$280 POI' libra, para 
quarta. ·parte n.:1 ci'rculaçü.o reduzindo-se a depois correr por :metade do \'alor, isto é, a 
um quarto o s~u actual valor nominal, e pu· 640 ·réis por libra, pagando-se a outra me· 
g:mdo.se tres quartas com ccdu!as: a divida tade e-m codulas, devo mais accrescentnr que 
pu.b!ir,'l. será JJlulto malar: será mu!:to diffi· se <> Governo houver de cunhar boa moeda 
cil o arbitr.:ument<> da quantia. que se deve de cobre, .como 1ne ·Parece ser i·ndispensavcl, 
deixar para o njustameuto d·~ conta3, e fi.. para substituir ao cobre carimbado para o 
ca.ndo este cribre em circulação á sua som· dar ·pelo valor de 320 róis pur libra, iha de 
})ra passJrá o cobr;J falso, ~ han·rão muitos nocessar.iamentc ter uma perda •muito con. 
que o procurem com agio consJ.deravel so. :,:ideravel nesta operação, e que será .de mil 
bre o papel·moeda. pela ·nec~ssidade, que têm c quinhento3 contos -àc r~is, se comprar ca. 
p:tr:t as suas àespezas diarias, e miudas; de da libra .de coiJre em chapinhas proprias 
mais o ciumar do PO\'O seria grande, ~·endo- para m<>eda :t 400 r~is por libra, o que mui· 
se privn,do de uma moeda que possui:t para to duvid.o possa 'Conseguir, Portanto, para 
receber papel-moeda, .que nenhum valor in- não abusar mais da paciencia do Senado, 
trínseco tem; <> mesmo lucro ou uso, que se ooncluirei insistindo pela reducção do actual 
prepõe pura a ~ação do valor intrínseco do valor do cobre ft metad(', como propôz a 
cobre resgatad<> por pa.pel, mostra a. injus· Co01missü.o de Fazenda. 
tiaa revoltante de semelhante medida. Es- O .Sn, ArJ:.\'c.\1:: -.Sr. Presidente, o no
teu pcr;;uadido, .Sr. Presidente, que o povo bre •Senador. que acaba de fa!lar apresentou 
deseja a moeda de cobre e que della se não uma unica objecção [L idéa de ser o cobre 
póde prescindir; <> que o aflflige, o que o todo recolhido fts estaçüt•s ·publicas, c p:tgar
ombaraça ·é a mistura escandalosa, que ha se n seus .drmos todo em cedulns; e essa ob· 
de co!Jre falso c vNdadeiro, mistura que faz jecçiio .foi que <> po\'O niio quereri:t entregar 
estorvo ás transncçües díarias e miudas, não o seu cobre para receber cedulas. Outro no· 
se querendo prestar os ·donos ·dOs generos a / !Jre Senador levou avante seus tomares, e 
receber moeda .falsrt de mistura com a VN· disse que nii.o queria presenciar seen:ts que 
dadeira, c uão se •Podeudo reconhecer "Sta se seguiriam de u:nn tal medida. Outro no. 
facilmente; .creio bem que todo o clamor ces· brc Senador pareceu querer remrdiur tudo 
sari!l com a decbraçii<>, que o Governo !Lizes· 110ndo uma emenda - que ·ningucm seja 
se, da •mood.a verdadeira, authenti·cadn pelo obrigado a receber pagmnentos em cobre. -
carimbo nella posto na occasião do resgate. Quant<> ao receio .dos deus nobres Senadores 
sendo então cortada toda. a moeda falsa, cnt- ou não acho ruzii.o .para alies, a.ntes pelo con
quanto a mesma •moeda carimhJda nfto fos. /i traria supponho, que o povo que tantos ela· 
se substituída por outra perfeita, e dWicil mores apresenta contra a P<'ssima. moe.da de 
ele ser imit[Lda, como se deve esperar da ma· cobre estimal'{l .mui•to quando se 'l'ir Jiyre 
china a.justadn, .que pelo seu grande custo es· .della, ,dn.nd·o·se.l'h'e 11111 palpei, que vai ser 
tfl fól\1 ·do alcance elos ;falsificadores nacio- meio circul·:mtc legal, e com o qual pôde fa. 
nacs. zer tudo quanto fnzi:t com o col>re. c com 

Bm verdade me admiro do grande n•.ceio /muito mais f,1ci!idade. De ·mais, niio se 11~n· 
que .ha .da moeda .de cobre, querendn.sc f1 1 ;:e que se quer deixar o povo sem ml)erla. para 
ClJSta dos maiores sacrifícios, que ella seja . os trocos, c eom.prns miudns: n idGa é que 
uma moeda .forte, sem nos lembrarmos da I! pagando-se nos possuid<>res do cobre tudo cm 
falsiiicuçiio das .cedulns <>U papel·moedn. que ccdu!as, se ,•mitta logo nn circulação aquel!a 
pôde dnr muito :maior lucro nos falsificado· / moeda de cobre dessa mesma que .fõr re-co· 
res, c que <i muito mais facil de escapar á vi. lbida, escolhendo-se a .mcl.hor c iá carimba· 
gilan~i.:J. das mrtoridades .!ocaes: iPnra esta I da .pnrn vnlcr pela •metade, que se emitta. 
f::tlsi•fiooafto ser ·evitada., ·nenhumas cautelas / (·digo) a indispensavcl pa-ra trocos, .e isto 
nenhumas provid·encLas se ·dfoo, pa)reccntlo se pôde flZer conjuntamente com o pagamen
bastantes as ·penas arbitmdas, e a cxccuçflo to do cobre aoa particulares. 
das Je!·s, pcnacs, e l<'is inefficazcs parn a fal. Quanto ft pmendn, com que o ultimo no· 
sif!eação dn moeda d~ cobre. Além do que bre .Scna.dor pretendeu remediar tudo. pnre· 
tenho dito para .Jil<>strnr a. incOJwcniencia I c~.me q.uc clle se t>squeceu ·de que no Rio 
11~ se fazer o l'<'Sgatc do ·cobre pelo valor de , de Janl'iro nlngucm <'l'n obrigado, e de facto 
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ninguc-m fazia pagamentos em cobre, e com. : brc ao povo, ·e a avers1lo, ·que este H1c tem. 
tudo não se conseguia que este deixasse de farão que o papel se torne melo clrculant<!, 
ter um agio sobre o tpa;pel e portanto· 'Com· i· e que o cobre só sirva para os trocos. Conto 
dava á :fnlsHieacão. .Ora, passa.ndo a haver t!~mbem ·para o conseguimento desta medida 
papel em todas as ·Provincins, ainda. que: cem o patriotismo da Nação, e com a bon 
nlngucm seja obri,gado a fazer !pagamentos vontade dos p.:trtlcularcs para contr!bulr ca
em cobre, ha de vir a succeder nellas o que da u:m com o seu contingente afl.m de que 
tem succedido até agom no •Rio de Janeiro fiquemos Jiovres de um tal flagello, que pa· 
e portanto a emenda nada remedeia. Eu rece querer abysmar o Brazil. 
creio, em summa, que se nós não ,podemos Confe.sso, que só correndo os metnes pre
conseguir fazer q.ue o cobre não sej(L melo closcs é que o cobre 11aturalmente se reduz 
circulante. c sim volte ao Seu antigo offlclo ao seu -verdadeiro o·!ficlo: porque então € 
- o de •trocos - nada cntii.o fazemos res· do interesse dos particulares niio ter com
gatandCJ-0. Emquanto andar ·n:t clrculaçflO sigo moed:t tilo j.ncommoda se não a a.bsolu
papel c cobre {;onjuntamente este ha de ter t:tmente indispçns:tvcl para compras mlu.· 
um nglo sobre aquclle, e este a.gio hn. de das, mas creio mmbcm não ser impossivel 
ser tanto maior, quanto menor valor nomi. que a accão da autoridade .pub!l.cn. produza 
na! tiver o cobre, e pelo .c()nsegul·nte não se o que produz;irla. o unico 'i•nte•resse /P:trti
privará a falsificação. Isto mesmo já sue· cular. mol"mcnte na prcs(lnte crise, em que 
cedeu na Bn.hia, resga~tou-se o cobre, emitti- como já disse, todo o mundo reconhece o 
ram.sc cedulas, c como estas andaram na flngello da •mo0da. de cobre. Além destas 
circulação com o cobre, soffrermn agio em moedi.das 'julgo tndispt~nsavel dare•m.se !bus
relação a elle, e se o cobre tivesse sido r~- i:tntes garaniia.s para .que o papei·r.locdn, 
d.uzi.do á mctarle o agio tambem contra o que Y.:llmos em!Wr se ,niio d:eprede muito, 
papel teria sido maior. ·Logo nós não temos mesmo em relaçii.o aos metaes precicws. 
nada a fazer se .não introduzir como meio Jsto (>e ·co.nseguirá ,estxbelccendp-.se f~nduB 

circulante legal em •todo o Impcrlo o papel para. n prompta c gradual amortiznçi!o dcs-
e suj.citar o cobre ao officio shn,plcsmcnte se ;papei. ·P:1rn este •fim póde servir, j(L o 
de !trocos. Se isto 6 impossivel, então, rep!- 1 produeto liquido desse cobre, que se reco. 
to, deixemo-nos ·de res;::.te de co·bre; por. lher ás estacões publicas, tirado o indispcn· 
que é on·crar a Nação ·C'Olll uma. divida de 10 savel p~ra :ser mett!do ML circul:lçilo. .Se
mil contos ao menos (ui·nda d:mdo o cobre gundo o calculo do :mnistro da Fazenda, 
outra yez em 11agamento pela metade) e de!· que avalia em 480 mil arrob~s o cobre c!r
xar-se sempre ·o campo franco aos falsific·:l- culante no •Brazfl. ac.l1o p:Jssirel rcaliz~r-se 
dores. 1fas eu não acho que seja impossi- com e !I e quatro mil con;tos em moeda forte, 
vel fazer o meio circulante todo de papel· e já isto seria. um grande oopita.I pam as 
I!lDeda at6 que pela n:mortiznçilo del!e vão opera~ões do rPsgate do PD•llCI. Quanto, po
entrando para a c!rculnc-:i.o até os metaes rém, a idé:t, Sr. ,Presfdcnt<:>, de se dar em 
preciosos. pagamento nos possuidores do cobre o mes-

Jieios mais ou me-nos dlrcctos tt'nha o mo cobre no valor da ·i" parte, jámais, como 
Corpo ·Legislativo •para fazer que o oobre ce. em outra ocoodli\o disse. 1JOderel convir em 
da lugar ao papel, mormente neste momen- semelhante medida. Parece-me niio ser isso 
to, cm que eu yejo o 1povo tiio consternado necess:1rlo para prc\·enlr-se n :falsificação. 
com uma tal moeda. Que se não receba nas porque t•sta não 1la\'erá logo que o cobre não 
estacões publicas mMdas d·e cobre, que se seja moeda circulante. AWm disso nunca 
proh'lba o seu trajecto de umas para outras poMrel entender a. thcorln do re{;ehcr o Es· 
Provinclns, .qu~ se •niio recebam nos •rrfbu- tado o cc•bre dos pnl'ticulares a. 1$280, c não 
naes acções para •pagamentos em cobre. que servir eHe nem sequer parn valer pela me
se prohl·ba emfim expressamente o giro eh tnde, dando-se por 320 aqu!llo que se reoo. 
tnl unoeda, exo~pto nos trocos da cedula. de be por 4 vezes ·mnls. Rosumindo, pois, o que 
menor valor, e nas compras mludns abn!xo tenho dito, limito-me a dizer que voto -
do mesmo valt)l', c eu cro!o que Pstns medi- que o Estndo receb!l. todo o cobre cm clr· 
das, e mais algumas que occorrerem, unfda.s culnção - que pague a seus donos cm l'~

no i·ncommodo mesmo que tem dado o co- dulas, que corrcriio como moeda - que ~c 
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emttta aqu~llc cobre l·ndispl·nsai'Cl para os 
trocos escolhendo-se desse mesmo recolhi
do o melhor ~ara ser carimbado e valer pe· 
la meto.dc - e que em.fim se ·Prohiba por 
todcs· os meles possivc!s .que a moeda de co
bre não ·passe al'ém de seu offi.cio natural -
o de trocos. 

zas que comúgo traze,m, muito mais quando 
é evidente que mallograda uma vez a opera
ção do resgate ·não só não evita:mos a crise 
que nos o.meaca, mns teremos pnrn o futuro 
resgate de pagar todo o cobre que d'orn em 
diante se introduzir. considero mais vnnta. 
joso o sa,crific~o de mais de cinco mil con. 
tos (que serão pagos quando 'fôr passivei); 
que, 'feito, já .nos livra de sustos, segundo o 
fim qu,. pretendemos, extirpando o mal pela 
raiz. 

O Sn. BAnr.oso: - O systema apresen
tado pelo nobre •Senador ~ o resgate na to
talidade •do cobre pagando-se em ccd·ull!S ao 
pcssuid·or delle; e que assi'm o Gc>1'el'no ;•cm 
a ter ponto de quatro mil contos com que 
dc:pois pôde resgatar estas ccdulns; mas ·é 
neccssario que se ttr!virta que ,,sta WLnta. 
g<'m que .ge pretende que o Go1•erno tire é o 
mio mais seguro de desacreditn,r a opClra
~iio que se quer inculcar por orüma, e qne 
na realidade não é outra CClUS<t mais que 
um c.'lllpr.es.timo forçado cm moed·:t ·de co
bre <'111 troco do qua1 se dá um titulo cuj,'l 
sc;gnra.aça depende do seu ·futuro credito e 
não l'encc juro algum; á vista do que eu 
c;;timaria que me indicassem qual o eco
nomista que aconselha .como boa tal medida 
a qual até no meu mo.do de .pensar é off.,n. 
si\·n do mosso systema constitucional, e como 
a questão tem àc ser decidida por nobres 
Senadores m:lis instruidos ·do .que eu, não 
pcsso ·nem devo •fazer ostentação de 'Princi
pios a tal respeito. 

Qun.nto a um nobre Senador que atacou 

.Quanto ao que disse st:ibre a Ji.bra de co· 
br<' ficar o. 320, ·responderei (salvo o respei
to que me merece ·o rnobre :Senador) .que se. 
gundo on tendi parece ca.hir cm contradicção, 
pois que uma vez avançou que ainda por es
te preço podia o falsificador lucrar, e outra 
vez disse Que o Estado nunca .poderia obter 
cha:;Ji.nh.:t P::t·ra emittir •moeda por esse pre
ço. que <'l'll igu,1! no do ouro e prata, mas jli. 

se mostrou que o valor real :6 o de 2 tostões 
pouco mnis ou m~:nos, e que só ·com ns des
pezas de tra.nsporte, fa:brico., etc. é que fi. 
cm·a em ;•alor nominal, e como moeda, em 
rela~tl.o igual ao ouro. 

Disse mais qUL' ·acredita:Ya como meio 
poàercso parn evitar o contra:bando a exa
cerbar,iio cJ.ns penas e vigilancia das autor!: 
dades, porém, o que acredita a boa fé ilo 
nobre Senador eu não o espero. póde ser 
que algum dia, havendo mais moralida·de. as
sim seja, mas hoje o tempo em que temos a 
dar scgur.1s providencias não nos dli. auxilio, 
c para nos convencer hasta lembrar que taes 
meios não tendo aproveitado pnro. livrar o 
contra'bando de es.craros que é o mais di·f.fi
cil ·dos contrabandos e continúa 1todos os 
u::·.s co!" o mnior rscnndalo, como ha de evi
tar-se o contrnb~ndo ela moeda, que é o mnis 
fncil, uma ycz Que ella em peso e perfeição 
de cunho seja igual ao cobre le.gal? 

J!:m ultimo lugar devo repetir que nun· 

a reducção dO cobr<" pelo valor da quarta 
pnnte; disse em primeiro lugar que o co
bre .em chapinha s~m,pre se comprou a mais 
de 4-80 réis a libra. e isto I]JOr·1ue a chapi
nha não tinha senão um officio, mas o no
hrc Senador não notou que sendo clln um 
gen0ro .que t~·m só unico uso c um só com
pra dor, de ·força o especulador der<! ria tirar 
cl,,lJe um lucro que lhe cc;mpcnsassc o risco 
de se lhe tornar inutl!, c muito principal
mente ·O empate dos seus .fundos .por espaço 
mesmo de annos até que o ·Estado. unico 
comprnd·or. quando tl'l'ess·~ de!le ,neccssida· 
rle !.h'o quizessc collllprar, e por isso não ad
mira tal preço. Quanto [t reducçüo do cobre 
á metade de seu valor, confessou o nobre Se· 
nn.dor que era ainda susceptivd de falsifi
C.1ção. mas nccresc<'ntn. que .u!nda o 0 igual
mente pr•!a ·1" parte (o que se ne;::t) c !Jor 
isso prefl•re o melo •menos oneroso; porénl 
cu que considero quCl ·o negocio não admit
te cxperiencias, que não são nperações a 
tClntnr-sc muitas vezes pelos riscos e despe-

c::!. fui ele opi·nião q.ne o Governo cmittissc 
para o Juturo moeda de cobre .na razão de 
3~0 c~da libra. antes pelo contrario; qua·ndo 
t!\'Crmos em uso a boa maohina de que se 
t<'lll f~llado pod('r.se •. lJa sem maior risco nu· 
gmentar o vnlor nnmi•nal do cobre e resar· 
cir e~Jtfio pnrte dn ne ,110je .perdermos. Por· 
ta:ltc. deixn·ndo n outro nobre •Senador que 
vi tom~r not.a pnrn fnllar •no que toca ao 
ag·ir c aclarar ~sta materia, sustento o. mi
nhn opinião como sncrl:fic!o Que nos póde 
sn!Ynr. 

.. 
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qu!late na circulação. )l!nguem o crê. Mm 
se atreverá seriamente a sustentar, ,mas ·ê 
a couseqt;<mcLa ne~essu.ria. da IJ·nd!cação. 
Ainda tenho, ·Sr. Presidente, de com:bater 
tuJJa p!'oposição falsa, e muitas vezes repe
tida, que as moedas de cobre .reduzi·das ao 
l'alor in trinseco de 320 por !i.bra, são iguaes 
ao ouro, e scrfto o nosso .padrüo de valores. 
C col!r.:: reduzido ao valor lntri·nseco nào é 
i;;ual no ouro. ou pra-ta, corre com elles em 
li·nhu parnllela segundo a escala por mim 
p:·oposta, e de accôrdo com as Nações civi!l
zadns: ·10 on~.as de peso em 'cobre corres
ponde a uma onça de prata, e lG desta a 
uma de ouro, mas como .cada um destes me
tacs tem sua particul<lr vanta,gem pa.ra gi
rar con1o moeda, a utilidade de seu uso es
ta:belece differente agia para cada u·m. Es
te agia é regulado por tantas e tii.o varia
das causas atG mesmo pelo susto, ou cLioprJ. 
cho que nenhuma scic~ncia, ou talento o p6· 
de prev~r com exactidfto. 

O cobre present~mente está quasi ao 
par e iít esteve a mais de 50, no mome.nto 
da a.bdicação desceu abaixo dO pnr. não com. 
pre.hendi aquclle pl1cnomeno no momento. 
SDube depois que o receio de .pdseg.u!ções, 
emigr~l·Gões, etc., etc. obrigara. a.os capita
listas a livrar-se do ·cobre, por ser moeda de 
di·tflcil tra·nsporte, :preferindo o ·papel, que 
facilmente se occultava, ou levava na algi
beira. :o<ão é. pt~ls, cxa.cto dizcr-~e que '(] 
cobre •fica igual em valor ao ouro. 

O .Sn. !.:L\JtQUEz DE RlltDACE.u: - Fa.Jia. 
rei pela ultima vez na. dis.eusõão deste arti
go, que vai demasiadamente longa, sem ap· 
parcc·er comtudo arfru·nwn to novo, cem o sem
pre acontece .quundo não é Jfmitudo o nuule
ro de vezes que cada orador p6de •fallar, e 
procurorcl responder em poucas pa1avras ao 
nobre .sonadDr que propondo o n•sgate total 
do cobre •por ·papel nos penguntou co'lllO sa
biamos nós que o povo preferiu o co'bre a 
P•'tPel! Em prinreir·o 1ugar a !grande o!lje
ccilo ·contra aqudhL medJ.da era Jmpc,ssib!li
dade, ou pr['juizo de sua execu~ão. porque a 
sociedade não p6de existir sem algum rc. 
presentante de pequenos valores para com
PI':! de sustento diario, reprcscntaçiio ,priva
tiva. do cobre c imposs!vcl de dar ao pa·pcl. 
E·m segundo foi o receio de que o po1·o resis
tisse. Quer ·o nol>re S<'nador sa·bcr como se 
conhece a. opini:io do poyo a cs·te res!Pei.to? 
Nada é mais t'ncil, fallc a di.J1ferentes pes
~oas, toque nn. matcria do dia, e ouvir{( i•m
mediatmncnte qua1 é a c•Pin!ão dominante na 
maior!~. Ainda ·hontem estive eu em uma 
compa.n·h!a omu! numerosa e rcspe!ta1•el por
~·tte se compunha de .!Jomens de -Estado, cm
pregnd.os IPUb!i-cos, •e vairios. l!legodau:tes. e 
rola•n.do a conversa~ão sobre a lei em dis
cussão h<Juve mais ou menos variedade de 
opinião sobre o expcdien,tc mais st'gu·ro de 
dar es·ta'bilidnde ·no melo circulante, sobre o 
espaço de tempo mais ou menos curto em 
que a operação deveria rcn lizar-sc, soibre o 
valor da libra de cobre cm moeda, mas quan O meu illustre collega Ja Commissão 

de -Fazenda S-'nl com·bater a veracidade das to 1i i·n·dleação de o retirar todo da ci·rculn
ção a troco de papel, foram todos con.formes 
em rcpellil-a •nüo s6 como nociva, mas sus
cQptirel de si·)listras intenções. E que dirfto 
elles se .tivessem ouvido a ex:plnnaçfLO .feita 
prlo no·bre ·S{Inador querendo que esse co· 
bre fosse applicndo á co·m.pr.J de npolices 
para. constituir renda com que depois se 
nmortiz.nsse o p(1Jpel! ·Se uma tal operação 
fosse possivel, estava descoberto o meio de 
pagar todas as :di.vidas com ,papel sem ne
nhum emprego de metal. ou cousa que o va
lha. •Retirado o cobre da drcu1açfto por 
meio do papel, e este [Jelo seu desconto, sen
do retirado depois com o rendimento d<l.quel
le mesmo cobre. i:gual expediente se a•)}Jlli
ca.r!a pa·ra as moedas de trcs ·pn tacas em 
prata, e Jj)nra as de 4$000 em ouro, c ficaria
m·os sem outra despeza além de papel com 
metnes ,preciosos, ·e moedas de ·bom .peso, c 

gazetas que a1pr('SCntei com os preços cor· 
rentes do cobre, pareceu du.vidar da exacti
dão do calculo porque a.quelles preços eram 
do .cobre em foL!m, mas que o col>re po.ra 
moeda seria mais caro dc1•endo ser mais 
gr<Jsso, e cortado cam ·de[erminado diameotro. 
E1t corte! largo no ca1culo das despezas por
que o preço de G40 !'~is a libra tudo pel"lllit
tin, mas a despeza rc<:!l nos Estados Unidos 
para cunhar a moeda de cobre do Brazll, é 
de 10 ·Por cento acima do preço corrente do 
metal, e cm Berm!ng•lum ainda. menos. O 
SoMdo Póde ~m poucas hol'l~s con·hecer o 
que di,go, nomeando uma Commlssiio que 
consulte 3 negociantes in:glezcs c 3 ameri
canos sobre ns despczas nccessar!as para 
cu.n1har cobre, e ver1t !mmed!a:tnmente a exa
ctidão de min.h,~ proposição. Qua•nto a espe
rança de meu lllustre •collegn sobre a mora-
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Jida.de, e patriotismo com que todos nós em· embaraça. Lembrou o nobre Sconador que s& 
Jl!'egaremos contra os ln troductores da moc. reduz!sscmos o cobre 11. quarta parte o Go
d.t falsa, com que os :llagistrados executa· .erno ·ficaria embn-raC.'ldo cem a moeda que 
rü.o as !eis li. vi~ta do enorme prcoju!zo quc n !la de emittir, nü.o trn.tamos disto por ora, 
Xal}iio soffre co·m o con·lrabu·ndo do cu:brc, di· porque csLU operacrw ha de ser feita por 
rol que tue3 s:::at!mer.tos, tacs c-spcranç~s ·fa· mais de urna vez; vamos uni·c.1mente a res· 
zem honra !\S Yirtudes de seu coraçíl.o, deseju •gntar o cobre. e depois como esta parto fica 
co·mo 0 Abbade ·de ,g. ·PC'dro u paz g.:!ra! do em clrculuçiio, ou como troco, ou como par
mundo pela ob<dienci"a á lei. A pr.z ;perpe. te de ,p:•ga.mento, segundo o que se v.:ncer, o 
tua talvez s~ real!ze algum dia .nilo pela Goremo ent<io no futuro examinará o melo 
dcc!slío do 'l'ribuna! como queria o Abbade, para cunhar novo cobre que substitua este 
mas ,pelo :pr.::gresso do espírito lt·umano nlío porque nós até temos moeu:t de cobre com 
fornece·ndo o poyo dinheiro para .guerras in· o preço de 320. 
justas. para cc·nquiMas, mas obrl.gaauo os •Respon.dcrci agora a outro nobre Sena· 
Govct·:n.o:; a sustenwr e a entreter a liberda· àc)r que quer o resgate em total; cl!c já sus
dc civil, tl l!berdad~ religiosa, c a liberda-de 

1 

te:ntou a sua opinião, mostrou que !Ilào de
de commerclo. O contrabando do col>re tRm· vlamos ter essa moeda, mas tam·bem confcs
bem se !ta de exlinguir uiio JJelo rigor das sa que é neccssarlo .!icur algum cobre na clr
lels, mê.s pcl:1 r:es~>~çi'to do lucro que terlam / cula(;ilo, quando se rctirr.r essa moeda. por 
os con-trabandistns . .Sustemo portanto, e c::.- cedulas. disse clle - ·p6dc.se ir resgatando 
d:1 yez mais cc·nvcnclclo da bondade do ar.ti· - mas niio disse como se podia fazer Isto 
go, que o valor do cobre se red·uza ao qu~rto · 'Praticamente; e at~ n~m se! a regra que se 

O Su. Bm:cr:s: - Como se tem repe-tido dá ,pura este fim; a emenda só diz: ''deixe· 
os argu!llento, •Jln2s-Jdos, e ugcra com m:~is mos ao Go\·~rno .fazer isto··; mas se o juizo 
torça, ;para se sustentar a reduc~flo do co- de tanta gente como os Senadores não acer. 
bre talvez a c.,_mara se csq·11eça do que se •ta com um padrão, com uma regra, qua!Ilto 
disse em contrario. O nobre .Senador mem· mais a intclligenciu de um .homem só, que 
bro da Commissão. que c1Prescntn ao ul'bitrio pôde estr.tbeleccr uma regra damnosa c prc· 
de ser o .cobre reduzido á metn.de, l~:~n.brou- judicial? ,portanto nüo ·dizendo o nobre se. 
se que a·té ll'ID cer·to t~:npo o cobre não ia· m.::dor o modo pratico, com que isto se faz; 
zia em·bara~o aJg·um na circulação, e que at6 '!!Üo posso 1·ot..1r pela sua emenda. 
em algumas partes era pedido, como euc.ce- Disse mais o nobre Senador que est!l· 
deu em Goyaz e 2\Iatto Grosso; mas poderá •belec!do o prcc?.ito "nin·:;ucm é obrigado a 
suste·ntlr que este cobre t!n,ha um valor real? •pagar, ou receber cobre" então falsif!cav!t· 
Xfto; a razão porq.uc de Goyaz, S. Paulo c se cobre rpara se co:nJ)rarem ccdu!us, pa·ra 
~Iatto Grosso pediam cobre, é porque care- se ·fazerem estes pa.gamc,n-tos; pois quem t!
cia.m de soc.corros do Governo para suas des. ver estas c<'dulns com que pôde fazer todos 
pczas provi·nciaes, e niio tendo o Governo me· as pagn•meatos, ha de comprar cobre? Eu 
taes preciosos a dar, contcnta~·am-se com não sei para que; ao menos não ,vosso en
cs::a moeda; :nns logo que o cobre foi cres- tender que awja interesse. uma vez que se 
cendo se .põz u1n termo fL emissão dos b!lhe. c~tabcleça nquel!a regra.; .porque dá·se um 
tcs do Ba::co do Rio de Ja•neiro. e então o •:;Iro forçado ao JJn,peJ.moccla, que exist~; 
cobre prlnciDIO\i a descer e a depreclar·se, ~nunca se compram metaes preciosos pura se 
aconteceudo de mais a ·mais a falsJ.ficacii.o: •fazerem pagamentos; ]la.\'cndo a regra 1ue 
mas um dos p:·incipaes argumentos do no. dig.n., está estabelecido o pad-rão da moeda 
bre Scn.ador pura se fazer esta reduccão da 'Papel para -todas as tramaccões, !Pi\ra que 
metade ·6 que se h:wcmos de ·onerar a 1\a- ·ha de .Juver cobre? Disse mnls 0 1wbrc Se
ção com lã mil cc-:ttcs, oneramo.a co·nt 10 nndor que o que mnls conv6:n 6 recol.hcr.se 
mil; nilo '\'ê o nobre .Senador .que esta divi- o cobre todo, e ir em!ttlndo dcJ)ols o Gover
<la niio estit no caso da dos cmprestimos que no aquclle que tõr prcclzo para trocos; emlt-
é preclzo um scgu'!l.do sacrlflcio, e que esta, tlr por exemplo hoje uma quantia, se achar 
por Isso, que nii.o tem Juro com JJcqueno su. que •e pequena, cmlttirá amanhã ta·mbem ; 
crJ.ficlo se a·morttza.rlu? PorW.nto esta consl· mas em quanto acontece Isto os :fulslflcndoree 

~'derncilo de ser a dh·!da maior ou menor não 'l'ilo fnzen·do moeda e emlttlndo·a; logo pa. 
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rece que esta op!.nião de recolher o cobre to-~·prejulzo: creio por-tanto ter sustentado n 
do tem um Inconveniente muito grande. De- op!niflo à<! ser o cobre reduzido á 4' parte, 
pois o seu cavn!lo de bwtnl·ha é a vantagem I e que 'DO artigo 2', em lugar de se reduzir 
que o Gove:rno t<'m de tira-r todo o cobre; n quota a 5 por cento. e em lugar da emen. 
·elle tem uma sommll de 4 mil contos para da ele 2 e melo por c~nto, se deve a.doptar 
comprar prn.ta e com ella remir a metncle •t que eu propuz. 
desta divida; mas note o nobre Senador que .o .StL ,\.r.Exc.u:: _ Todos os argumentos 
11flo ha no IBrnzil quem compre esses mil do ·nobre Senador bascam·se sobre a ld~n de 
quintnes de cobre; esta operaçflo ha de ser oue n'n"tten· s à b · d , . ~ . .. · . o .L en o o r1ga o a .~.ozcr pa,ga .. 
:fdta fora do B-mztl, c tomemdo em consldc- nt·nto' !> d · t d 1 1 • . • • c • cm co re, c1xa cs· e e ser me o c r-
raçuo as despezas das ·Comnussues. os segu· cu! nt 'I d' b S d 1 I 

a · c. :..~ as lZl .. me o nc re ena. ar a .. 
ros, as demoras, c todos os contratempos ,,. d -J . • . guem no "-.!:o e nne:ro em obri"ado até 
fJUe sao !nherentcs, vera que eu r~.pon!to · " 
muito bem que quando tiver .J mil contos rc- agora a fazer ~agamentos em co-bre? E não 
unidos, em ultima <Vnalysc não terá mais na- er:t sempre -mero circulant~. ·não -tinha um 
da; nem mesmo sei o que ,fltl'á o Governo a,gl~ so·br~ 0 p~pel, não ·dar.o. agio á fa!sif!· 
com esse cobre, elle se bn de ver em mui· c~~ao? -POIS entao como não conc<:der o rues
tos embara~os, e se quizer vender aos ca!- I mo pnra as Prvvincias qu:xndo nestas hou· 
deirciros JJa de encontrar um preço mui bai- 1 ver tambem o P~pcl? )íostrou tambem o ne
xo porque no caldeireiro con1·ém mais com· bre .senn,dor qu~ grn:1r!e diificuldade encon
'Pl'ltr a 400 réis cs laminas que vêm da Eu· tmrá o Gover:to em rcco!.her todo esse co-
repa., do que esse compre a 2-10 que niio tem 
prestimo n!gum. ,supponha.mos mesmo que o 
Governo tinJta luc.ro ncstn opera~ilo. que 
melhor nüo é vendei-o no mesmo iJJOrtador? 
~rrouxe o n·obre .Senador o exemplo da Ba. 
l1la, que deixando-se na circulaçiio cobre 
com ·papel ba esse inconveniente .niio se rc· 
duzi'ndo o valor do cobre, mas .hoje nós esta. 
mos tratando de reduzir o -cobre; se disses. 
semos que o cobre ficasse correndo .pelo va
I<Jr nominal qut• tem então poderia hm·cr o 
que disse o nobr.~ .Senador: os deus corre· 
c-ti,·oa são diminuir o vn,Jor nomi-nal, e I!m!
tnr o seu uso; agora a grande diUiculd·l
dc est1i em sa.hcr·se que quantidade de co· 
·bre -e snfficiPntr. para ;este :uso lim~ta,do, 
porque se nós con-heccsscmos que uma quota 
qualquer era surficlente, entiio adoptariamos 
mas •não ,havendo ·dado para se julgar isso, 
devemos dar en•tiio um preceito que é ;, nin· 
igu~m será. obriga do a receber, ou p.:rgar cm 
cCYbre"; aqui se disse que a Provincia de )ri. 
nas solicitava mceàn. mas era só esta Pr<J· 
;•incla? Eram tnmbem as do No~t~; e por
que? Porque era a moeda geral de todo 0 

•Brazil, mas quando ella. tiver o off!cio pro
vl·ncial não ha-vertt esstt solic!taçiio. :s'flo 
cuide o nobre Senador que quem ti•·er co. 
·bre á razão .cJI) 320, tem o mesmo que uma 
pc~a de G$·!00; u pc~a corre por todo o Im· 
:perio e •f6ra delle, c quem tJ.ver 20 contos de 
réis em cobre a 320 a l!bra, parn ·rcduzll·o n 
d!n.h~lro, o ~on1pr.:r.r ;peças hn de ter muito 

bre, e fazer as trans.~.c~ões !H::c~ssc.rins pa.r.l 
a realização do scrt producto. Concordo na 
difficu!claclc; .mas cre-io fJUC sem s=tcrlf!cJos 
nn-da se 1JOdcrá conseguir neste negocio, c eu 
conto que o Gorerno de boa \'O!ltadc os cm· 
prchcnder!i, como é de seu den.·r, pn:-a. sal .. 
l\ll' a Nação. Port.:tnto o ser difficultosa uma 
operação niio 6 motil·o para se a :não em· 
prehenrler. Diz-se que se o Estudo ha d,; ven
der este cobre, meNtor 6 que o dê logo aos 
panicui!lres em pngamentos pc.!a 4.. part.z. 
Em primeiro lugar eu digo que o Estado pó
de vender sem esse co·bre pela ·I' parte; mas 
então essa ·1' parte deve ser em moeda for· 
te, e dando-o nos ·particulares perde est:t. 
l"antagem. :lias ui-ndJ. este n1io é o caso; não 
é por com·enienc!a ao Estado que eu desejtJ 
que dle fique com todo o cobre; ~ sim para 
Iina-r o mercado d,~ssn enfadonha moeda. 
;Jara privar mesmo que o cobre continue c. 
ser meio circulante, cmiim iJara que o Br:t· 
zil sej;r de todo Iirr,, dessa praga. Eu vejo 
que todos os nobres ·Senadores estão confor. 
mes com a ld·Ga de restring:r-sc o uso da 
moeda. de cobre; porque uns qucrc:n que ella 
continue na razão da quarta parte, outros 
de 5 por cento, outros 2 e meio por ce:ato; 
cm tal caso eram -mais consequentes se com· 
binassem cm que se recolhl•ssc todo o cobre, 
o só sah!ssc o indlspcnsavcl para as trocos. 
Disse-se que o recolher todo o cobre era um 
omprestimo .forçado; e eu admiro que quom 
!ll6ls l'entllou esta ld6a seja um nobre Son~-
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, de c franqut•za, com que ~n estou fallando, 

e QUl' eu supponho no mesmo Governo. que 
tal má fé se 111e não ha de suppür, Nem 6 
P()ssil'e!, que em actos tito publlcos se possa 
tmppõr má ·fé, Pois o povo nüo vê, que se se 
recoi.!Je esse .cobre nüo ·~ por interesse do Go
verno. e sim por commodidade do publico? 
Que ao contrario o Governo vai fazer lmmcn
sos sacrilficlos para livra-r o :Brazil do fla
gl'!lo do cobre? 

dor que quer que o cobre seja dado em pa
.gnnlento a seus donos -no valor da quarta 
,pa·rte. E então o que é Isso senão emprestl
mo força.do? O nobre :Senador quer dnr 75 
por cento em cedulas, e 2.5 no valor do co
•brc; Jogo, .faz tam'bem um cmprestlmo for
çado, e eu creio que o seu emprcstimo ainda 
é mais 'duro. porque qu,•rendo restringir ou
ro da moeda de cdbre, paga ao mesmo tempo 
nos possuidores delle. Com uma parte nessa 
moeda, que o nobre Senador não quer que 
corra, e eu ao menos Lhe quero pa.gar t1:do 
cm uma moeda, que vai girar, como até ago
ra ~ira·l'a o mesmo cobre. Portanto l•mportan
ào-me o neijjre Senador querer cu com a mi
nha idda de r~coJher todo o cobre <fazer um 
·ernprestimo 'for~ado, cOJhc elle no mesmo que 
nota. 0:\Ias o caso é que tal emprcstimo for
çado se ·niio dá. 'Recebe-se uma moeda. fraca, 
pesada. e suj:1, e paga-se com outra fraca, 
sim, ·mas muito mais commoda. Um nobre 
Senador exaggerou muito o emprcstimo 'for
ç~do, e at6 disse que elle será consider.:~do 

como feito de má fé. Com crfcito, .Sr. Pre
por se receber cobre, c ·pagar-se .com papel
moeda, e isto hoje no Rio de J:meiro, onde 

Disse mais o nobre Senador que agora 
se recolhiiL ·O cobre, e daqui a pouco se re
colheria a prata, c depois o ouro, e se pa. 
;;aria com papel. Senhores, p.:tr:L que estas 
r.xagN'ações, para que trazer palavras odio
sas, em falta de argumentos? .Porque é que 
se recol.he o cobre? E' por von·tade c interes
se do Go.verno, ou vontade e commodidade 
elos pol'os, que tanto grlt.'tm contra. essa moe
da? H a, por.ém, a·lgum clamor contra a moe. 
da de prata, ou de ouro? Logo, sobre que pre
texto o Govemo fará recolher a prata e ouro 
!H>ra pagar em papel? '!.'em-se 1tarubem trazi
do para a questão o argumento de que não 
se pócle saber quanto é nec<'ssario de cobre 
para trocos em todo o Braz!J. Eu tam,bem 
confesso, que não sei qun.nto se!'ã. nccessarlo, 
mas será isso motivo para dbstar a que o 
cobre nfto seja todo recolhido ás estações pu. 
blicas? Creio que não. Deixemos isso ao Go
verno: e!lc me!.hor ·poderá saber qu(l.nto será 
necessario em cada uma Provinc!e. para. tro
cos no mercado em rela~ão ao meio circulan
te. AM o tempo em que o •melo circulante 
era de metaes preciosos, tam.bem se niio sabia 
.:L quantia ·necessa;rla de moeda de cobre para 
trocos. o .Governo emittla aquc!la que julgava 

o cobre está. a ·Par do papel. Acé eu se ti
Yesse agora :muito cobre quereria fazer es
se emprcstimo •fOrGado, dando essa moeda. su
jo., e pesada, por papel do Governo. Sup-
1lOnhamos, que o Governo tivesse agora. nos 
s0us cofres abun·clanciu desse papel, que ser
ve agora ·de moeda, c com elle ma•ndnsse :1 
Praça comprar o cobre, e o rccolh~sse, faria 
algum emprcstimo forc.ado? Avanço mais: 
se o Go1•erno tivesse agora bastante papel 
podia com e!le resgatar cobre nas iProvin-
elas com grande commodid.:~d~; porque com- necessarla, pouco mais ou monos; pois; agora 
.pra.va prat.'t agora, aqui a pouco mais de 30 fará o mesmo: cm!ttlrá a .principio alguma 
por cento, c ·passando-a Pllrn us Prov!ncias com pa.rcimonia, se o clamor .publico mos
nl!i cc-mprnrin ccbre com rebate neste de 50 trar que é pouca, emittirá mais até chegar 
por cento. e entüo seria isto cmprestimo for- ~o ponto dn que ror necessaria. Nisto não 
çado? E' o cobre a!gll'm:J. moed•n prcclos3, que póde haver Inconvc·niente algum. Emfhn.St". 
o Governo a vrt extorquir dos particularez, Presidente, cu l·nsisto na idéa de rccol'her to
dan·do-lhe cm pagam~nto papel, ou é essa rlo o cobre, c fazer do papel o melo c!roulnn
moedn tão depreciada, contra a qual o po1·o te .. Se o cobre sa.bir todo, ainda que vá ca
tanto clama? Pois então dar o Governo por rimbado ·para valer pela 4' parte, de du•ns 
essn mo0dn um papel S<'ll, que :yai ser rece- uma: ou c!lc ha de continuar a ser moe.da, c 
bldo nns estações public<.s, qne vai ser melo r,m tnl caso -torll um g.rancle a:;io sobre o pa.
circulnnte, e com garantias para sua gradual pel, c será scmprl' ·fnlsWcndo; ou en,tiio fica 
remissão. é .f,1zcr vloJc·ncia, ou é satisfazer os re]>utnclo uma m~rcadorb sem uso nas mãos 
desejos c ·necessidades do POYo? Qnnnto n. m:1 <'os particulares. n quem se dil. em p.~g-a,men
·fé, que disse o nobre ·Scnmlor que havia eh' to e Isto então ser{L um grande clamor nn 
suppôr, sobre o Governo com nquella Jcaldn- / ~;o~·o, qnc!xnndo-se de J;ho ·darem em pn.ga-
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mente de sua p~opriedadc 
!lCda ser1•e, 

·Dando a J10ra, o ·Sr. 

um genero que de 

1 

ma de se fazerem os exames para. o grão de 
Douto!' nos Cursos Jurídicos .de Olinda, e São 

Presidente tornou Pau.Jo. 
a occu·par a cadeira da presidencia, c decla
rando adiada a sessfto, designou para ordem 

Ficou o Senatlo inte!rudo. 

do dia. a conti-nuação da, mesma discus~ão. Outro officio do sobrediw Secretario, re-
Levantou-se a sessão ·ás duas horns da I m~ltendo a seguinte _ 

tarde. 

1 

rmsor.t:ÇAO 

.S.ElSS,\0 OTh.DI.:\'·ARIA, Eli>I 27 DE JULHO 
DE 1833 

PUESIDEXCI.\ DO Sll, !IEX'l'O DA!!IlOSO PE!!EIRA 

Discuss1i.n do projecto soL1~e o mr.io circn7an
tc c crcação ele 1t11t Banco 

I 
A Asse·m b!6a Geral Legisl.1 ti v a, resolve: 

. Artigo unico. Fica approvada a aposen-
ta.doria, concedida por decreto de 12 de Ou
tubro de 1831, a Manoel do Carmo Inojosa, 
Escrivão da 1\lesa da Estiva da Alfandega de 
P<>rnambuco, com metadt' de seu ordenado. 

. Paço da. C:1111ara dos 'Deputados. em 26 
I de .Julho de 1·833. - Joaqui?n Mtm-cclHno ele 

Fal!aram os .Srs. ,senadores : - i HrittJ, Vice-Presidente. - Cassia.no Espcri
Marquez de Baependy, Almeida e AI- l;'iclo (/.c J!c/lo Jfatlos, 1' Secrt:tario. - Ber
buquert]uc e ':\Iarquez de Barbacena, narclo Belisario Soares ele Souza., 2" Secrc-
2 vezes; Borg,~s. Barroso, Alenc(lr e t(lrio. 
)farQuez de .Marie[!, 1 .vez. .Foi a imprimir, sendo nq, entre

tanto rcmettida {L Commissfto de Fa-
Aberta a sessão com 33 Srs. Se·nndores 

e !Ida ·a acta da a·nterior, foi approvnda. 
~o decurso da sessão compareceram 

mais 5 Srs. Senndor<:s. 
O ,sr. 1" SecreOO.rio deu co11ta do se

guinte 
l!XPICDlEXTE 

Um officio do Secretario da Camaru dos 
Srs. Deputados. partidpando nfto ·ha-ver aqut'l
la Camara a·doptado as emendas .fei.tas, c ap
provadas pelo .Senado ao ·projecto de Rcsol u
ção, que marcava os ordenados dos professo
res e mais empregados da Academia Militar 
e de Marinha desta Côrte. 

Ficou o Senado inteirado. 

zenda, para ·inftlrmar: verbalmri:lte. 

.um a representação da Camara. ~Iunicipal 
r:a Villa iDiamantina, pedindo se dê anda
Jnento a uma 'Resoluçiio, que no anno pas
r.ado sub!o [L ·R·~presentaçiio Xaciona!. mar
ca.ndo certas datas de terras de mineror ;para 
ratrimonio ela Casa de Caridade, que existe 
r:a mesma \'il!a. 

.Foi reme.tt!da ás Commlssõcs de 
·Legislação e Fazenda. 

Um req·uerimento de Caeta:no Alberto 
Foares, Bacharel 'forma.do cm Direito pela 
1 ~niversidudc de Coimbra, natural da Ilha da 
1' fadeira, pedindo se lhe concedesse a cart.'L 
de natur.1Iização, .findos que sej:l'm os quatro 
"nnos de sua rcsidencia, aproveitando-lhe o 
l 'mPo a1nterior á publica çüo da lei de 23 de 
Outlllbro de 183.2. 

Foi remettido ·á Commissão de 
Constituição. 

Outro of.ficio do mesmo Secrct.lrio, par
ticipando que aquella Ca•maru adoptou e di
rigia á. so:ncçfto os dous projectos de ld do 
:Senado: um applican·do certos -tcrrecr1cs no 
Cuba:tão .de :Santos, parn. pastagem dos ani
lllMS que por a!li transitarem; c outro, es
tgbelecendo duas povcaçÕQS nos silios que 
parecerem mais adopta dos na estrada pro
jectada entre o termo da cidade do Desterro 
e a vi!! a de Lnges; assim como mloptou, c 
vai dirigir igua!ometltc á mesma sancçiio, as 
Glllo(llldns feitas á R<'soluçii.o. que marca a fór-

Um requerimento dos negociantes cx-
1 ra.ngeiros residc·ntes e esOO.belecldos nesU:L 
!'raça, no qual. mos-trando que diversos art!
r:os do Regulamento dus AHa·ndegas de 25 de 
iJ.I>rll de 1-832 estão oppostos á pratica do to-
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do; cs pn iz·es em q u t: o com mcrcio merece 
consideração, c ;protc.cção, pedem que se exa
mine attentnmente o dito Reg.ulamento, e 
que s~ oucam, se .assim pnrecér conveniente, 
negociantes •nacionnes. 

J!'oi remettido {t Commissão de 
Commerelo e Fnzonda. 

O Sn. Or.n'EI!IA peclio licença para poder 
n•tirnr-se {t sua Pro\'incin, no fim da pre
sente sessiio ordln·nria. e foi-lhe concedida. 

O .Sn. MNI'T.\ RIC!cT.T .. Ilt fez igual reque
rimen1o e tn m bem lhe foi concedida a li
cenca. 

Continuação da ultima discussiio do pro. 
jecto de lei so·bre o melo cireul~•nte, e crea. 
ção de um Banco, ceom as emendas :feitas pe
lo Senado, c a.pprovadas n.a segunda. 

O Sr. Presidente convidou o Sr. V ice 

clamores contr.a a. moeda .falsa, c ver-nos-lle
mos forçados a tonmr novns medidas, e com 
novos sacrifícios: excusado ·6 repd!r o que 
tenho dito para. sustentar o Parecer da Com
missão, contra o qual ainda ·não ouvi razões 
que o destru;tlll. 

O .Sn. BonGJ~s: - O nobre Senador, que 
:teal>a de sentar.se, respondendo ás ob,icccões 
que .lJontem se fi~eram. de que por ora só de
viamos tmtar de tirar da circulação a moe
da :falsa pnr.:t irmos depois {L subst!tuiçiio da 
mo~da carimbada, porque elle deve recoahc
cer, como reconhecem os outros ·nobres Sena
dores, que esta opcraçii.o de substituir a moe. 
d·!l. de cobre nüo pôde ser de momento, nem 
é objecção de uma só lei, in&W; em ;favor do 
voto se11arado, que •é - fazer a reducção da 
moeda de cobre na quarta ·parte, e não na 
met.:tdc - e di~. que ·nós deYcmos occupur já 
e já da substiüzicfw, .porque esta moeda, que 
fica cm circul·açüo, é imperfeita, e má, c que 
convida [L falsJ.ficnção pela .facilidade de se 

Presid10nte par;~ nccupnr a cadeira -da .Pre.oi- fazer moeda carimb:ula, que para se fazer e~

dencia, cm quanto tomaYa parte na d!scus- ta. operação, se a fizumos ;pe}(l qu:1rta parte, 
são. tcr:'t o Governo .um prejuízo ntuito grande; 

rproseg.uio a discussão, qne :fic.tra adia·da 1 mas pcrmitta-mc o mobrc Senador que eu 
na sessfto anterior, dos arti·gos 15 e 21. com Ilhe .faC·l ulgu·mas objecções: eu crdo que o 
as emendas respectiYas.. nobre Senador cstnrá com•cncido que a sub-

O .Sn. :ILinQn?. DE B.~.e~•E:>DY: - Pedi sti tuição dcss.:J. moeda, que .fica carimbJ.da, 
l1ontem a JlaJ.a.vra para rcspc,nder ao que dis- li não se pódc rcnliznr em seis mezes, em um 
se contra o Parecer da Commissiio de Fazen-~ nn·no, nfrm talvez em dous ou tres: além dis
da. que não sustento par capricho, uma por to el!e suppi:íe a ·Cns:t da ::1-Ioeda já de posse 
niio ter ainda ouvido razões {]Ue me conven- dessa •machina, montad-a, e prompta a tralxl.
çnm dos seus d'•ieitos, ;não se podendo negar ' lhar; mas está enganado; por ora ainda é 
os ;prejuízos, que teremos reduzindo-se o ! objecto de contestações en·tre o ·Governo c os 
actual valor nominal do cobre a um quarto, ! que a mandaram ~·ir, e que já cstli arr·uina
o Governo obrigado a cunhar moeda de cobre I d(], c com faltas de peças; como, pois, se pó-

' ·a 320 réis por libra, se nos diz que no intcr- j de contar com e!la para se fazer a moeda que 
vallo de 2 ou 3 annos, que levará a reforma da I deve substituir a cnrimbnda, e eYit:tr a fal-

I 
Casn da 1\foeda, ,, o estabelecimento da a:na- i sificacão? A duvida niio é só nisto; eatá .tam-
chinn, que nos deve dar boa mocd•l, se tor- i bem nos capi·t...'lcs para o Governo coro~-·-· ... _ '·· . __ .;.~ 
maram as necessnrias medidas e se est:l:be- / as chapLn·hJs; porque se esta·mos em gr 
lecerá .definitil•nm{•.nte qual dem ser o pa.- I cnrlxlraço para o resgate do papel comt 
drão da moeda de wbrc, que evite a falsifl- j ten•mos se quizerntos tratar dos llleios' 
cação, c não dê prejuízo, circulando no em- 1 a compra desse met(ll, que tem por ,fim , . 
tnnto a moed.:z, de cobre cnrJ.mbada: de nc- i stituir a moeda que tem de ser cnrirr 
nhum modo posso ncccmmodar-mc coi11 tal i Se di"fficuldadcs lia nisto, como mor 
demora. sendo quanto a mim da maior ur- , nobre .Senador, c se cllns se dão pelo. 
geneia o npromptarmcs moeda de cobre, quo ; pela quarta parte, com mais evidencia 
não possa ser imitada pelas macllina.s ardi- I maior gráo se darão sendo ·feito pcli 
narins. e imperfdtas, de que usam os falsi- 1 de; assim o a.rgumento do nobre .S 
ficadores nac!onae.~; da demora do cobre ca- ~ querendo contrariar a opini1io do vot' 
rim.bndo em .giro, se a·prover.tnram os fn!si- 1 ndo, a corrobora mais. Tem·se pos1 
tlcndoroe, e em bre'l'o ·tempo ;o repetirão os 1 grande conflanca nesta machina, que 

:-. 

•. 
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· nilo é nossn, depois ele mont:tda, de qua nii.o nas f.abrlcus e vendei-o •no Brnzll por 640 

teremus cobre talso; não o teremos, o eu con· 1'-'is; por consequencla cuido que nüo póde o 
cordo, feito no paiz, porque nlngucm se ha cobre ser red.uzldo a este preco; a moeda no
de qu.,rer d!i.r {L tnnta despeza; mas o tere. m que o Go;·emo emlttir não tcrâ lugar aln· 
mos de especuladores externos; o nobre Se. da este anuo, nem no r1ue vem; e se acuso 
nadar ha de reconhecer que ·nüo G sómente se quizer sustcntu.r a razão deste prejulzo, 
esta a unica machina perfeita, ha as que .tr:1· que Jm de hnl'er com a reducç<lo á 4' parte, 
balhum em alfi·nctcs, etc. em .Berminghum; pela razão de .ficarmos wm moeda má, e con· 
e .havendo-as ~ possh·e! que os fabricadores, tr:~fclta na circulacão, e os especuladores con. 
ou l:ntroductores, encommenr!em a essas fa. tinuando a falsificar, c!i,go eu que neste caso 
.brlcas gmndes porções clelles, que v!r{L emão o agio é muito maior, e mais estimulo lia 
com a .mesma perfeição. r~u.uzlndo o .cobre n G•JO réls. do que a 320, 

B porque é que o Governo comprava o ou mesmo no caso de resgatar-se todo. A,go· 
cobre por esse .preco? Porque o {!Olllpr::.va com ra .passaréi a respcll!dcr a algumas reflexões 
papel desucrcclltado; com prece no mercado I que ouvi hontem na discussão. 
segundo o cambio existente, e a especulado. Disse um i!lustre Senador, que o cobre 
res extra.ngeJ.ros; nii.o se póde tirar dcl!e .f,.l· / tem um a•gio não obstante ser reduzido a en
CJto apresentado pelo nobre S!;nador a i!lação I trar nos pagamen-tos em pequena porçfto; fun. 
que se quer, porque o Governo com.prava este , rindo no exemplo do que se obsel'vou mesmo 
cobre a troco ele papel e a pHgame·n-to, pa· aqui no Rio de J:meiro, onde o cobre não era 
gnnclo com aqui!lo mesmo que comprava é melo circul:wte nos pagamentos, mas sim 'fa· 
por tudas estas razões que enc-areci:t o gc- ziu o oHicio de trocos, ·POis que o melo clr
nero, i: não jle!a que acabou de apresentar culante era papel, e nssim mesmo tel'e um 
aqui o .nobre Sc:nador porque ella é contra- agiu e agio multo g·ranr!e; permittu-me o no. 
prod.ucente; devia produzir maior bar.:ttcza; bre Senador que lhe .fuça uma observação n 
uão sl'! por que razão o Governo ti!rha feito este respeito, que, talvez o convença; qual ·~ 

este co·n·trato priv~ti·l'o s6 a duas casas; quan· a razii.o elo nugmento deste agio? Procurou 
do a lei do orçamento prohi.bio o cunho da sabt•I·o? Creio que se não deu :1 este tra·ba. 
moeda de cobre. cu, que estava então uo :m- i.Iw; ulguem {!OmpravtL cobre. com este agio 
n!stcrlo mandei fechar a Casa da .:\foeda no para fazer .trocos n~ludos? Q·uem preciza.va 
di(l ~O de Junho, e examinar na ·Alfandega 
R chapinha de cobre que se hn via ma·ndado 
vir .para essas casas, que estava·m de posse 
de co·ntratar com o ·Governo; nesse tempo, se 
quizesse comprar essa chapinha por 2 tos
tões, comprava, porque não lw:rendo compra. 
dores offerccia·se•me por todo o prece; eu 
respondi que nem por um vintcm a compra. 
rfa, c pcdlndo.se·me a ex.port.1cão della, tam· 
bem a não consenti porque sabia que ia ser 
exportada para a Bahln ou l\Iaranhii.o para 
se cunhar moeda falsa; e quando se rec!a. 
mau con-tra isto respondi muito a,foito., que 
quc·m e~peculava numa qualidade de gcnero 
que só é .comprado .pelo Governo sujeita-se ás 
medidas que o Governo .por seguranca sua e 
em ·beneficio da Nação era obrlgado a tomar: 
portn1nto julgo que tenho demonstrn.rJo que o 
argumonto do preço, por que o Governo com· 
pra:va a chapinha, nii.o clestroe na.da o a.rgu. 
menta e::!stente, Isto é, que o cobre compra
do 11:1 •Europa por 9, e 11 'V!ntens a libra, se1n· 
do o preço mM!o 2 tostõ~s •. pócle con.ylr ao 
e!!Peculnclor oxtra!llgelro. ma·ndnncl<>·o cunhar 

de um pouco p.na i!>to ia comprai-o por es· 
te agia; m:ts elle não nascia. dessa deman
da par:~ trocos, •v!nlm cl·ns .dezenas e das cen· 
te~as de contos de réis de cobre, que se ex· 
portava do Rio ele Janeiro; desconhece isto 
o illusire .Senad0r? .Se deseo·nhc~e. di,go.lhe 
en·tii.o que recorr:~. a essas medidas, a esses de
cretos de prohi!Jiçiio expressa da sahitla do 
cobre; decretos impoliticos e injustos, mas 
1funclados n:t sua má cxperienc!a ele que qunn· 
'to cobre se cun·ha.>·a, tanto se ~·aswva pela bar· 
r a .fóra; nii.o h a de querer explicar o agi o do 
cobre por factos -tão vlsil·eis e cvidéutes para 
se occupar só do ,:tglo do cobre, por Isso só 
que até agora o havia? ,se o mesmo nobre Se. 
•Dador sustcn·ta que o cobre deve ser provin
cial, não pôde hawr esse grande ug!o; na· 
quel!e tempo qu.11 é a razão delle? Era que 
o papel não circulava sc,não no Rio de Ja· 
neiro; J1oje que o .pnpel circulará todas as 
Províncias, por que razão niio podem ha\'e1' 
snques? Naquel!e tempo não ern possl.vel fn. 
zerem-se saques sobre aqui por papel lá, mas 
boJe, que ha papel aqui, e J.á, .é multo !ac!l 
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uu1 saque; se até u·gora os cam·bios cou1 as 
.pr~çus da Europa tinham dous reguladores: 
um, o papel do Rio de Jant·iro, c nas mais 
partes. o co·brc, ou a prata, cmquanto ellil não 
foi muito escassa; l!wviü!U cstt•s que ·da l'a'lll 
lug<!r a h:1vcr muitas .permutas, a tra·nsac,,iics 
de praça a pru~,1, com llluito mais razão, ho
je, que as praças todas t~m moeda papel de 
ond.., resultarA que o regulmlor dos carubios 
com os estrangeiros l1a de ser o ·papel e por 
cons,•quencia niio dando lugm a estas tl'ans
acçõcs de c·obrc, não 1lil de .l!a.ver e~se agia 
qtw se receia; a experiencia está. m ostraJtdo 
que hoje em lugar de s, exportar cobre do 
Rio de Ja·neiro, estít vindo p.aru Cti, porque 
já se não póde ;fazel.os passar em grm1dcs 
sommas; a di.ffcrença do cobn• comra a pra
ta é tiio grande, e o cambio tão baixo, que 
nflO faz conta ao .ucgociame tio •Rio de Ja.nei
ro fazer estas transacções; portun.to estamos 
em differcmes circumstancias e as circum
stuncitls oG qu" determinaram as trans:~.cçõc•s 

commerciacs c não se tlE:Ye uprese·ntar como 

r.:c000ndo o coiJn• \'ai enlitt!ndo; que dle vai 
calculando pouco a pouco; emitte hoje nesta 
cida.de uma certa somma, ·mas Jlilo cl!e.ga, 
om!tte Jogo mais, noutm selllaJta ainda mais 
e entquunto o GoYerno vai apul·p:mdo isto de 
:;emana em semana, vai se !'alsWcando, e en
cthundo o \'azia na emissão (Jue o Governo fez: 
se o Governo .ft}r t•ntittbtdo com carim·bo, vão
se carimbando. e deixando de -trazer ao rcs
g-a.te; pelo contr::rio, qun·ndo se .fizer n r<:s
gatc, se cntr<·g.:~. aos portadores Jogo uma cer
ta sotJtllla carimbada ·Para as pequenas quan
tias que S<' 'fazem mistér diariamenw; basta 
isto para a 'circulação; a. unica base, que vejo 

passivei, c lll<•smo provawl para se conhecer 
o que é ncc"ssario pura trocos, é a que já dis
se, estabelecer a regra - nin.guem é o:brlga. 
do .nem a ·l'azcr, n"m a receber .pagamentos 
em cobre - quero dizer. o cobre não entra 
U(IS transacções, mas u·nicamente nos trocos 
e esses 5 mil comas, que ficarem, bastarão 
pura esta nccessld:tdc; se acaso clla super
t<ltundar, .l!a de procurar uma sahida; e se 

thesP c dizer - o cobre até aqui teve um é.lle a.;ura ·basta.va para l't!zer as transacções 
a·gio, dev,• .ter agio d:HJUi llOl' diJ!ltC. todas com o omro meio circulante, com mui-

Disse ·mais o nobre St•rwdor que elle sus- to maior razüo h a de bastar para este só fim; 
tr.<ntav.:t o resg-ate do cobre por i.nteiro, por- a emissftO do Gn1·<·rno não pôde ser uma ba
CJU<' c!ttrcga·ndo-sc d•;pois parte delle cari.m- se segura para snbC'r-sc o cobre que é neccs
·bado, continuaria a falsificaçfw; prime:rn- sat·io; o calculo pt'l.:t emissão qtw o Governo 
mt•.nte .ninda o nobt'e Senador nüo eruittio ·fizer ha ·de ser muito lento, e no ~-mtanto 
:teJUi CJU:t·nto ellc quer de cobre ·na. circula~üo; ~nimam-sc os :·.:~.Isiflcador.:s; estabelecer ca
c como o qu••r; se •no .,.,l!or nominal, que ho- sas de trocos Jll'lo Gol'erno para proceder a 
je t<:m, ou se no valor de uma reducção dada; especulnGÕ<·s quasi SLlll]lre tem máo exilo, ha 
se nfw apres,,ntOtl ainda esta idGa, como ad- dé· :tcmHecc•r o que acotncc ... u ift anteriormcn
mittc que s., resgate o CtJbrc tvdo, mas qu•! te; o agia euntinua.l'tt. c üllas cm J.ugar de se
fique cabt·e Jl~m trocos? .nesta uinda saber. I rem de utilidadt• ao JlUblico, eram de utili
st• o cobre, que fic~1. deve ser r,,duzido iL me- dade a alguns i·ndiv;duos; ·lw. \le acontecer 
tadc, [c 4" parte, ou .ncar com o mlor 111°llli- como com o Theoouro, quando dava cobre para 
na! que tem; 111as eu julgo qnc muito 1nnis certas estar;lirs r,nc pag:l\'a:n jnrnaes cerno a 
ha de .fa·lsificar-sc deix·ando cobre só pura lntrnclencin da ~!:trinhn. Thesouraria das tro
trocos; porque se acaso deixar nas mãos dos pa.s, de., r•st~s soccorros que o Governo <J.:Jva 
.possuidort•s sómente um.a Pt'(]UC!la porção J r•·dunclavam mais em beneficio de alguns t.n
para trocos c nfto rcd.uzido ú 4" parte ou ú I tlividuos do que cm hcnc.ficio do todo; deixe
metad<', o agia ha de ser muito maior e lJ(J. I mns-nos destas thcorias, cu ·não estou por cl
dc continuar a falsifica~iio, porque ~llc ver-~ las; nfto t<•nho esperat.lÇns de mcJ.homr, t:io 
dendo de valor, ha de procurar ll!Yelar-se bem fundadas como tem n nobre Senador; 
::lquel!e Ynlor que .pcrtl.)u. ,. o agio b,t de ser / que :t nossa moralidade ·lw de melhar(lr. que 
muito maior dl'!xa•ndo uma pc(juena qun.ntl- nós todos havemos de sustentar o I-nteresse 
dndc; parece-me estar ouvindo em resposta ·publico, que cada um de nós :hn de ser um 
qur:' .por este modo ·nunca se saíbe que qu.anti- guarda vigilante das leis; c conscqucntcmen
dadc de cobre 'é ll<'ccssaria Para trocos; ora te todas as opcrnçõcs lula de ser feitas em 
se .nüo se sa·bc disto, como quer o nobro Se- boa fé, hiio de s<•r pc•rsc . .;uidng os réos c cri
nadar np.alpnl-o ·nn emissão que o Go1·erno fi- /n:inosos de Jcs·:L-nação; eu não tenho essas 
zer? Disse ;houttcm que :'i medida que se ·!ür I c•speranças; digo que póde ser, mas niio nos 

J 
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meus dias, pela expericmcia ·do que tenl1o vis. 
to atG hojê, observo que quando o iu tcressc 
geral se oppõe ao i·nteresse individual o i:n· 
dil•iduo que tem .uns •mãos o interesse geral 
o IJandona, c lhe prefere o individual: é umn 
verdade. Todo o m u·ndo seu te a. neccssid::. 
de de .haver •generos de come&tivcis baratos, o 
seu .proprio n.truYessador isto conhece, mas no 
emtanto .faz um monopolio, -ainda que cousa 
mais caro, porque lucra com isto: ulonte-m 
ouvi dizer n<·sta casa que mistér era exas
porar ns penas do Codigo do Processo; mas 
este1•e em vigor nt6 o anuo passado o Codigo 
do Processo? Que penas tüo duras se nl!i
giam pela antig-a Legislação aos .tllsilicado
res de moeda? E que produziram ellas? Via
mos fa'bricar impunemente moeda falsa, ne· 
nhum foi .punido! Calaram-se as leis, ou na 
prcsl'nça da desmoralização geral, ou na pre
se:~ça da fraqueza dos juizes: e ·é ,na nrdnde 

que pareceu responder a algumas proposições 
minhas na sessão de ·honrem. Insta o nobre 
Senador que ha uma necessidade .de promptns 
proYidcnc!as so.bre o novo cunho de cobre, re-
co11heci já isto, e tanto que offereci uma 
emenda, que o Senado approvou, par:t se pôr 
qumlto antes em exerciciü essa mnclüna; 
mas isto ha de ter demoras, porque é ncces
snrio Jazer a casa, ·assentar a. mnchina. etc., 
ha outra di:fliculdndc, e é n falsi•ficação; mas 
iít se providenciou que aquell.as .moedas que 
tiverem menos de meia oitava cm cada on
ça .fossem rejeitadas; e portanto quem rece
ber uma moeda de G citaras por 4 vintens 
perde-a, c sujeita-se ás penas, que a lei im
põe aos que i·ntroduz~m moêda falsa. H on
tem disse eu que se chnpin.!Jas de cobre ti
nham custado grandes sommas ao Estado, 
por ter um unico comprador, c ser para u:n 
unico fim: o nobre Senador rcccnllcceu a 

digno de ln•mentar.se · que apprehendendo-se \'Crdade do segundo principio, aindl que nilo 
cm Pernambuco para cima de; 30 la.bricas de a do .primeiro; elle mesmo con11eceu que por 
cobre, c com cll;ts os seus artistas, pois que haverem só deus Jorn<·ceàores privados c um 
não estavam desertas, c tanto que· se apprc- comprador legal. estam isto ·na regra geral 
hendcram para cima de GO ho:nens, nenhum para se dimi,nuir de preço; quem ma;ndou 
delles .foi cnstigndo!! .:\Ia is, as fabricas era-m vir de proposito este genero para \'Cnder sa
conduzidas ao deposito ;publico, e desappa.rc- bia que hn\'ia de ser comprado por todo o 
ciam dnlli! E onde iria isto par.1r, se 0 Prc- preço em caso de necessidade; 110r isso que 
sidente actual nüo se lembrasse de tomar um nen.hum outro o tinh;t, :IIuito mais conm10-
expcdiantê diverso? ·Rcflectio que os fa·brica- do ficaria {L Nação se tivesse mandado \'ir 
dores ,ficn.\'am impunes, mas que as machi- este cobre da. Suecia, que é onde se fabrica, 
nas não .deYktm continuar mais no officio de e ·niio dn Inglaterra, como sempre se prati· 
cunhar; c assim mandnya-as lllfundar com as cou. 
chapinhas no lnmeiriio; ora se eu vejo as A diHerençn que faz no cobre em cha-

pin.ha é de um pcnny; se a chapa custa 11 
pence, a chapinha custa 12. Disse-se mais que 
.:J.6s autorizavamos o Go1·crno para cunhar 

cousas neste estado, porque se ha de dizer 
que era por causa das penas serem muito le
\'es que isto se vê? Antes do Codigo actual 
eram as ·Pl'nas muito duras, e ncnhu·m effei- mocda, e não d:wamos os meios; o nobre Se
·tO :produziram .. ])e-mai.;;, .ccimo hn.v.,cmos de nadar tem toda a razão; é um artigo que de
ter !'SSa. espernn~a da lei, se vemos que a tri- ve ser sup.primido, o que a.utorizaYa o Govcr
'buna é ameaçada, se dc.ntro d·:t casa dos Ju- no para cun·l!nr moeda tant.1. quanta fosse rndos appnrecem homens armados com pu- . , ., _ 
I d. II voe· ve'a. 0 prcc1za para resg·atar, pois Ja QUe nao se deu n1nes na casaca, e J·zem- 1e - e · · J 

1 
• • • , • 

· , - 1 11 c espero da a regra. elo peso, nem dn mscnpçao. c oc1osn. que \"UI rnzer: aec aro- 1e qu o ' , .· 7 . • ,~. , 

pn:rte de fulano? _ como neste estado de ,1quell.1 autoiiza~,:o, c sendo 1sto a••llll, t.tm-

l ]. - 'oromos p1•1r esP"l"ll":l ~a l!em cahc a -duncla do .nobre .St•,nador de que c esmera 1zaçao qlll, " · - .. ,, ., .. 
lei, nos Juizes? Isto só poderá ser para os o Estado nüo púdc cunhar ·uma libra de cc
nossos Yindouros ... em quanto se der um es- brc para dar por 320 réis; quanto a isto, Jogo 
timulo .para 0 crime, c estimulo ele interesse que essa machina no\'a •trabalhe, o podcr[L dar 
individual, ningucm espere remedia, ou nos por maior preço; agora de;·e ser por 320 réis 
Juizes. ou na forç.,1. da ]ci. para evitar a falsifica~üo . .Supprimn-sc, pois, 

.Q ·Sn. Bo~nnoso: _ Eu pedi a palavra a a.utoriznçüo do cunho de cobre, c quando 
para falia r sobre algumas reflexões do no- se souber como o rcsgn te se tem feito com 
brc .Senador, que hOje encetou a discussão c co!Lhecimcnto do causa, a Assemb!Ga Geral 
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dellllcrar(l qua'I deva ser o cu-n-ho. A's outras 
iuéas jít se respondeu completamente. 

funuegtl, que sf1o 15 por cento que se eco
nomizam; m-as de f<1cto é un1 ·bem muito 
grande evitar-se em grunde parte o contra. 
bando; al~m de que esta opcraçüo nflo é fei
ta d c um jacto, vai a pouco c pouco; na Rus
sia fez-se cm tres annos; portanto p-ara o 
anuo, quando estiver montada essa. nwc:hina 
.póde.se -dnr·,lhe outro valor. Qu-anto no ou. 
.tro artigo que diz que niio se pod<!rÍL receber 

O ,Sn. :\L\BQlJEZ DE -BAEPJ::-;ur: - Um no-
bre Senador procurou demonstrar que as nos. 
s:ts leis uüo scrüo ex-ecutadas, continuando a 
rnocda :falsa, em quan.to der lucro a falsifica-
cão: se assim acontecer, de que serve estar
mos h•gislundo? .Eu espero que venham :L ser 
cf~cctivamenno responsu veis os emprogad.os 
publicas que não cumprirem seus deveres: 
portanto este arg·umc:lto nada vale. Disse
se mais que a m~china existia, mas que era 
precizo ·png-u!.a, e que niio tinhau:os meios 
de comprar o cobre neccssario para se cunhar 
boa moeda: não posso persuadir-me de que 
seja tão .grande a nossa •miseri.a, que nos fal
tem .todos os recursos. 

mais que dous e meio por cento. tem-se es
tado aqui nu-111 erro muito grande, suppon
üo·se ser o que ha. de ficar na eirculaçflo; 
quando é só o que se d<!VC admittir nos pa. 
gamcntos maiores, que se ·houverem üe fa· 
zer; eu me explico: rcdazido todo o cobre, 
que se reputa importar cm 20 mil contos, a 
quarta ·Plll'te, teremos 5 mil contos; destes 
entrando nos pagamentos que se fizerem com 
15 mil contos em cedulas, dous e meio por 
cento, restam 4.625 para as dcspcms dia
rias que cada um faz; ora. parecerá muito 
·L 625 contos? Xüo G; mas poderemos ~azer 

outro calculo; Jigurcmos que o Brazil tem 
-100 mil familkls, qunnto prccizarú cada :fa
milia -para o giro diario de cob1·c? Xão pos· 
so calcular menos que -mil réis por mez, con. 
tando com o g-iro que o cobre Pódc fazer no 
decurso do a·nno: temos, pois, 12$000 annuaes 
para cad:1 fu:uili-a; multipliquemos 12~000 

por 400 mil; c eis aqui um calculo que mos· 
tra a neccssidad~ de -1$800 desta moeda para 
os g-astos dinrios. 

O Sn. Fr:rJó mandou á :Ilesa a seguinte 

r:~m:m.\ 

2\üo se admittir(l cm juizo acçiio alguma 
contra os de.-edores que ccnlratar<•m )l(lga
mentos em -maior somma de cobre do Q.Ue u 
de 5 por cento . .Sa!Ya a redac~üo. - Pci.jú. 

Foi apoiaria. 

O Sr. Alencar mandou [l l\Icsa a seguinte 

A' emenda do Sr. Feijó: 
Fioo a exportação de cobre muocdado de 

uma Provi·ncia para outra. •Salra a redacção. 
.:11cncar. 

Foi apoiada. 

Houve a It•mbrança d~ querer retirar o 
cobre todo; a Xa~iio .ficaria obrigada a 20 
·mi! contos c de mais a mais ficn..-a o Gover-

1 no com 5 mil contos ·pelo menos para fazer 
dellcs o que q-uizessc par.:~ os seus desperdi-
cios, e entretanto os particulares com as 

O Sn. Ar.)miD.\ E Ar.nt:Ql:Er.QL'E; - Tem- mãos dadas; antes ficarmos como esta~·:tmos 
se ucarretaelo cousas alhei(ls {L questão, que é J elo que aeloptnr scmeHwnte medida. Ora, pc
quanto ceibre se d~vc tirar da circulação; se 

1 

elcrcmos nós esper-ar agora que esses b!Ihe
mctaàc, se tres CJuar·tos, se todo; e o artigo 21 tcs se acreditem sem se estabelecer o Banco? 
trata de saber-se quanto deve en,trar nos pa. · Xf1D, de certo. e sem clle G excusado estarmos 
g-3.mcntos. 2\õs de1·emos procurar qual dus com opcracões desta. natureza. Em quanto ú 
moedas offerecc menos inconYenientcs, c ad· outrn emenda, niio cabe nn razão, !llinguem 
optn!·a.; de reduzir o cobre ú metade a Na- me pódc prohillir que eu receba o meu pag-a.
çiio Iucru 5 mil contos; uma emenda quer menta como quizer. 
que cll" se reduza a um quarto; c esta ulti- O 'Sr. tBorg<'s pedia retirar a emenda 
ma opiniüo tem a vantagem de que na cir- que ha·via offerec!do ao artig-o 21 illa sessflo 
culaçno ficar(! menor quantidade de cobre, c de 2·1 elo corrcntt•, e foi-lhe concedido. 
se nós dizemos que a abundnncia do cobre O •Sn. Ar.c:-;cAR: - Já aqui se noto-u que 
faz mui quanto mais •tirarmos, mais se evita. a razf10 por que o cobre teYe grande agia é 
o mal; nccrcscendo que não se fn!si-ficar(L, .porque se cxporta.vn p.ara outras IProvincias; 
porque baste Q.Uo não pague direitos na AI- eis o motivo por que -mandei [L i:IIcsa uma 

I 
'· 

t 
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emenda neste sentido; porque os falsif!cttao- ligo, no seu ultimo lJcr!odo, que se acha er
res cxportar.am gmnde quantidade de cobre !'.Jdo. 
falso para as outras .Pro1·incias, c prohibin- •L" O artigo 21, salvas as cmc·ndas: ·foi 
do.sc c5ta exportação não tcrfto tanta fac! !I- :o.pprovado. 
<!ade de o intr<>duzir. Off·erc0o esta idéa ao 5." Se cm lugar das palavras - não se 
juizo da Camarn. PDlkl'{L adnli.ttir - se diria - n!nguem scrâ 

O :Sn. :ILIJLQt:EZ DE 1B.1nnACEXA: - Rcque- obri.:;ado a receber - conforme parte d·:t 
reu que a discussão se tornnsse ordinari:J.. c emcndtL do Sr. Almeida c Albuquerque: \'en
o .Sr. Presidente cousulta·ndo a Cumara, de- ceu-se que sim; c ficou .prejudicada a outra 
cidio-sc que conliuuasse o. discussão em Com- parte da mesma emendo., c a cmcndJ. do sr. 
missão Geral. Borges. 

O Sn. :II.\nQt:EZ nE l\!Anrc.í.: - Só falia- G." A cmcuda do .Sr. Feij6, acima. trans-
rci na. emenda que quer prohibir a exporta- cripta: não passou. 
ção do cobre de umas para outras Províncias. 7 ·' A do Sr. Alencar: não passou . 
. porque a materia está tra,tada com taJ pleni- 8.' A primeira .parte da ou·tra emenda do 
tudc, qu!Õ nada poderia dizer de muis do que 'Sr. Feijó, relativo as casas d!Õ troco: não 
se tem expendido. Estou certo que restrin. passou· 
gindo-se o uso do cobre, diminue a sua de- 9.' A cu trn p.Jrte da mcsm n. emenda, 
manda; mas não posso com·ir nesta emcn- quanto uo ·valor do cobre: não passou. 
da porque n6s ainda não €stamos certos, se 10. A ot~tm purte da sobredita emenda, 
esse .papel, que se vai emittir será ·bem aceito para que :haja unt cunho em cada Província: 
<.'nt todas as Províncias; tah·ez que cm algu- t:unbem não passou. 
mas muita ;gente nüo queir.a aceitar :porquun. Entrou cm discussão o artigo 17 das 
to ainda não ha css·e gráo de con•ltecimentos entendas. 
necessurios em certas classes para. não repu- Artig-o 17. Para pag-amento da outra me
guarem esse papel; resultando talvez qu8 a tnde elo valor d(l. moed:t de CO"bre apresenta
quota de cobre de uma ·Pro.vincia se torne da, receberão seus donos cedulas assigna.das 
muito pequena, entretanto que em outra seja pelo 'rrcsoureiro. e mais membros da Com-
maior, assim serâ 'bom que fique linc a ex
portação porque a parte inutilizada de cobre 
de uma Provincia p6de acudir ao mercado 
de outra que delle .precize n>fim de que o agia 
não se torne mui to subido em danmo da po
breza. Eis o mctil'O por que me declaro con
tra a emenda. 

missão de resgate, as quues unicamente cor
rerão na Província em que 'forem cmittidns, 
c scudo consideradas como dividn nacional, 
poderão circular, c entrar em todos os paga
mentos, e transacções da Fazendn Publica, 
como moeda corrente. emquanto não forem 
remidas pelos fundos o. esse fim destinados. 

0 Sr.. ADIEm.~ E Ar.nt:Qnr.QrJE: - Pare
co-me ela ro que uma yez que O CC·bre é geral 
as cedulns sendo provinciacs .hão de diminuir 
de .preço necessariamente. Noto nutis outro 
incom•cnicnte; nas .Provincias, que tiverem 
sobra neste papel, não sei como hão de pas
sar esses fundos; cm cobre d·c certo que não. 
Xão ·ha outro remedia senão csia;bcleccr um 
Banco, ou então que estas ccd·ulns sejam gc
rnes, do contrario clcsacrcditam·sc muito. 

Julgando-se suf!ficientemcntc discutida a. 
mnteria, propôz-se {L votação: 

1.' A suppressão do artigo 1G, conforme 
a emenda do Sr. Alencar: não passou. 

2.' O artigo lG. salva a. outr.:t emenda: 
foi npprO\'ado. 

3.' A emenda do Sr .. Barroso: tnmbem 
~ appro\'ou, c ficou salvo. a rcdacçfto do ur-

0 ·Sn, l\LIRQt'I:Z DE BAIIO.\CEX.\: - A 
emissão do papei-moeda é umn verdadeira ca
lamidade; n6s não empreg-amos semelhante 
expediente senão l'entdos da. extrema necessi
dade para evitar calamidade maior, porqu() 
niio desco·brimos outro meio de acalmar a 
convulsão existcn te nus Provincius de Per
nambuco c •Bnhia. Empregando já este meio 
todos n6s estamos convencidos que o primei. 
ro cuidado da. sc;;uintc Legislatura (se nfto 
fôr passive! nesta) ser(t elos fundos adequa
dos pnra J:mortizar o papel, ou mesmo reti
rai-o cm curto período da circulação. A' pro. 
por~ão que o Corpo Legislutil·o th·er melhor 
conhecimento desta materia, e mais effiooz 
desejo ele consolidar a divida nacional, dan
do l'stubilidade no meio circulante; [L propor
ção que se corrigir de certos prejuizos exis
tentes c até certo ponto desculpnveis, facil-
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mente acharemos meios de trozer á circula· 
cão os met:ws preciosos, c levar o nosso cre
dito ao par das primeiras Na~ÕêS porque o 
grande credito nfto depende ele grande rcn. 
ela. m.as •de .prompto p:~g:~mento. 'l'odas os 
l\"nçücs bem goveruad,1s o têm conseguido ou 
por meio ele emprcstimo cm moeda corrente 
ou por ajustes com Bancos, que quanto a mim 
será o melhor recurso, O •Banco proposto pe· 
1:~. outra Cnmara tinha muitos obstaculos, so· 
ciedn de com o GoYcrno, disposição do dinhc!. 
ro alheio contra a vontade .cJos accionistas, 
etc. etc.; mas um Banco como agora se pro. 
põe acharâ accionistas dentro e fóra do Im· 
perio. c a tnl respeito poderia ·dar á Camaro. 
uma .Jn.formação salisfactoria . 

. Em 1829 as casas de maior rcspcitnlbili· 
dade cm Londres se propunham a. fornecer 
os .fundos ·ncccssnrios para -a crincão de um 
Bnnco no IRia de Janeiro, c emprestar ao Go
verno grandes somnws a moderado premio. 
uma yez que se quizesse app!icar exclusiva. 
mente a quantia emprestada e a coopcra~ão 
do Banco para retirar o ]J:~pel-moeda da cir· 
cuiaçfio. A esse tempo já ·e!Ies da<Van1 o no
me de poa,pel.moeda, ás notas do :Banco, e com 
razão porque o ·Banco as não pagcwa e tinha 
bnyonetas (L porta. .Se aque!Ies capitalistas 
em }829 não duvidnntm tomar sobre si o rcs· 
gate do :Papel-moeda, OJermittido ser(L eSPC· 
rar que m<%or o .façam hoje, quando o nosso 
credito é maior. il."elo semblante de aJ,gum 
nobre .Senador pa:recc.me que seus ouYidos 
se Imitaram com a minhu proposição de que 

cseperança de que a A·ssc!lllbléa quererá reli· 
rar da clrcuJ.ação o papel-moeda existente, 
não duvidei propM o augmento da sua em!s. 
são, porque nos !il'l',a.va já do cobre, o não 
corria perigo de seu c'~Pr'a·!Jando ou ~nlsif!· 
cação, havendo cm cmrto perlodo de tempo 
muitas Sll'bstituições. e mudanças de ·fórma. 
Um nobre Senador ;fez aqui menção de quo 
os ·bilhetes da Alfandega não se fabricavam. 
E porque? Pelo ·curto prazo de sua dura.ção, 
tendo neste intcrvallo muitos meios de veri
ficação, e curti~simo giro, porque da AHan· 
dega vfto no ~'hesouro, e dwhl nos oopitaJis· 
tas rebatedores. Estas no1•as ecdulas terão 
tambem curto giro .porque serão provincia.es 
c com frequentes substituições: 1", recebem 
os .portadores do cobre a.s cedulas passadas 
pelos membros da Commissão de Resga.te, 
2", scr<io estas substituídas por outras mn;n. 
dadas gravar pelo Governo, e 3• finalm'ênte 
pelas notas do Banco. Xão quero com isto 
d'izer que não haverá alguma .falsificação, ou 
contra:bando, mas sim, que será o :menor 
possível, e se a experiencia já nos fez co
nhecer que pouca ;falsi·ficação houve nas no
tas do extincto Banco a despeito do máo pa· 
pe! a .principio, nenhuma substituição, e con· 
stante negli-gencia em todas as operaçõe,s de 
queima, etc, não de>·er!!mos esperar n.ta!or 
ngorn com tantas providencias. 

Aqui no artigo Jal.ta alguma cousa, por. 
que diz (leu), 

Eu não .posso com•ir que as cedulas se· 
jam só assignadas pelos membros da. Com. 
mi.ssão, .por Isso proporei que se accrescen· 
te (leu). 1\Iandnrei a. emenda á ::1-Iesa. 

o oJ!Osso credito seja .hoje muito m\liar do que 
era em 1'829, c nada ·~ mais ·facil de provar. 
1Em 1820, estavam os :fundos brazileiros em 
Londres a pouco mais de 40, em Jun•ho deste 
anuo, quando sallio o paquete ficavam a 67. 
Em 28, e :29 as nossas npolices .foram o.qut 
vendidas de GO a 72, estando o cambio a 20, 
hoje, quo está a 41, não se acha quem venda 
a Õ3. 

•Proponho que no o.rt!go 17, depois da 
paluna - asslgnadas - escre.va·se - pelo 
[nspector da 1'.hcsou.raria da Província - c 

Sobre credito do Governo não ha critc· 
rio ma Is seguro da que o Curso dos fundos 
publicas. 

•rornando. pois, ao ·fio de meu discurso 
direi que sendo maior o nosso credito agora 
do que cm 182D, ·acharemos companhias que 
se encarreguem ·da cmpreza, ·se o Governo fôr 
C:utori~ado a conceder o privilegio do Bnnco 
a quem e>fferccer condições mais vantajosas 
e Offerecor ·mais solida garantia, Na firn1c 

o mais como está no artigo. - lllarq1~CZ ele 
Barbncenct. 

Foi apoiada. 

!Da.ndo . a ;h o r .a, tornou o Sr, Presidente 
a occu.par a cadeira da Presidencin e dccla. 
rando aclL.1da a sessão designou para ordem 
do dln a. continuaçüo da mesma nJatcr!a. 

.wvantou·se a sessão ús duas hora.i da 
tarde. 

1 
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SES.SM ORDIXAilUA, E:'<I 29 DE JULHO 
DE 1833 

O Governo fica autorizado para pngar uo 
l'enente·Coroncl do •Estado-:Yiaior João An
tonio Pereira. .da Cunha a !mportancia de 
seus sol'dcs desc:lc o din que deixou o e:~:erci

cio de Encarregado de Negocios junto a Cõr. 
te de Berlim atê aquelle em que se aprescn. 
tau no Quartel-General desta Côrto. 

l'nJ'SfDE:!iCL\ IJO Sll. IJEXTO IIAlll!OSO I'EJIEIRA 

Discusstío elo projecto sobre o 1nclo circulan. 

te c a crcação de 1tm Banco Paço da Camara. dos Deputados, em 2·7 
ele Julho de 1833. - 1intonio Paulino Limpo 
de ,t/Jreu, Presidente. - Gas~tiano Espiridião 
de JIC!lo Jfa.ttos, 1" Secretario. - Bcm(J;rdo 

Bclisario Soares de Souza, 2'' Secretario. 

Fanaram os Srs. Scnac:lores : 
r:IIarquez de .Baepencly e )farquez c:le 
IParannguú, 5 vezes; Oliveira, 2 .ve
zes; Saturnino, 4 vezes; !Marquez de 
Bnrbaccna, 3 vezes; :Feijó, Prcslden. 
te. :IIarquez de Ca:ravcllas, Duque Es
tr.ncla e Evangelista, 1 vez; Borges, 
3 vezes. 

Fora,m a imprimir. 

Um officio c:lo :Ministro da Guerra, dando 
as informações que se exigiram a respeUo 
de um requerimento assignado por Eduardo 
d 'Ewald, cm nome dos officiaes extrangclros 
d·emittldos, que nflo aproveitaram o ·fa.vor da 
Resoluciio L~gislatim sanceionadn :Por de· 
creto de 9 'de Agosto de 1831. 

Aberta a. sessão com 30 rSrs. Senadores, 
e lida a neta da anterior, foi approl'ada.. 

•Xo decurso <la sessão compareceram 
xn.1.is 5 •Srs. Sena dores. 

O Sr. 1' Secretario declarou que o Sr. 
Almeida c Sil•va ha.vio. participado m1o poder 
comparecer por se .aohar incommodado. 

Foi remetticlo 1i Commiss<1o respe· 
ctiva. 

Ficou o 'Senado inteirado. 

O mesmo Sr. •Secretario c:leu conta do se-
guinte 

EXPEDIE:!iTE 

Um oWcio do ·Secretario da Camara dos 
Deputados, remettcndo as duas seguintes 

RESOLUÇÕES 

A Asscmbléa Gemi Legislativa resolve: 
Arti•go unieo. O Governo fica autorizado 

n concci!er a >Guilh"rmc Kophe, negociante 
Hamburguez, e residente cm Sabarâ, Provin
cia ·de :i\Ii·nas Geraes, o pri.vilt•gio exclusivo 
de onaTc.g"ar o Rio dns Vel.hns por tempo de 
dez annos por barcos movidos por vapor, •fi· 
cn.ndo sem cffeito este privilegio se dentro 
de a.nno c meio, depois da data de sua con. 
cessão, nii.o ef.fectuar a em preza projectada. 

Paço dn Camara dos Deputados, cm 27 
de Julho de 1833 . ....,. AntCJnio Pmtllno Limpo 
de .tlbrcz~. •Presidente. - Cassiano Espiriclicio 
ele J[ello ,1Jnttos, 1' Secretario. - Bcl'nm·llo 
Bclisa.rio Soares de Souza, 2" Secretario. 

!A. A.sst>Jnblên Geral Legislativa resoll•e: 

O Sn. )!.lnQL"EZ DE B.u-:.l'E:!iDY: - Eu ti. 
vc uma carta de Caenhé c talvez outros meus 
i!lustrcs col!cgas tambero ti:vessero, cm que 
me pedia. QU\l houl'csse de apresentar á con· 
sidcraçiio do Senado os Yexames a que estão 
expostos os ·h01bitantes daquellc município 
por causa c! e uma -Rcso! ução que o Presiden
te da Província. em Conselho tomou, estando 
ainda cm S. João d'EI-Rei. datada ele 21 de 
~fa.io, na qual extin-guia a Ilha ele Caethé e 
t•ri·gio em lugar dellu o a;rra.inl de Itabyra 
cm 1•iJla. A y!Jla de Cac·th~ é uma das mais 
a.ntigi!s da Provincia, porque conta nada me
nos que U9 a.nnos, o seu terreno 6 opt!mo, 
o muito aurífero, p.nra o que ·basta dizer que 
a grande JaYra do .Congo Secco fién nas suas 
immcdlaçõcs: o 'Presiclcntü dizer na sua Re. 
solução que pela :f-aculdade que lhe dava o 
artigo 3" do Cocligo do Processo pass-wa a .fa· 
zcr aquel!n extincção c a criar outrn \'illa, 
attcnta taro-bem a. commodidade dos povos. 
por ficar a nova villa no centro, c por con
scquencia maü ao alcance elos !lmbitantes do 
município; porém, se se attendessc a essn 
supposta commod!c:ladc viriam o. ·ficnr muito 
mn!s ·dlstan tes da vllla todas ns povoo~ões 

vlzin.has; por exemplo, o armlnl de S. João 
do morro grande ,ficn 4 Jegua•s ulstantc da 
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vil!a de CactM, e de Itabyra, 9; e assim o crlaciio de uma, e extlncção ile outra, fican
mnis a proporção; taes sfto as commodidad~s [ do sustado todo, c qualquer procedimento re. 
que inculca o ,president~. i' !atlvo a semelhante criacfw, c cxtlncção, a.t6 

O Codlg;o do Processo, Sr. Pr~si~ente. a.u· uJot~:ior decisão da As~mb!6a Geral. - J!a.r· 
torlz:J. aos Presidentes nas ·Provmcws, e o . que~ de Bacpcndy. 
:Ministro na Côrte para .fazerem a. divisão 

1

1 
dos termos c comarcas, afim de só poder pôr Foi apoiado, c entrou cm dis· 
em andamento o .mesmo Codigo, mas isto I cussilo. 
não imporb abolição de villns: accrescc so· 
bre o caso em questão, que o arraial de ,qt.'tby. O Sr. ·Presidente co.nsulton o Senado se 
ra jú foi proposto para villa c estn proposta / approva.va que este requerimc·nto 'fosse re· 
cn.lJio ·na Camai\1 dos .Deputados; c posterior· n.lCttido á Commissfto de Legislação; c ns
mente a este facto tem-se cria.do muitas vil-~ s1m se venceu. 
Ias por propostas e não entrou nel!as Itaby-
ra; agora, por~m. melhor sorte lhe coube, I or.mm DO DI.\ 

passou a ·ser erecta cm vil!(l, e Cacthé foi 
priyada de tal cathcgoria, c d·:t commodidade Continuacfto da ultima discussão do pro. 
que traz comsigo; queix:nn.s~ os .habitantes / jecto de lei. sobre o meio circulante. c cria· 
disto; Sa'bará ficou com parte do municip!o çfto d~ um Banco, com as emendas feitas, c 
ele Caeihé, e a ·maior parte Teunida a ltaby· approvadas na 2', •teve lugar a discussão do 
ra; de Itabyra tambem iii se ·fizeram requi· artigo 17, que na scssfto anterior ·ficou adia· 
si~ões para Caethé; e a:té dizem que estão do com um.:t emenda apoiada. 
ameacauos de verem arr:lllcaclas as grades Foi á :'IIesa a seguinte 
d[l cadda, que tem por cima a casa da Cn-
mara c Secret.'tria, e como Cacth~ passa a ser 
arraial. vfto as ·grades da cadeia para Itaby· 
ra; tanJbcm dizem que se proJecta transpor. 
tar o ·Pclour!n.ho, que é uma columna muito 
bem feita; uma peça rica; e Isto tem assus· 
ta.do o povo daquelle m uniclpio; e porque me 
parece ha.ver nisto um abuso de poder por 
julgar cu que o Presidente não tem autor!· 
dadc de cria1• villas, e muito menos para abo

Proponho que no arti.go 17, em lugar das 
pala.vras - d.l Fazenda Publica - <liga-se -
!egaes. - Jfarqnez rle Barbaccna. 

Foi apoiada, c entrou igualmente 
em discussão. 

lir as que estito iii cria:das, faca este requer!· O •Sn. l\LIRQUEZ DE ~Io~mc.\.: - Convenho 
menta (Tcu.o). Eu soube que aJ,guns outros n~sta segunda emenda. e não me parece pra
meus co!legas e alguns •Dcputnclo.;; t.1n1bem licanl a primeira para que os ilnspcctorcs 
th·eram cartas iguacs ás qu·c eu ti·ve; mas d.as 'J'.hesourarias das Pro\•incins assignem as 
não tencio a.pparecido i·ndicação a scme!han· J cedulas; sabemos que o mínimo destas cedu-
te respeito de nenhum delles, assentei que Ias ·é de 500 réls, por conscquencia não é pos· 
era de meu dever apresentar eu mesmo. sivel que este empregado, já ·bastan·te onera· 

REQUE!!D!EXTO 

Constando .que o Presidente .<Ja Provln· 
ela ·de :,rin-ns Geracs, por U!D(l sua Il.csolu
çiio, toma·da em Conselho do GoYerno, a 21 
de J.\Ialo, nu villa clc S. João d'·EI-Rei, ele
vara 'll vllla o arraial de Ita.byra de :'IIatto 
Dentro, c extinguira a antiga 1•illa de Cae· 
tb6; como seja este acto um mani.festo a.bu· 
so ele pocler, ·POi~ que o ·Presidente não tin.ha 
autoridade pnrn cria.r aquel!a vll!a, e menos 
P·:tra extinguir esta: requeiro que se peça ao 
GoYerno, com urgcncia, a neta feita para a 

do .por seus af.fazercs, possa assignar tantas 
cedulas. ·Além disso, não se providencia na 
emenda, caso o Inspector estL".ia <loente quem 
o suppril'á, portanto melhor é que passe o 
que se ncha no artigo. 

O Sn. 1\L\HQUEZ DE Po~nA:!i'.\Gt:.\: - Eu 
julgo muito •util que as cedulas sejam assi· 
gnadas pelo Inspector afim de serem mais fa
cilmente conhecidas, e correrem ddaixo ile 
uma firma constante, por Isso que sendo dif. 
fcrcntes dlstrlctos não ha facilidade de em 
um, ou outro distrlcto se conhecerem tiio df;f· 
fcrcutcs assignaturJs, o que não acontecerfL 
dando um caracter uniforme a ess<ts cedulas, 

) 
.. , 

1 .... 
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porque talvez mesmo não l!:l:j.u tanta fac.lli· 
dc.de de se falsificarem correndo ellas sem· 
pro o constantemente com a 'firma do Inspe-
ctor. Voto por essa cmend.a. No artigo 20 fa~a-se menção, como ex· 

O Su. Or.n·mn,\: - E' neccssario dar . cepção, das moedas contempladas no artigo 
uma provldencin, como bem notou um nobre 11. Salva a redacção. - J. I. Borges. 
Senador, caso o Inspector adoer;~a, porque a Foi a.poiada. 

operação não h a de ficar parada, eis porque 0 Sn. Or.n·EmA: _ o ar:tigo deve ser 
of!ereço a st:guinte emenda (lmt) · emendado porque diz (leu) • Pelo que se acha 

St1J.El!EXDA 

Ao artigo 17: 
A:ccrc·scente-se depois das palavras -

vencido, as moedas de SOO réis ficam redu. 
~idas a 20 rêis, de 40 a 10, e as àe 20 r61s n. 
5 réis, portanto é necessario dizer que as ou· 
trns 'ficam inutilizadas, ou dar·se outra ;pro· 
videncia. 1'hesouraria àa Província - o seguinte -ou 

por algum official della de sua escolha. Salva 
a redacção. - L. J. ae Oliveira .. 

El!EXDA 

Foi apoiada. 

Julg.:mdo·sc discutida a materia, propôz· 
se ít votação: 

1." O artigo 17, com a alter~ão confor
me o vencido no artigo 1G, salva as emendas: 
foi approvado. 

2." A emenda do Sr. l\Iarquez de Barba. 
cena, acima transcripta: passou. 

3. • A outra emenda do mesmo Sr. Sena· 
dor. apresentada na sessão a·nterior, salva a 
su·b·cmenda: tam•bcm passou. 

4. • A sub·emenda do .Sr. Olh•eira: appro· 
vou.se. 

Seguiram-se os artigos 18 e 19 dns emen· 
d·as, que rforam approvado.s ·sem debate. 

Artigo 18. A quantia pertencente a. cada. 
Província par.:t pagamento das cedulas, ser{~ 

fixada annualmente pelo Corpo ·Legislatiro, 
sobro proposta do ::1-Iinistro da Fazenda, dan
do conta do total rendimento das contribui· 
çõcs impostas para. o dito pagamento. 

Artigo 19. Estas cedula·s, ou notas fidu· 
c!aras serão de pequenos .valores para faci· 
!idade das transacções, sendo a mi·n!ma do 
500 réls c a. maxima de 100$000. 

Entrou. cm discussão o artigo 20 das 1 

·.:5upprima-se a pal.avra. - todas - de
pois das •palav.ras - quer não - accrescen· 
tc·se - pela. quarta parte do seu Yalor, fican· 
do inutilizadas as moedas de 10 e 5 réis; sup. 
primindo o mais que se segue. Salva a reda
cção. - L. J. ele Oliveira. 

Foi apoiada. 

O Sn. SAnmxrxo: - Eu tambem ostou 
pela ultima Bmenda; ainda mo parece não 
estar ·bem redigida; inutilizadas, como? Fi· 
~arão nas mãos de seus donos para. fazerem 
dcllas o uso que quizerem. ou .hão de ser en· 
tregues nas estações publicas para serem pa· 
gas em cedulas? E' necessnrio, pois, que se 
aqui diga o que se entende por - inutiliza. 
das. - AWm disto tenho ainda mais que di
zer (leu o a.rtigo): creio q;ro isto não é de 
justiça;. em algumas ,províncias como São 
Paulo, Goyaz, :IIa.tto Grosso, as moedas de 
40 réis vêm a ficar por 10 réis, quando a 
mente d.a Caruma é que as moedas em todo 
o rimperio tenham o mesmo valor com igual 
peso; ·é por isso que peço liccnca para fazer 
uma su·b·emenda. 

emendas. / Ao artigo 20 supprima·se ao que se se· 
Artlgo20. Findo o prazo ~stabelecido, q:ue I gue á palavra- nominal -c accrescente.se 

será improrogav<>l para entrega da moeda _de _ sendo pagas em cedulas as que tiYerem 
cobre das respectivas classl's cm cada :Pronn· menos de duas oitavas. Salva a redacção. -
cia, correrão todas as moedas quer estejam S!lturnino. 
carimbnda.s quer não, pela meta·de do seu iFoi apoiada. 
antigo valor nominal, a saber: as de 800 réis 
por 40 rê is; M de !lO ré is por 20 ré is; as de 
20 Téis por 10 réis, e as de 10 ré is por õ ré Is. 

o Sr. Borges mandou á ::'vfesa a seguinte 

o .Sr. Oliveira pedi o retirar a sua emen-

1 

ela para a substituir opor ou-tra, c seudo·Ihe 
concedido, apr<!sentou o. seguinte: 
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O arngo 20 seja substituido depois d:t 

p:1Iarra. - ·Pror!ncia - por esta fórma -
correriio quer estejam carimbadas, quer niio, 
as moedas bons .de peso de 8, ·1 e 2 oitar<La 
pelos va.lol'l's de ·20, 10 e 5 réis, ficando us 
de uma oita-ra p:1ra baixo S<!lll curso no mer
cado. - L. J. Oliveira. 

O :SH. S.\TL"Ii:\'l:l'o: - Eu julgo que não 
·:amos eoherentcs com a que se approvou; 
passou que o cobre niio ,fosse Provincial ; 
mas com isto o cobre de S. ·Pa.ulo, Goyaz o 
l\Iatto Grosso que fica vukndo? Os -:1 vintens 
de S. 1P.:~ulo siio 2 no .Rio de J~neiro; red•u· 
zindo a. •!" parte o que ficam valendo? 10 
rGis, que vem a ter a metade do peso dos 10 
réis do Rio de Janeiro; por couscquencla Hcn. 
o cobre Provincial. 'l'<'m.se dito que nesta 
reduc~iio se tiaha :Jttenção ás circumstancins 
particulares de c.ada P.rovincia, agora nfLo se 
tem a ttcn~ão e o cobre que ::rctua!mcnte õ 
ProYincial, contin úa a sel-o; é neccssario, 
pois. redigir a cm.:nda de modo que vá uni· 
forme com o que se approYOU. 

Foi apoiada. 

O Sn . .S.\1'Git:I'Ixo: - A id6a é a mesw.a. 
e por isso ·pe~o licen~a parOt retirar a mi
ul!a emenda. (Foi-lhe concedido). 

Ü S1:. o:\L\IIQl:EZ Dll PAnA:I'.\Gl:·Í.: - Sr. 
Presidente, eu julgo que a. divisão das moc
d(l.S dere ser para baixo e ·nunca para cima.; 
por isso desejo G•ffe.rccer uma emenda para 
que se niio pos.sam cun.l!ar moedas acima de 
10 r6is: eu vejo que o fim da Ca.mara é dif
ficuHar o giro da moeda de cobre e a sua 
fa!sific:t~ão, e o uso; nós sabemos muito ·bem 
que com mais ·facilidnde se cunham moedas 
de 4 vintens do que as de 10 réis, Yerdado é 
que mais despezas ,ha\'Grú nos cun.hos da 
moeda de 10 ré:s; mas tambcm se crita. mais 
tt falsificação; no artvgo .fa!la:sc cm moeda 
de 5 r6is, se ·l!a desta moeda é muito pouca; 
no emtanto cu reservo-me a fa.llar no artigo 
21 e of:ercço isto á considcraGão da Camara. 

O Sn. :O.!AnQUEZ DE B.\nD.\CE:I'A: - Pare
ce-me que este trwbal·hO é desneccssario, por
que a mccda de 5 rGis creio que não existe 
qua I é o mal que vem ao Estado em se con
siderarr>~'m deovld.:ts 11a mrsma propor~ão?Ne
nhum. As de SO réis passam a 20, as de 40 
a 10, as de 10 a 5, e as de 5 a 2 réis e meio. 
Estas pequenas moedas tem muitos usos, e 
não prejudicum ao Estado, nem aos parti
culares. 

O Sn. Fr::rJó: - DesejaYa ouYir a emen
da. (Lc~t-sc) . App!icadn a emenda para a 
ProYincia de .S. Paulo ~·em a ficar o cobre 
na s·• parte e não na 4" pa.rte; que difficulda· 
eles ·niio poderão apparecer! 

O Sn. Or.n·~:wA: ·- Julgo que ficam con· 
cHiadas todas as opiniões omi.ttindo tudo de
pois d·a palavra - nominal - e neste senti· 
do mand·o a. minha emenda. 

0 .SI:. :1!.\UQGEZ DE B.\ltn.\CE:I'.\: - A jus
tiça nos ditou o expediente de termos atteu
~iio ao valor nominal do cobre que corre nas 
3 Provincias de S. Paulo, Goyaz, c !llatto 
Grosso, mas não conYém que contil1ue a cor
r"r aquel!e cobre porque facilitaria muito o 
contra bando, pelo menos na Província de Sii.o 
Paulo, que tem frcC]ucnte communica~ão com 
o porto de Sa·ntos. 1Sendo mui pequena a pol'
ção de cobr.: circulante naqudlas Pro>incia,s 
p6dc bem o Governo substituil-o por outro·; 
por isso offcreccrei um artigo a:dditivo, · 

ARTIGO ADDITI\'0 

Artigo entre 24 c 25. O Governo fará 
substituir o co·bre circulante nas ProYincias 
de S. Paulo, Goyaz c ~Iatto {lrosso por moe
das de cobre igu.1cs ás quo circulam nu Ca
pital do Imperio. ·- MarqJtcz de Barba.~cna. 

Foi apoiado o ficou sobre a :\1csa. 
para entrar em discussão no lugar 
competente. 

Julgando-se discutida a ma teria. propõz
se á YOtn ção: 

1. • A emenda suppressiYa do Sr. Oli:vci
ra: p.assou . 

2." O resto rdo artigo 2", sn!Yas as outras 
emcJrdas: Joi UJlprovado. 

3." .Se depois da palavra - moedas -
se accresccntaria. - ·bo.as - confonne a outra 
emenda do Sr. Oliveira: venceu-se CJUO sim. 

·!." A emenda do Sr. Borges: não pas· ·Supprimn-se, 110 artigo 20. quanto se so
guir ás palanns - valor nominal. - L. J. 
de Oliveira .. 

sou. 

Foi apoiada. 

rSe·guio-sc a discussão do artigo 22 da-s 
emcn•da.s. 

Artigo 22. Nii.o scr{L admituclo cobre dos 
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particulares ·para ser cunhado, pois s6mente cobre pura subsL!.tuir o carimbado, aqui ca· 
o Go~·trno o podcrft t.l:.:er, debaixo da mais I b·· a em~<nda. do nobre Se::tador alim de que 
severa responsub!lidade, até a importancia esta autorlzaçfto seja para cunhar moedas 
que für ncccssarla pura a substltulçü.o do co- de vintem; posto que eu julgava melhor que 
bre car!rn1bado. u Governo não cunhasse cobre senão por uma 

No fim de C(lldll anno o ::\flnlstro c Se· lei· particular; por ora não julgo prec!zo au. 
cretario de Estado dos );egocios da I~a?.cn- torlzar o Governo para cunhar cobre a.fim de 
da a,presentnrá á Asscrnbléa Geral uma ~onta oubstiiulr o carimbado. 
P:tl1t!cular do estado e tra·bal.hos da Cusa da I O .Su. ::Y!AI:Qt:EZ DE BAEPEXDY: - No Pa· 
::\Ioeda par.:t seu exame e con•heclmento. /rccer da Commissii.o hu\·la um artigo que ex-

O Sn. MAIIQL'EZ m: P,IJtA.'I'AGU.í.: - Xeste press:J.mcnte deteru1inava o cunho do cobre 
artigo (leu) qulzera que se accrescenta::;se :!tarcando·lhe a bitola, ou padrão, este urtl· 
depois .da palavra - carlm·ba.da:> - não :DO· go nil.o foi tomado em consider.:~çilo, e eu re. 
d&ncio o G,:n-11rno cun:har moeda;; ucilll;J. de scr.\•ei·me para, quando c:hegassemos ao arti-
20 r~!•. go 22. fazer uma declaração ; o artigo diz 

(len) • Eu esta·Yn na persuasi•o de que ;nií.o 

Artigo 22. De:Dois das palarras - cobre 
carimbado - accrescen te· se - não podendo 
o Qoyerno cun bar moeda de cobre a.chna de 
20 r~is, .Sal~· a a redacção. - J!arquez ele 
Pu·ranauua. 

convinha conservar·.se por muito tempo o co· 
bre c.arimbado, porque é ellc muito desigual, 
uão se p6de reconhecer facilmente qual o ver
dadeiro e quitl o 'falso, se acaso continuar o 
trabalho da falsificação, portanto o qu.e de
\'erlamos ter era um bon1 cunho de cobre ser· 
vindo-nos da maohina, que pôde excluir to· 
da a in·dustria a este respeito. e ningucm po. 
der[L apresentar uma moeda, que seja fac!! 
de confundir com aquella que sahir ·da Casa 
da. ~Ioeda; parecia-me para irmos bem que 
tlmssemos da circulação com brevidade a 
moeda carim·ba'da, e a substituissemos por 
boa; concordo que se ponha a clausula de 
que se não possa. cunhar moeda sem preceder 
uma lei expressa do Cor;po Leg:lslativo; e 
roto pela emenda que offereco ao artigo; não 
porque não desejt> ver retirada .toda a moe· 
da carimb:J.da, mas porque a Assemblé:l deve 

O ,i; r. Fe!i6 mandou li :VIeSI.l a s,•gu!ntc 

O Governo não poderâ cunhar cobre sem 
lei que o determine. S.:1.Jvu a redacção. -
Feijó, 

Foi apoiada. 

O Sn. •l\t\l!QL"EZ oe:: PAR.\:\AGL'.~: - Esta 
emendu supprimc o artigo 22? L' ma vez que 
não suppri:ne o artigo 22 não póde passar, 
porqu~ diz cst,; artigo (leu) • Isto suppõe 
que o Governo ·lln de cun.har cobre para sub
stituir o ooriml>ado, e então cu quero que 
nesta substitui~iio nii.o se cunhem moedas 
acima de 20 r6is; mas se o nobre Senador 
entende que se não deve eun.har co·bre. quer 
a suppressão do artigo 22; suppriruindo·se o 
artigo 22 a emenda é nec-essari::t, ruas não 
se supprimindo julgo que a emenda nii.o pó
de passar. 

O Sn. PnESIDE:\TE: - Como a emenda é 
de substltui~ü.o inclue " suppressão do a.rtlgo. 

O Sn. BonGJ;s: -·0 artigo deve ser sup· 
prlmido lnfnlli>•e!mente na parte cm que diz 
que se não ruclm!ttlr(L cobre dos particulares; 
nunca se reccb~u cobre dos particulares pn.ra 
se cunhar; portanto esta p:u~te do urtigo 6 
superflua; w.mbem não se admitt!rft pratn, 
nem ouro senão depois da permissão que so 
deu. Quanto a que o Go\·erno posso. cunhur 

1 mandar trabalhar a machina, porque .<lo con· 
traria não sei para que fizemos uma deS"peza. 
de 30 mil libras esterlinas . 

. o SJt. l\LIRQUEZ DE CAnAl'ELL.Is: - Não 
posso approYar a emc·nda, que prohibe a.o Go· 
verno cun·har mais cobre: o artigo 22 diz, 
que se h:t de cunhar cobre par.:J. substituir o 
carimbado; um dos motivos da fnlsJ.ficacão 
era o Intio cunho da. moedn, agora que a po
demos ter ·boa para su·bstituir a es~a carim
ba·dn, 6 qU<' se quer prohib!r o cun·ho? );ão 
acho justo, c entendo que a emenda não deve 
ser approvada; e até me parece excusada. por· 
que no .artigo 22 se diz (lCJt); l·sto sim, é jus
to, porque se lJM'emos de ter moeda pessima, 
melhor é que a tenh·~mos boa, porque esstt p·er· 
feição dHficultorá a sua fabricação no pa.lz; 
verdade é que se p6de dizer, que o e:xtrnn
geiro a trarli perfeita, mas já se mostrou que 
feit:t a rt~duccão pela quarta parte não se da-
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1·a t:mta Posslb!lltlade: o Gc'Verno, pois, deve 
com a brevidade que ·fõr .posslvel fazer com 
que se cunhe nova moeda afim de se retirar 
do. circulação essa pessima que nella temos, 
mas para isso conv-Gm não wt11rmos as mãos 

a.nte-r!ornwnte ,fica tleclarado quando se diz 
I que o valor das mo~dns de oito olta.vas s~>rú. 
o de olten ta ré is; por esta disposição tem 
o .Governo o padrão necessario. 

Ora se tircsôe passado a emenda da Com. 
missão não du1·ido que o Governo quanto an· 
tes puzcsse em uso essa utll machina afim 
de termos moeda boa para o resgate do co. 
bre carimbado, que .quanto a mim deve exls· 
Lir na circulação o menos tempo passivei. 
(;lluitos apoiados) . Do contrario teremos as 

ao ·Governo; voto contra a e1nenda. 
O Sn. ~Lu:Qt:EZ DE R\Rn.\CEX,\: - A sup· 

pressi10 do art!-go parcce·nle que é ''anta.josa, 
porque deixando-se passar, entender.se.Jlia 
que o Governo está na obr!gacão do prlncl· 
piar jli. a pür cm pratica -essa operação; e 
ni·nda que hoje mesmo se principiasse a as· 
sentar a, machina que ainda não estli. com
l.lrada, talvez que quando nos ajuntassemos 
no anno seguinte, ainda não cstiresse em mo
vimento; :port<Lnto quando eu diss~ que me 
pc.recl:l. util s-:1lvar a redacção, era na espe· 
cto.tiva de que aqui mesmo se podia ajuntar 
a explicação de um:t outra emend.J. que pas· 
sou n:t segunda discussão. a qual me parece 
que cabe a:qul; e é el!a a que ml1ndo. asscn· 
tr.r a machina, que foi just:t para a Ca~a da 
:IIoeda. Tambem nf1o ·vejo i-nconveniente em 
se cunharem mo~uas maiores uc 20 réis, uma 
\'ez que se det~rnüne qual deva ser seu peso 
e typo; mas Isso é c'bjecto de uma. nova lei; 
desde já, po:-úm, me p~·onuncio contra esta 
restricção. 

0 .Sr.. Vt:Qt;~ ESTIUDA: - Estou jli. pre
veni-do por um ncbre Senador; Pedi a. pala. 
vra s6 para requerer a suppressão -do artigo 
porque, ainda que passe, fica inutil a sua 
execução: qual ha de ser o peso. c qualida,· 
de do cobre? E' cous.1. (!Ue não está determi· 
nada: -determinou-se para o ouro, c prato.; 
qun.n.to no cobre, porém, nada. se disse, ficou 
suspensa a sua cteterminacfLo no lugar com
petente: é Por isso que por inutil requeiro 

mesmas inquietações e queixas; porque o mo· 
tivo dell<~s não é o co-bre 1fulso, -~ a Impossi
bilidade de!le se não poder separar do ver· 
dadelro; mas como passou o resgate pela 
quarta parte; estou persuadido que a. Nação 
não ha de querer sujeita.r.se a uma despeza 
inutil de cunhar co·brc pelo valor da quar~ 
parte, e muito mais quando jli. ouvi avançar 
que a Carnara fica-va. ~a:bilitada, reconhecen· 
do·se que uma moeda de oito oitavas causa
\"a muito prejulzo, a publicar uma lei para 
que se red uzlsse a, moe-da de vi-nte ré is a seis 
oit:was, depois de ouvir ao Ministro respe· 
t:tiro as ·i-nformações do preço porque ficaria 
:> co-bre; deixemos. pois, isto para a vindou. 
r::J. Legislatura, porque entiio se reconhecerã 
qual é o peso que convém dar ás moedas de 
cobre, afim de que a ::-<ação não tenha pre· 
juizo: portanto voto não pela s·uppressão do 
artigo, mas pela prohibiçüo do Governo 
cunhar cobre em qua-nto não houver Jd que 
o autorize a isso. 

Julgando-se discutida a materia, propôz· 
se á votação: 

1. o A suppressü.o do arti-go 22, conforme 
a emenda. do Sr. Du·que Estrada: não pus· 
seu. 

n sua suppressão. 2. o Se o urtigo devia ser substituido pela 
emenda do Sr. l~djó: rcsolveu.se q·ue sim; 
c ,ficou prejudicada a emenda do .Sr. :Mar· 
quez 'de Paran:~;guá. 

Supprlmn.se o artigo 22. - D1taue Es· 
trada. 

Foi apoiada. 

3. o Se se jul·guva prejudicada a segunda 
parte do artigo: assim se decidia. 

.Entrou em discussão o artigo 23 das 
emend-as. 

O ·Sn. i:IIAnQt"EZ DE BAEPEXDY: - Eu Ar.t!go 23. Todas as moedas de cobre c o· 
talll'bcm voto pela supprcssão, e é preclzo nheddtLmente falsas, depois do prazo mar
que ella. Passe para que o Governo não cuuhe ca.do para sua apresentação scrf1o uppreher,· 
cobre sem que seJa para isso autorizado por ctldas. e 'tomadas por perdidas, e os portado. 
lei expressa; declaração que se .não ilfL sem res ln-cursos nus penas de moeda. fa:Isa. 
se adoJ)t:lr a suppressii.o do artigo, Porque en· o Sn. SAruuxrxo: - Eu não entendo 
Wo .não ha donde se colllia essa Pl"ohlb!cilo. bem este artigo (leit); elle parece estender 
~ii.o 6 necessarla a ~eclaracilo em_ artigo pa.r· I as penus d·e fulsl>flc~;dores de moeda. nos pos· 
tlcular sobre o pn-druo das moedtto. porque jtí suldores do cobre que fõr ,fn,lso; se me vier 

~-

,. 
·= •• •• 
I 
·• •• 

., 

t . 
J 

!• 



~. 
···), 

;: 
.! 

j 
Jllli 

! 

i 

;· 

Sessão de 29 de Julho 317 
ter ll. mão uma moeda reconhecidamente fal
sa, que <!U inadvertidamente aceitasse deve
re! estar sujeito ll.s penas de moedeiro falso!! 
Eu creio que não ~ a mente da Camara o es
tend·er estas penas aos possuidores da moeda 
tfio vagam0nte como estú. no artigo. 

que podem ser semelhantes no cunho: de 
m.:tis, de~·emos l<'mbrarm<ls do modo por que 
entre nós se fazem trans(J.cçõ~s miudas; é 
por melo ·dos nossos escravos, que mandamos 
contprar e vender os generos: o chacarelro 
por exemplo mr.nda o seu escravo com a qui
tanda. para a praÇ<"l; o escravo vende a. um, e 
a outro e não têm capacidade para extremar 
o cobre, recebem algum .falsD, 6 npa·nhado, 'fi· 
ca sujeito ás penas, e quem soffre? E' ellc, é 
o senhor, estando um e outro innocente. Vo
to pela suppressão do artigo. 

O Sn. J3onGE:s: - Essa é que deve ser a 
mente da. Camara: ·nem htL outro meio de se 
aca!bar com este mal: se acaso entramos com 
contemplação nada faremos. 

Como é que, sa:bendo.se qu" vai ser res· 
gatado o CDbre, para o que se diio deus me
zes. ainda ha de haver um homem que tenha 
e.m si moeda falsa? O que a tilver é um la
driio, é um conni.ven-te com o moedeiro f·Jlso; 
e não se diga que é facil o receber-se moeda. 
falsa porque qtwm a J•cocber desconfiando da 
moeda, que recebe. póde !nformar·se com pes. 
soa de sua confiança; se ·nós não tivessemos 
sido tão i'ndu!ge>ntes não chegariamDs a este 
estado: se os moedeiras falsos não tivessem 
passadores, a quem dão 10 <lU 15 por cento, 
talvez o mal ni\o fosse tão grande: portanto 
não ha desculpa alguma a admittir, tem co
bre falso na algibdra é sacio no crime, deve 
sof.frer a pena. 

O Sn. SATU!l:"I:"O: - Este artigo abran
ge só os moedeiras 'falsos que existem, e não 
os que possam existir. 

E~!ESDA 

Supprimn-se o nrUgo 23. - Jfcz,rquez de 
Bac]lcndy. 

Foi apo!ada. 

O Sn. BonGES: - Eu j:i estou cansldo 
de ouvir argumcu tar com .hypotheses: •Se
nhores, seja ou não passive! pesarem-se as 
moedas, o facto •é que h:L ·hoje uma Proviu
ela. onde o meio circulante é cobre, e entl·e-
tanto nella não corre nenhuma moeda falsa 
c porque? Porque todos que giram com o co
bre andam acompanhaclos de uma bnJ(J,nça, 
e se f;.1z uma resistencia .geral; ora, assim 
como se d:i essa possibilidade naquella Pro. 
vincia, tamb~m se p6de dar nas outras, em 
Pern<llll'buco até o pobre, que pede esmola. 
não acclta moed(J, falsa, porque se lhe dilo 

·:-<ão é possível. ·que o contwbando deixe 
de continuar, apezar das cautelas tomadas; 
cu estou persuadido que q·ul.ndo o não haja 
em conscquenc!a do valor, l!a de :havei-o em 
consequencia do ag!o; e neste caso depois de 
f~ita a operaciio .~ criminoso quem o ti;·er 
em seu ·p<ld.er, e não .o Je;•ar ao resgate, mas 
se o levar e receber uma moeda carim•bada 
com o peso pouco menor de oito oitavas ap
p.arecendo dcpo!R com ella .ha de ser por isso 
castigado com a pena de moedeiro falso? 

uma moeda fa!s(J,, grite. na porta. - meu de
voto este 6 chan-chan! - Já se acn.bou de 
d izcr que se nós tivessemos executado a lei 

Xão 1ha nada mais injusto! Para haver 
crime é necessnrlo a intcncão de o commet· 
ter: mas naque!le homem que possue uma 
mo·eda ·f.alsa porq·ue a recebeu, não lm inten
~ão, por consequcncia não ·h a crime: voto con
tra o artigo. 

0 •SR. ~!ARQL"EZ DE DAEPE:"lll": - Sr. Pre
sidente, cu proponho a. supprcssão deste ar
tigo, pergunto, qual foi o padrão que decla
rll.mo~ para se poder distinguir a moeda fal
sa. da verdadeirc.? A d!fferença é de mein 
oita.va. quanto ao peso, logo para esse exame 
é necessar!o que andemos munidos de uma 
ba.la.nça, de outro modo n1Lo é passive! distin
guir o eobl'9 'ft~lso do vercln-de!ro, por Isso 

talvez não soffressemos tantos males; e nem 
se diga que será casti-gado o escravo inno
cente. E esta pro1'idencia da maior impor. 
t:Inci(J, para se evitar o mal, mas entretan
to quer-se que só seja punido quem o fabr!. 
e.a, e não quem o passa; se isto assim ftlr 
entiio é necessario reformar-se a orden.1çãa. 
que diz que o homem que compra ·furto, é 
ladrão; neste mesmo caso está o ·hon1em que 
é passador, porque 16 connh·cntc com o fa
brkador, e certamente a. não .bQver ·passado
res o cobre falso seria de d!ffic!J entrada na 
na circulação. 

.senhores, 11:1. casas publicas, onde o re· 
ccbcm com tantos por cento de premio. no 
que pnssare:u, Isto ~ facto: se a.qul nos ad
mira disso, e se toma cm pouca cons!dera.
çllo c porque ainda cstll. em princlop!o, ns fa
bricas llr!nc!p!am ngorn. 
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., di c ccss."I'J·o .•ggr"\'ar m,•!s "S penas·, o mo,! não Um dos nobres Senadores J•• sse qu · " .. ~ " " 

ha casas de cambio onde se troca o cobre, yem tanto da fa!t';l de regressão lega.!, como 
eendo chan-chan dá-se premio sobre a nota, da inexccu~fto das lds (a.)Jola.dos); pois os
que se troca. e so>udo cobre bom tem agia! se lwmem que o nobre Senador ci·tou ficou 
:l!ns nas Prorinc!as do Norte aiuda é mais impune pelas leis? Certamente qu~ não; !ai 
a')lparecem nununcios nos jornaes dizendo : porque tin!Ia. 30 con·tos de r61s. se tivesse 20 
- Na. rua de .t:JI, numero ta.ntos, compra-se ou 30 mil réis havia de ser castigado; por
cobre chan-chan: na casa. nume!'o tantos,/ que, senhores, pa~·n _os .podero.sos nfto ·h~ lei; 
compra-se com d!ffcren~ de peso! Que ti c neste ca.so as YICtllnas do rigor das le:·s se
Isto senão ser passador de moeda <falsa? Em- rfto os desgraçados pobres: por conseguinte 
f1m, desse ·medo quer-se que aquclles que são eu voto por parte da. suppressfto do nrt!go, 
conn!Yentes com os fabrico,clores •fiquem im- por isso que nós podemos servir da p.1!aYra 
punes; por~m. acho que para. elles apenas é - introductorcs - do artigo 24, e assim fi. 
pouca em a tienr.ão a gravidade do mal. que ca como creio que o. Camara p6de dcst'jar, 
causam á Nação. que ·6 não r!car o crime da i·ntroducção !m-

·Niio me posso nccommodar [t supprcssfto pune. 
do artigo; ;praza a .Deus que os innocenks, O Sn. ErAXGELI~TA: Sr. Presidente. 
que com taes mccdas fossem apanhados, fos .. que se tomem por perdidas as moedas ía!sas 
sem •:to menos presos p-:tra se vcrHic.ar a j ach(ldus nos portadores, trrmscnt, mas con
sua !nnocencin! Houve em .Pc•rnam!Juco um fundir o innocente com o culpado, isso é hor
homem a quem foram achados tri·nta e tan· roroso! Diz-s~ ·que o innoccnte não será pu
to contos de r6is em cobre falso. c não teve nido: e como se póde conhecer a intenção de 
penn alguma pela Legislação actual! ! ! E' commettcr crime? Isso não é passive!: e de
verdade que cu julg-o que o -~rUga nti n qui mais, estas mocd-:ts têm de girar nas mãos 
por encher pn.pel, estou con\·encido que nem de pessoas recolhidas e de pouco conheci
o !nnoccntc, nem o culpado soffrerfto .pena :ncnto nesta materia; mas diz-se que se p6-
algumn,: mas no menos sempre se diga que de isso acautelar porque u moedu verdade!
ser(l tomada por P<~rdida; por ·isso nfto pos- mmente não tem o Pesn; mas então ha de 
eo ·convir na suppressão. andar cada ·Um que fôr comprar com uma. 

O Sn. UAHQUEZ IJE ·PAHAXAm;,\: - Eu balun~a d<.'baixo do braço pa.ra pesar o cobre? 
tamb~Dl me opponho a supprcssfi.o nn tota- Ora, isto niio póde ser; e desgraçada da so
l!dade. do artigo; porém. talvez o nobre Se. cicdade onde os cidadãos se vissem na no
nadar que propôz n supprcssão entenda que cessidade de andar nessa perpetua dcscon
no Codigo vem isto declarado, eu nfto tenho fkmça.. Dissc.sc tambem que o Juiz pela re
conhecimento expresso disto, se -6 assim. gra elo Codigo ha de extremar os passadores 
bem; mas não vindo acho que o artigo de- J de profissão ·daqucl!es que o fizerem por !o
ve -passar cm parte, porque diz elle - to- 1 nocencia; mas neste caso cu estou que o Juiz 
das as moedas de cobre, etc. - nesta pri- [1m de ter o arb!trio de •fazer de !nnocentes 
meira ·parte não dere ser desprezado. qunn- ·culpados. e de culpados !nnocentcs; que des
ta, porém. no rc~to eleve ser supprimido: cu ordem se não seguiria daqui; que desgrn~a· 

não digo que se favoreça ao crime; mas não da nfio seria a occupacão do .Tuiz! Eu não 0 
devemos deixar de proteger a i·nnocrncin: c querer!n ser porque esta<Ya exposto a ser oa
nlio se diga que não -havendo mn!ic!a não lumnindo a c.tdn P·3SSO, prin'Cipalmente quan. 
ha de ser cnstlgado; porque quando se ach·:tr elo eu vejo no estado actual que a execuca.o 
na mão de um homom uma. moecln falsa ha elas nossas Ieis é nenhuma; portanto, cu, da 
de soffrcr, passando o artigo, o incommodo 1~:nneira por que rstií concc·bido o artigo, ·n!o 
de ser preso, e justi!lcar-sc. o que pócle trn-/ concordo com elle, e ·conven.ho com a modifi· 
zer consequcncias funrstas. c gr3ves pre-jui- ca.cão proposta. 
zos: se não houvesse o artigo 21, em que se / O Sn. :lfARQL'EZ DE .BAEPESnY: - Qu•1n
d!z (T-eu) aqui pnrecr pr()vcnir-se com n pa- I do propuz a suppressão não ·tinha em vista 
lavra - introductores - c que é melhor por- que se supprim!sse o preceito de ser tomada 
que n pala-vra, passador cer-tamente que é por perdida a moeda falsa.; simplesmente ti
multo vo~. 'Senhores, é verdade que tn,Jve-z v.~ em vista a puniciio grnvc dos passadores. 
o rigor da.s leis fizesse com que se c\·ltasse porque estou certo que aquel!e que tllr com 
este mo.I;, mas ou nD.o estou c.m qu.e scjn ne. olla encontrado l!n de 10trror incommodo• 
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emquanto não provar a sua lnnocencia; o pnra o julgamento definitivo, um:t vez que 
que certamente é injusto, portanto estou pela I as partes nisso convenham por um termo 
auppressão quanto ao resto do artigo, vista n /nos autos. 
determinação do artigo 24. Artigo 2.' Os processos assim julgados 

iDando a ·hora o Sr. Presidente de-clarou 1 lerão os recursos estabelecidos no sobredito · 
adiada a discussão, c marcou n sua continua. Codigo para as •Rel~ções dns Distrfctos com~ 
çi!o para a ordem do dia. seguinte. petentcs e ll!hl serão julgados dcflnltivamen· 

:Levnntou·se a sessão ás duas homs da te pelos membros das ditas ,Relações. segun· 
turde. do a ·fórma e regras estrubelecldas no mesmo 

Codlgo a respeito dos processos c!Yls. 

SESS,i.O ORIDINARIA, E:\f 30 DE JULHO 
DE 1833 

l'llESIJmXCIA DO SB, DEXTO RARROSO I'EnEJllA 

Artigo 3.' Todos os mais processos, cm 
quo ao tempo da publi-cação <lo sobredito Co. 
digo j{l .houvesse pronuncia, serão prepara. 
dos simplesmente de Il-bello, e contestação 
dentro de prazos surricicntes, e igunes a ca· 
ela uma das partes; e logo submettida.s ao 

Discu.tJsáo dO projecto sobre o nwio CÍI'aulan
tc e a crcar;ão !lc 1t1n JJan.~o 

Jury de Sentença, para o que os mesmos 
Juizes de Direito poderão conYocal·o extra. 
ordinarlamen te. c prarognrem as suas ses. 

Fnllnram os Srs. Scnndorcs : 
:?.farquez de Caravel!as, 3 vezes; ,,,.,;. 
quez de Baependy c Carneiro de 
Campos. 2 vezes; Almeida e Albu
querque, 5 :vezes; .Snturnino, Mar· 
quez de Barbacena e Verguciro. uma 
'\'ez. 

Aberta a sessão com 32 Srs. Senadores 
• lldn a acta da anterior, foi npprovada. 

No decurso da sessão compareceram 
mais 6 Srs. Senadores. 

O ·Sr. 1' S<:cretnrio deu conta do se· 
guinte 

EX!'EDIEXTE 

Um a!ficio do :\finistro da :\farinha, rc. 
mettendo sancclon·ado um dos a.utographos 
d~ ·Resolução da ·Assemblêa Geral Legislati
vo. sobre outra do Conselho Gernl da Pro· 
vinda do ~[aranhão, mandnn do a lU collocar 
um systemn de boias. 

Ficou o Senado inteirado. 

Um orrJclo do Secretario dn Cnmara dos 
~r~. Deput.a-do~. remettendo M quatro seguin 
te~ proposições: 

. 1, • A Assembloo Gernl Legislativa do 
Imoerlo resolYe: 

sões até serem concluídos, conciliando a ex· 
pediçiío dt' t.aes processos com o menor gru. 
rame dos Jurados. 

Artigo 4." ~os lugares, onde olut mais 
de um Juiz de Direito, poderá cada um dei· 
lcs convocnr ao mesmo tempo um Jury de 
Senten~, procedendo na f6rma do artigo an-
teced·ente, obsen•a.ndo·.se neste caso. quan•to 
no Promotor Pu·bllco, a disposição do artigo 
38 do Codigo. 

Artigo 5.' Ficam suspensas para este 
fim s6mentc todas as disposicões do Codigo 
do Processo Criminal e mnis disposições le. 
gislativas em contrario. 

Paço da Gamara dos Deputados, em 29 
de Julho de 1833. - A.ntonio Paultno Limpo 

I 
de Abreu, Presidente. - Cassiano Espiri· 
dião de .'I:Iello ;l!nttos, 1' Secretario. - Be1·· 

/ na.rcl.o Bclisa.rio Soares ele S011Zn, 2' Secre· 
tarlo. 

2. • A Assembiéa 1G·ern! ·Legislativa re
solve: 

Artigo unico. Fica approvada a tença 
de trescntos mil réis annuaes, concedidit a 
D. Constnn!:'a Clara de ·Souza -Gonz.a-ga, mu· 
lher do Chefe de DIYisão João Bernardino 
Gonzn·ga, em remuneração de serviços destes, 
na conformidade dn .Rcsolucão de Con~ult11. 

do Conselho da Fazenda de 18 de ~o.-embro 

de 1828 . 
Paço d~ Camarn dos Deputados, cm 29 

de Julho de 1833. - Antonio Paunno Limpo Artigo 1.' Os Juizes de <Direilto ·ficam 
autorizado~ a .iulgnren1 por ~i s6 todos o~ 
»recessos crimes •anteriores ~ publlcnç§.o do 
Codlgo do Processo Criminal, que j~ estives. 
&~.m prepnrndo~ com ns provnu competentes 

I d.c A.brr.u,. 1'r~sid1Cnte. - JCln,,'~in.n.o E"p!!'i· 
dião dr. Melln Jfattf'ls, .1' .Secretario. - 11m·. 
nm·rf.o Bc7i.sal·io Som·cs tJ.c S01tM. 2' Secre· 
tnrio. 
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3.' A Asscmbl~a G-eral L11gislativa re

solve: 
Artigo 1." O Go•l'erno fica autorizado a 

passar carta de serventia vitnlicia do O.ff!· 
cio de Escrivão da l\Iesn Grande da Al.fan. 
dega· de Pernambuco n Jacome •Gerardo );!a· 
rla ·Lumadli de Mello. que dL'Ile tem merce, 
sem embargo do lapso de tempo decorrido 
até o presente. 

Artigo 2.' Ficam rel•ognclns para este 
effeito s6mente tod(ls as leis e disposições 
cm contrario. 

Paço d(l Camnra dos Deputados, em 29 
de Julho de 1833. - Antonio Paulb!lO Limpo 
rle A.brcu, Presidente. - Cassiano ESJJ·iri· 
rlião el-e Mcllo Ma-tios, 1" Secretario. - Bcr-
11-0/'Clo Bclisa1·io Soares ele Sou.~a. 2" Sccre· 
ta rio. 

-o!.' A Assem·bléa ·GeJ•al Legislnti.vn rc-
solve: 

Uma representação da ·Cam-n.ra :IIunici· 
pai d:t I'IIIa de S. João d'El-Rei, da Provin· 
cia de :IIinus Gcraes, pedindo a rcmocão do 
Tutor de Sua :Hnjest:lde Imperial o Senhor 
D. P•.'dro Segundo. 

Foi remeti idu à Commissiio ci<' 
Constituição. 

O Sr. Presidente declarou que chegnn. 
do ao Seu·ado hoje lhe fôra en-tregue pelo 
Procurador do ex-Imperador um offlcio di· 
rigido a clle na qualidade de Presidente des
ta Au-gusta Camara, juntamente com um fo. 
lhctc, e dclle .fechado como o recebera fazia 
entrega ao Sr. 1" Secretario, afim de ser pre· 
sente iL Camnra o seu conteúdo. 

O Sr. 1" Secretario a.brio c leu entfto o 
mencionado o-meio do ex-Imperador. dn.taclo 
da cidade do Porto, de G de :\!aio do corren-

Artigo 1." O Go1•erno é autorizado a te anno, no qual, participando que tendo eh c. 
mandar a·bonar a Jc:~quim de Sant'Ann:L de gado ao seu collihccimeuto " 'PurecL"r d-a Com· 
Souza C:~mpos, Alferes da 2" Linha da Pro· missão de Fazl'nda, n:t Ca-mara dos Depu· 
Yincin de S. Paulo, todos os Yencimentos, tau os do Tmperio d" .Bmzil, cm sessão de ~õ 
que tiverem recebido e forem rocebendo os ele Ag-osto de 1831. em que, por cnnclus;1o, 
mais officiaes ria 2' Lin.ha <l:t mesma Pro. se declara ser dercdor ao 'J~hcsouro :\'acio
vincia, que estiveram empregados na do Rio J:al do Tmperio da quantia de 622:2-12$257, 
Grande -do Sul. por yarios artigos men·ciona.dos no mesmo 

Arti-go 2." Ficam reYogndas todas :1s dis· Parecer; e ·bem assim outro Parecer da mcs. 
posl~ões em contrario, ma Commiss:1o, dntodo de 11 de Outubro de 

Paço da Camara dos Deputados, <'m 29 1832, em que, instituindo-se, por differc·-nle 
de Julho de 1833. - A11tonio Pauliono JAmpo modo, n conta sobn• os mesmos artigos, é de· 
ele A.brc1~, !Pr~sid·ente. - ca.~.~iano Elspiri· bitado para com o mesmo 'J~hesouro por uma 
dillo de Jfello Jfattos, 1" Secretario. - Bcr- ainda maior quantia: •Representa ao •Senado 
nctrel-o Belisa.rio Soares el-e Souza. 2' Sccre· a.s observações que. :1 bem do seu direito, 
tario. ~- lhe cumpre a !legar, sobre as conclusõt>s da 

•Foram a imprimir, rccommendun- rt>fcr~da Co~1missão, e qUé', como t>m matcri:L 
rlo·.sc :t urgcn·cia sobre a primeira I de tuo m~hn.di:osa naturc_zn. cum_pria _cin~ir
Resolução. se nos prlllCIPICS da mais restr1cta JUStiça, 

I 
rcsoll:eu_ ·consultar alguns <las mais d_islin
ctos JIII'Isconsul tos da Europa, c a opm!ilo, 

Um requerimento do JJr. Cl!anoel ·Ribei. j que el!cs -unanimemente emittil·am sobre es· 
ro da Silva Lisboa. no qual expõe que pen· I se assumpto consta d,1 :l!emorin que junta .. 
dendo perante este Senado uma Resolução a I Outrosim, solicita d:1 Asscmbl~a Geral do 
!o-vor do suppli·cante, Yinda cln Camara dos I Impcrio a continuação da execução do que 
Srs. :Deputad?s,_ offcrcce as suas carta~ ~e /I se _acha estipulado no •tratado de casamento, 
doutor, c ccrtldao do ·Parecer da Comnussao ass1gnado pelo seu Plenipotenclario, o Ma.r· 
de Justiça Ci·vil, . que na di·t.a Cn_mara servia I quez de Barba cena, r prlo Cawtl·heiro :Pl:mat 
de base {l menciOnada Resoluçao, ar!m de de la Faye, Plcnipotenciario de S. A. lliml 
que possa ser c!ln tomada com a devi-da con- a Duqucza de Leuchtcmberg, em Xome da 
sidcraçiio. Serenisslma Prlncezn Amrlia, sua Filbn. 

Ficou sobre a Mesa. para ser to· i 
mndo em considcroçlio quando se dis- r 
cutlr -n re.!Nida Resoluç1lo. _ 

Foi remettido tis Commissões de 
Constltuic1lo e Diplomacia e do Fa
zendo. 

• 
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O Sr. Presid<'ntc convidou o Sr. Viscon. 

de do Rio Vermelho pa.ra tomar assento na 
~l~a em Jugnr do Sr. 4' Secrotario. I 

Juizes que depénde a. extirpacão do crime, 
c todas as vezes que nii.o renovamos as cau
sas nii.o ,fazemos nada como legislndores, O 

OllllEll !lO Ill.\ 

Continuando a ultima discussão do pro· 
jecto de lei, sobre o meio circulante, e erro· 
cão de um Banco, com as emendas 'feitas, e 
npprovadns na segunda, teve lugar a dis
cussão do artigo 23, que na sessão anterior 
!!cou adiada cou1 uma emenda apoiada. 

O Su. :r.!AJ:Qt:EZ IJI: C.ll:.wz·:r.r.AH: - Sr. 
Presidente, eu n5o ful!aria na materla se não 
ouvisse emittir hontem, sobr·" os criminosos, 
Idéas com que me nito con·!Ornlo. Os nobres 
Senadorc,s que sustc.ntnram este urtigo dis
seram que o unico meio de se critarem os 
crimes Na o castigo, e o castigo mais seve
.-u: prl·meiramente mostrarei que não é s~ 

com castigos que nós 11a\'emos de extirpar 
os crimes. e que apezar mesmo desses casti· 
gos, subsistindo outras cousas, sempre have
mos de ter crinlinosos, e que isso não depen. 
de tito sómente do Juiz como, aqui se tem 
inculcado; cm 2·· Juga.r nlostrar<'i que ii pro· 
por~;io qul' as pen:;s for,·m waiti austeras 
n:<tiores ·crimes devemos esperar, e mais con· 
tínuados: na 3' parte mostrard que o arti-

modo de prevenir o crime e razer eom que 
o criminoso não tenoha interesse em o com
metter. Ora, nppl!cando·se isto a.o a.rtigo, pa· 
rec" que da parte do mesmo ·Governo, pois 
que autorizou essa moeda, e mesmo atê .da 
nossa parte pelo que passou 1hontem, vamos 
dur motLvo a 11aver esse crime: o ·Cidadão 
empregado na Casa da :Moeda., que escreveu 
diversas c:J.rtas inseridas no Jrmzal riO Com. 
mcrcio, quando app·arece·u moeda falsa ·no 
Rio de Janeiro, disse que nem o tamanho, 
nem o peso, ou cunho podia ser caructer!s. 
tiea da. moeda falR:J. en trc nós, porque na 
C:tsn da :Moeda se cun·haram muitas vezes 
moedas de cobre, que ·não tinham o mesmo 
tamanho e peso. e que éram mnl cunhadas: 
ora, com uma moeda. destas como podemos 
Impõr uma pena áquelle que a .não faz, nem 
a ·introd.uz, mas clll cujas mftos fõr encon. 
tr:tda? Vamos [L utilidade que o nobre Sena· 
dor aqui apo·ntou; to.mbem é justo e reclama 
o Interesse pu.blico que aquc!les que commet
tcm, malefidos qualificados por crimPs, ou 
delic•os, sejam gravemente castigados; mas 
pol' outra parte reclama. a humanidade. que 
se trate disto com toda a mod.:rar,ão; as pe. 

go o :lo só é b:u·baro, como inintel!igil'el; sc nus nii.o cJCI\·em ser tão kves qu~ ·deixem de 
eu fosse o Juiz. que tivesse de executar· este caus.1r um tel'l'or saud:wel ao criminoso, was 
artigo, á .1·ista. delle, diria que niw sabia de- I não devem ter tunt:J. severidade que façam . 
c!dir·mc. Quanto á primeira, din·i que é I com que cr Juiz, que as têm de executar, es· 
muito justo castigar crimes, lll<tS tnmbem I trcmeça no fazel·o: o mesmo Jurado, quan
que 6 horrivel confundir a innocencia com o do as penas são excessivas. ou1·e mais o im
crime; e o que ha de fazer um Juiz entre nós pulso do seu coração do que a sua conseien
qunndo a moral está tão corrompida que se cia. de modo que quando elle deveria dizer 
acham testemunhas falsas para accus.1r e sim, diz não; e se por acaso por .facilidade 
para defender? Eu não duvido que hajam S(ti um sim, isto interessn. ao pnblíco; ro-
Juízes indulgentes, demais e outros até pre· 
\'arlc:,dores. mas ·ba gener'lliJdade com qu•: 
se diz, tem havido 1noeda falsa lha muito tem
po, e n!nguem é castigado porque temos mãos 
Juizes, é o que não posso achar justo. Va
mos a<> paiz onde é mui to castigado o mo e· 
deiro falso, a Inglaterra, ali! deparamos eom 
um .grande numero de criminosos deste ge· 
ncro: diz Lay (que corre :ts mii.os dos no
bres Senadores), que no espaço de 25 annos 
morrernnl enforcnclos 5 mil :homens por moe
deiras falsos, nüo fa!lando nos que foram de· 
gredados tnln•z em duplicado ou triplicado 
numero: eis aqui um pniz ande os Juizes 
sõ.o tii.o louvados por imp,.rciaes, e onde es· 
te crime {, tão commum, Jogo nl'Lo ê só dos 

dcia-se o 'ehrono, grita.se contra a lei, que 
é excessim; e a Sociedncle cntJio mio tem 
certamente aquc!la satis.façüo, que teria. se 
a pena fosse moderada; ha o perdfto e da;h! 
vent a impunidade, porque o homem vendo 
uma eventualidade que o livra da pena, com· 
mette o crime sem receio. 

Ora, appl!quemos isto 110 artigo; elle diz 
multo expressamente: - •rodas as moedas 
de co·brc .rccouheddamente falsas, etc. (leu). 
Aqui não se trata do individuo que .faz a 
moeda, nem do que a f~tlsi'ficou depois de 
feita, e nem do i·ntroductor, mas sim duque!. 
!e que teve a desgracn de se lhe uchnr nas 
mii.os uma moeda de cobre ·falso; mas .diz -
dlstlncta:mente ·falsa - quer dizer que o seu 
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pe;;o seja dlmlnuto; ou m~l cunhndu; mas !nnocentement.: podia, ter Uillo. moedo. .ruliJa, 
todo o .homem que recebe ·U"mo. porção de co- et<:.; port<Into como jCI pedi a suppressão do 
bre não está examinando moeda por moeda, urtigo, qulztra. que se declarasse a ul-tima 
para. ·ver se tem o peso legal; ,demais, cu · parte, no que diz respeito ús penas de moe
não se! o que seja crime de mcoda •falsa ; I da falsa, para ficar o artigo u·n!camente u.té 
moedeiro falso, lntroductor, ou falsificador n pé!lavr:t - perdidas - afim de que uüo se 
de moeda entendo. mas <:rime de moedo. fal- haja .de dizer lll'm levemente que ficam !m
sa não se! o que seJa; o pass~dor, c a.que!le punes os crimes: o artigo 2-1 cstii multo bem 
a que.-m se encontra moeãa falsu, pelo nos:>o pronunciado contra os moedeiras falsos, ln
Cod!go, nüo tem penas; e certamente eu ·niio troductorcs .de moeda falsa, fabricadores de 
o classlflco ·na ordem dos criminosos; mas notas. cautelas, etc., convém que seja sus· 
no estado em que se acha a nossl moeda, teut:lllo, e mesmo que se lhe faça! alg.um nd· 
mal cunhada, vem este .homem a soffrer uma, Jito.mento; porque ainda •hontem :fa!lundo eu 
pena maior que a imposta ao moedeiro falso; com uma pessoo multo c!rcumspecta, me d!s. 
isto é barbaridade! .Se! que a mesma ordc- se - tanto ·é verda,dc o que voc/l me acaba 
nacão do Li'Vro 5' niio impõe pcn~ no l!o· de dizêr a respeito dos vendedores de moc. 
mero em cuja, mão se achar a mocdo. fa,lsa; da, que cu se! de pessoa que acaba de com
e impondo-as distingue os introductores dos prar 11 contos e tanto de moeda vinda de 
falsificadores; a estes commina a pena de· Pt•rnambuco, nu eru•barcação tal, que deu por 
serem mortos ·queimados, e confiscarem-se- o:!la ·I contos de rêis. Ora, este comprador 
lhes todos os seus ·bens; c els o que são pe- é dos chamado~ <:ambistas; quizern que estes 
nas horrorosas! E comtudo nenhumas se Jn. senhores não ficassem fóra do artigo 24; 
!llngem áquelles cm quem .fõr encontrada quando nós chegarmos a clle pretendo declo.
moeda falsa. Mas diz·sc, aquelle em quem rar positiva.mente o crime dos passadores de 
se e:ncontrar desta moeda, preso, se justHi- m'()·eda, dos cambistas, ou tra·f!cantes, por. 
que, mas em tJUanto o não consegue o que que estes G que fazem o mal, elles é que re. 
não sof.fre? Em quanto se não prove que e!- cc·bem grossas partidas della para. Irem tra
Je não trazia est:l moeda, com dolo; que elle cando por notas do Banco c nos fazem todo 
a não conhecia deve de soffrer muito, por. o mal. 
que tendo de passar por um processo, sem- O Sr. !:\Iarquez de B:ICpendy pedi o reti
pre moroso, está no emtanto entre ferros, e rar a sua e1nenc!a para, a, substituir por ou
este vexame niio será já uma pena excessi· tra, e sendo.lhc coucc'diuo, apresentou u se
wi? Quando se dão factos .destes nunca, na guinte 
oplniiio publica deixam de haver certas sus- El!E:\'DA 

peitas. e uma duvida, que não é favoravel 
iique!le que foi apanhado com a moeda. Por. 1 Xo nrtlgo 23. Supprima·se tão sómente 
t:tnto o artigo não póde .passar como está; o que se segue ii palaYra- perdidas. -Zt!a1·. 
primeiramente não sei que crime é este de que:: de Bacp('nrly. 
moeda falsa, e .de fabricador, introductor, 
passador sei o que seja, de moeda ·falsa não; 
tambem não rejo em Codigo nenhum ser 
reputado moedeiro falso o homem a quem 
se achasse uma moeda falsa; disposição essa 
summamente ·barbara, porque se tivessemos 
reformado n nossn moeda. entiio ainda po· 
derla passar, mas o esta.do em que c!la se 
acha, não. 

0 Sn. liiAHQCF.Z DI~ 'B.~EPE:\'DY; - .Sr. 
Presidente, o illustre Senador que acabou 
ele JaJla,r ·desenvolveu multo ·bem a injustiça 
deste artigo; eu hontem propuz a suu sup
pressiio, nUts entilo mesmo disse que não to
do, porque 'V4·se que se mandam tomar por 
perdidas estn11 moedas; eu queria qu~ nü.o 
~~~ lmpuzesse pena a um homem que multo 

Foi apoiada. 

O Sn. AL>fEfDA E ALncQu'EnQtm: - Este 
artigo 6 todo desnecessario, porque a sua 
doutrJ.na e.st{L inelulda no artigo, o que :f!cn 
~ que se não púde verl:flcur. porque diz (le~~) 
apprehendlda por quem? Como é que se faz 
esta apprchensão? Quem a fez? Descja,va 
que me ·flgurasst'm um ·~So em que se possa 
fazer esta. apprehensfw; quul será o homem 
tão de.snsslsado que tendo moeda falsa a vá 
levar? Eu voto contra semel.hante artigo. 

Julgando-se discutida a materla, reque
reu-se que n vot::o.ciio ~esse por partes, e seu
do npo!ado este requerimento, propôz.se â 
vota~i\o: 
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1." A primeira p~rtc elo nrtigo 23: foi 

~pproraq;t, 

2." A suppJ'cssão .do. 2' parte do artigo 
eon forme a emenda: pas~;ou, 

gatrou em tliscussfto o artigo 2-l das 
emendas. 

Artigo 2·1. Os moedeiros falsos, ou intra· 
duetor<·s de moc-d-1 falsa, os fabricador,·s ele 
notas. cautelas, cedulas, papeis fiduciarios 
do Dance, ou da )<acão, de Qualquer nature
w, ou .denominação que seja, serão punidos 
com n pena de gaMs pelo dobro -do -tcn:po da 
prisão est3bcleciela no Cr>digo Crilllinal; aos 
fulsificadorPs de moeda, ;ilém do dobro da 
multa correspondéntr. metade para D. Cama· 
rn do Districto, c a outra metade para o ap. 
prehcnsor, ou denunciante, c perd<t da moe· 
da achada, e dos objectos destinarias no fa-

ciodâdc esses homens que se encarregam do 
troco da moeda, é neccssario 1m ver alguma. 
pena, visto que não ilcaram incluídos na clis· 
posição do artigo antecede·nte; ma;; aiio pos. 
se approrar a apprehensiio da emblrcação ; 
j{L se disse, e disse-se muito b•;m, qtw nfi.o 
era a. gravidade das penas que previne os 
crimes; jú fomm fortes os impostos aos con
tr.:~b:tndistrts de cscrn1•os, c ·não ·podcram 
produzir effeito nen·hum, niio dc1·cmos esp•!· 
rar que o fa~.am melhor estas, porque se se 
visse que estas penas -fortes produzem algum 
effelto, bem; porque se ha de esperar que 
se execute melhor uma lei. CJUC impõe penas 
fortes do que aquella que Impõe penas fra
cns? um nobre Senador mostrou muito bem 
quC' quando a pena era ma is forte se illudia 
mais a lei: al6m disto, a pe:1a não dcre pas· 

brico para a l•'azcnda Xacicnal. sar dn pessoa do delinquente; e um homem 
O Sn. :\I.\nQr:EZ m~ B.\EPEXul': - Eu qui· que 'freta o seu nn:Yio, não tendo scieneia 

Z('J'a que neste artigo se nccresc,··nta.ssc, como deste contr;l>ba·ndo, mettendo-sc a. bordo uma 
j[L disse- tmfkantes, ou passadores .cJe moe. carga -de cobre, deve perder o seu na1·io. I-Ia. 
dn - porque estes é que são os moedciros de sorfrcr uma pena que aliás é prohib!cla 
falsos; p<•la n1aior parte são os que se en· pela Constituição, qual é a da con·fiscação 
carregam da moeda falsa que a trocnm de bens? De mais tah·ez esta penas J.hc vá 
por bilhetes; quizcra mesmo (mas não sei o 

1

1 tirar mais do que elle possue; tnlvt'z que es· 
modo de pôr uma emenda no sentido que de- se nn>'lo seja toda a fortuna de seu proprie. 
scjo, confesso-o ing<•nuamente) quiz,•ro. mes. tario; que aliii.s esteja graYado de dividas; 
mo, -àigo, que essas cosas, onde se faz o tro· c eis aqui um ,lJomem. a quem se confiscam 
co das moedas de cobre por notas. estires- todos cs bens, talvez innocente: por conse-
sem sempre no alcance da policia, ao exa. quen'Cia opponho-me ii emenda; a passar po· 
me dos Juizes de .Paz, parn que quando fos· dcria o illustrc Senador pedir a confiscação 
se conveniente Iii pudessem examinar a moe· da. casa onde se achasse moeda falsa; que 
d:L de cobre, porque assim h:J.Yla de ater- culpn. tem o proprietario de uma casa que 
mi-os multo; e fazia en:n que esses maJyn· 

1 
nella se faça moeda ·falsa? Assi-m mesmo tem 

dos n;lo se cncarr;•gassPm rlr uma opera~ilo mais culpa porque púclc conhecer melhür o 
tão perigosa. TallJJbem quizera que além das que se passn. nessa sua ·casa elo qu,, o dono 
penas csta·belecldas, se accrescentasse -·bem de um navio; entretanto creio que ningucm 
como a embarcação, cm que fôr trnnsport-1.· se lembrará de mandar confiscar a c.a.sa on. 
da a moeda. seja. confiscada com a moeda de se achasse uma fabrica de moeda falsa; 
para a Fazenda N'acional. c se não te<lll lugar o confisco de uma casa 

Depois da palavra - falsa - accrescen. 
tc-se - os traficantes, c os troc::Hlores de 
moeda falsa. - E no fim do artigo accres
ccnte·sc - •bom como da embarc.1ção em 
que fôr transportada. - Jfarquc:: rlc Bac. 
tlellrl?l. 

muito menos terá o de• um na1·io. 
O SR, M.lnQvE7. m~ BAilll.\CEX.\: -Parece

me que n emenda dc1·c passar; pois acaute· 
la tudo quanto se p6dc acautelar; não sem
do nr:cessario fazer expressa mençiio dos 
cambistas enmo quer o n11brc Senador, por. 
quo essns càsns ele troco da. moeda são pon· 
cns; não 6 ahi que se .faz o grande giro do 
troco da moedn fnlsn: prescntcment,, j:1 ~e 

Foi apoiada. ~xpcrimentn nesta Capital 11111n gra.ncle dif· 
ficuldade na passag.'rn elo cobr<', porque o 

O Sn, S.lTUitXtxo: - .Eu mo conformo Publlco ignorando qual s,•rá o rrsultncln cl•:t 
rn:n n cmrnrla ~nanto a prinwirn pnrto.. por- lr>l rcrnRa receber o cobre: mns consta-me 
qn•• com cffcito cnusnm gra.nrlr rlnmno (L Se. I qnc se cst:1o fomwndo dnn'; ;;:"<~nrles soc!r-
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dades, deus grandes armazens j{L se começa· 
mm n. fazer no fim de duas estmdas, ou na 
proxlm!du.de da serra ·nas estradas que vila 
para S. Paulo c :\finas, e que já se affixa
ro.m editaes para quem quizer YendPr os seus 
gencros ·por um tostiio em arroba acima do 
preço do mercado rPcebcrào em cobre; de 
modo que neautelu-se por um lado o mal, e 
apparcce outro expediente por outro: estou 
persuadido que os homens que trouxerem o 
toucin.ho de :IIinas hão de querer ganhar um 
tos til-o mais em cada arroba em cobre; a pro
videncia, por6m, melhor que acho nesta 
emenda quanto no contrU!bando externo é o 
confisco do mLYio; o confisco que a ConstHui
cüo abolia nfto é deste que o nobr<' Senador 
trata, .~ outro, e esta a a:cho -tão ncccssaria 
quanto o contraba·ndo vai cresccn.d·o; ·hon
tem sahindo do Senado encontrei .duas, ou 

gas, passa conhecimentos dclla, sabendo o 
que ha, dando cntra.d·a nas Al'fnndegns rcspc. 
ctil'as cem fidelidade; nfto por conscqucncia 
nfto p6de deixar de pnssar a emenda; se o 
dono do· navio pôz nellc um capitão que não 
6 cnpaz de zelar a sua fazenda. a si culpa ; 
todas as vezes que passarem doutrinas desta 
naturt'Za. os donos dos navios hão de ser mui· 
tn circumspcctos na escolha que fiZPl'CJII de 
capitão, 1Iiio de procurar sall·ar a perda que 
possam ter; numa pnJ.:t.v.rn é esta a vc•rda· 
ddra ·pena analoga ao objecto, porque se não 
passar pôde o proprieta.rio do n~.vio contra
tar que passe' a moeda falsa na certeza de 
que, se ftlr apprehendida nfto perde mai·s 
que um pouco de cobre, não soffre cousa ne
nhuma, 'é por isso que approvo .a. emenda: 
traLa·se aqui do confisco. mas n<1o é es[(o o 
con.fis·co que a Constituição prohibio, é esse 
muito differente; o que ella prohibio cru o 
que se fazia dos bens do deli-nquente para 
o .Rei, que nem para o E;;tado V<·rdadeira· 
mente eram; o que produzia grandes abu
sos, porque inventnrnm.st, crim<,s unicamen
te com vistas a.mbiciosas de lucrarem, por· 
que muita gente gostava do din.heiro alheio. 
.Tul.ga·rrdo portanto indispensavd a. emenda
da, voto por dia. 

O .SH. •::VI.IHQClc7. DE C.IH.\I'ELL.\S: - Eu 

trcs carroças carn'gndas de JliOCd,~ falso. de 
cobre que vinham da parte de S. Christo
vflo: a Inglaterra tem leis, e leis mui b:Lr
baras; os navios que levam certos generos 
prolübidos são confiscados; e eu quando fui 
n·um n·avio mercante para a Inglaterra, an· 
tt·s de chegarmos no porto, lll•lS já á vista 
dL• tt•rra, veio o •capitão dar uma ·busca mui
to rigorosa cm tudas as caixas, em todos os 
lugares do navio; pc.clio-me lieenGa p:u-:'it 
passar revista em meus bahús - porque 
tnlrcz (me dis8e elle) alguns de seus cria
dos tragam pednGos de chocolate, e tabaco: 
(} porque d·aqui resultaria que os officiaes da 
Alfandega achassem esses generos e tomas
s"m o na rio, estou portanto nbrigado a dei
i.:tl-oo; J:óra. Passando esta providencia n;lo 

não passo appromr a cmt•ndn de confisca.r
se o navio; e mesmo o artigo parece-me que 
de1•e sotfrer uma alteração. porque não o 
a·cho ·b<:m claro. 

G cousa ori;;inal e pri·rati·vament<• nossa que 
SP possa estranhar; nem comprelll'ndo que o 
confisco prollibiilo pela ConstituiGão seja o 
ilc que S<' trata. Voto peln. emenda. 

O Sit, Ar.:.mJIJ.I rc Ar.nuQrJ>IIQuE: - Esta 
JH•na da ·perda dn Iw.do ·~ a mais propria e 
;-, mais a.na!oga que lw., não se póde dizer 
que é barbara: ·não s<•rve a comparação, que 
Lrnux .. um nobre Senador; o propriet:trio de 
um navio nüo est(L nas mesmas elrcumstan
eias do lll'oprit•tario ele um prcclio qualquer, 
h.n, uma dif1'er0nça muito grande: qu0m mo
r·a em uma casa multas vezes é umn pesso;t 
proposta no dono da casa, qur tah·ez ellc niio 
ennhcr;a. pód<· fazPr o que quizer dentro ela. 
casa sem elk S•lbPr; não .acontcc<' assim num 
IIH\'in; o propl'ietario de um navio escolhe 
um ·capiliio r:!" sua confianqa, que está den· 
ii'O, Pxigo dcllc n obl•i:;açiio d,• t'<'crbc·r car-

Xüo aPprovo a emenda do confisco do 
navio, porque nesta materia não me guio por 
factos pratieados noutra.s naç~s. e só os ad
opto quando são fundados cm boa razfto, e 
aqui esta disposição nilo se ajusta com clla, 
antes pelo contrario é pessi·ma toda a lei, 
que fizer com que uma P<:na. que se impõe 
n um dl'iinqucnte se ponha no risco de re
cahir sobre aquelle que o não .é; supponha
mos que o capitão do navio, por mais ccl.ll
telas, por maiores cuidados quP tomou nii.o 
deu com o contra1bnndo, c dcpoi"s cllc nppare
ce no naYio, é o navio confiscado; c qtwm 
soffre esta pena? E' o c!nno elo navio, que 
não o pod~ria sa·bcr, nem o mesmo ropitão. 
l\i[.~is. pôde muito bem ncontecer que o na
vio fosse fretado, e quem fez n ft'<'tnmento 
fizesse este contrabando, nm n ~er o navio 
co·nfisc.1do, S<'m culpa algnma rio pmprieta
rio: tO'(las as n•zes, pois. que se põ,• cm ris. 
co tle passar a. pi'IH\ àn pessoa do dclinquen· 
te ao lnillirenle. não !:;d é in.iustica, e bur .. 

< 

\'f r .. ., ,, 
k 
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bura; mas ut~ contra o que determina. a 
Constituiçiio; nós queremos dar com isto uma 
iaéa lie que havemos de extirpar o crime só
m<'nte porque tomamos estas cautcla.s; mas 
nilo vai del!as; ponham-se penas proporcio
nadas, execut,nn-sc exactamente, que isto 
tem mais força que quantas cautel-as houve-

digo, segundo a. gru vidade de cada um de!lcs. 
-Porque é necessario distinguir estes crimes; 
uma cousa é .fabricar moeda c outra introdu
zil-a; o que a fabrica commt!lte um crime, 
cuja •gravida-de é maior do que a daquclle 
que a Introduz, ou passa; portanto é neces
sario assignar a cada um a pena proporcio
nada, porque p6de acontecer que um porqu.; rem: cu 110rtanto 

emen:da. 
não posso approvar a 

Qua·n to no mesmo artigo ü·m ellc algu
ma. cousu de e;;euro: a emenda. que i-alia d·os 
cambistas podia-se declarar no fim do urti-

tem a mesma pena de passar que de fwbrlcar 
vá fabricar porque gan.ha mais din.!Jeiro; por 
isso é que o ladrão. dando-se-lhe a mesma 
pena de morte que ao assassino, quando rou
ba mata, porque v~ que a pena é a mesma 
e matando póde se ver livre de ser perse.gui
do pelo individuo a quem roub-a; por conse
qucncia ·é ncccsso.rio classificar isto: deve
se dizer com peno.s correspondentes a cada 
um dos delictos; c é conveniente que se po
nha a pena de •galés cm todos esses crimes 
pt~ra ir conforme com o Codigo, porque nüo 
se impondo pena de galés, póde-se obter Al
vará de fiança; estou pelas penas classifica
das como disse. porque o Codigo impõe pe
nas muito suaves a respeito de moedeiras 
falsos quando o crime é de summa gravida
de; ainda que jurisconsultos ha que o nc-

go: quanto a mim ellc ficavu melhor se se 
dissesse - sflo rl'puta-dos intrad·u:ctores d-e 
moeda falsa aquelll's que cnmmcrciarem so-
bre cllns saben·do-o; - já entram estes cam
bistas que dizem que põe preço ú moeda de 
cobr"; mas daquellcs que tendo a moc·da boa 
dep-urada, vem num troco uma •moeda. falsa, 
como podemos deduzir que di c sabia? H a 
certas moedas sobre n s quaes não pó de ha
ver duvidas nenhuma, c póde ser que o cam
bista não con:hcça se ·é •verdadeira ou falsa: 
entretanto póde-se dizPr que süo reputados 
mol:'d·eiros falsos os que introduzirem moe
da falsa. os passadores, etc.; o nosso Codigo 
não falia em passadores, •falia em introdu
ctor, que G aquellc que recebe do moedeiro 
falso c que introduz na circulaçfto; dá-se o 
nome de passa-dor Ctquelle que .por acuso nu-

. gam; partindo do errado principio de que 
passando a moeda por verdadeira, embora o 
não seja. nen-hum prejuízo causo. isso a 
ninguem; eu, porém, não sou desta opinião; 
este crime de sua natureza é muito gravoso 
[, Sociedade; e ainda que uma ou outra. moe
da falsa nilo lhe produz mal. não é por culpa -
de quem a .fabricou; portanto devem-se sus
tentar estas penas; mas é necessario que o 
artigo vtí á Commissão para que, olhando ca
du um dos crimes, impon-ha-lhe a pena cor
respondente. accrescentando estas dos cam
bistas, porém como pas·sadores de moeda. 

ma conta rccebe;u em ·boa fé ou num paga
mento de uma uivida, ou de outra Qualquer 
maneira uma moeda falsa e que depois co
nhecendo-a a passou, este é que é verdadei
ramente passador de moedu f:llsa, desses 
nüo faliu o Codigo: cu niio me oppon.ho a 
que se accrescentc isto porque .finalmente 
as leis criminacs nas-cem de factos a·busivos; 
muitas yezes acontece que S<' presume que 
uma cousa não pód-e ser passive!. e depois a 
experlencia mostra o contrario: o Codigo, 
como digo, não fa!lou nesses passadores; 
mus nem por isso se deixe de fallar aqui 
nelles ; digu-se são considerados passadoi'<'S 
ou introductores. ou como se queira chamar, 
os que commercinrem sobre moeda e mctte
rrm falsa na circulação. 

Acho, como ncima d-lss·e, alguma confu
são no artigo: e!le não distingue •bem quan
to Cts penas, porque diz (leu). Aqui bem se 
vG que con·fundo crimes, que ten-do diversos 
gr[tos de gmvidnde t..1.m·bem as penas devi:nn 
ser diversas; julgo que se dcvcri:L dizer aqui 
- serão punidos com penas .de -galés, e pelo 
tempo do dobro da prisão esta bclecida no C o-

Finalmente a respeito do confisco do na
vio. julgo que se não deve usar desta p-ala
Yra. - confisco - Já -disse que o confisco 
não era para a ).Tução; esta palavra tem cer
ta analogia com a idéa. do systema .reudiil, 
posto que a-inda st>ja mais antiga, era o CO"n
fisco para a Camura Real, e Camara Real 
não era n ).Tação; diga-se nntes - tomadia
no cnso de passar u emenda: sei que nilo é 
deste con·fisco que a Constituição .falla; o 
que a Constituição prohlbe rcc-nhe sobre a 
totalidade dos bens putrlmonlnes para não 
prejudicur os r.ilhos ou successores; mas sup
ponhnmos, como já figurou um nobre Sena
dor. que seja o na\'io o unico patrlmonio de 
seu dono tomando-sc-Htc o n-avio, quando 
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d!c mesmo fo;;sc culpat!o, uüo fica ra:n seus 
filhos, seus herdeiros ír;rcttdos, priradu:~ tia
qudla purcüo CJUe lhe .I!J.I'i:l ele tocar? Pur 
isso juriscousu!tos .!l:t que nfw adoptam ~c

não penas pecuniarias a este respeito. que 
(tli(ts n[LO wbranjum todo o patrimouio. 

]JUJ'que o Cndigo eliz - sã" criminosos, como 
cuuipJices, toelos os nwis que concorrem pam 
se comnJctLCrt·m crime·:;- é o artigo Gl (lt:u) 
portanto eu offcr<.•cerci emenda ncst" sentido. 

Ao artigo 21. ~a rcdact-ão não se uso do 
termo moedeiras .falsos; mas elas expressões 
dos respectivos artigos do Codigo - fabrica
dores, introductorPs ele moeda ou papeis que 
a representem. Silo comprcht·IHliclos nos in
troductores quaesqul'r passadores dolosos de 
moeda ou papeis falsos. 

Foran1 ii .Mesa. us scg·uintes 

1." X o artigo H, na parte CJUL' trata tias 
notas, diga-se - c introductor. - S(tll'a n 
r~dacçiio. - J. I. JJ<,ru~;s. 

Foi apoiada. 

2." Depois de - moc•da falsa - (tccrcs
ccntc-se - ou que della dolosamenle se ser
virem nas transac~ües. Esta disposici\o com
prehende as notas e mais papeis fidnciarios 
- Saint a rcd:tc~üo. - Pcijd. 

Foi apoia(ia. 

Siio reputados cumplict•s para perderem 
a casa ou naYio. os seus proprietarios conni
Ycntes, conforme o espirita do artigo G" nu
mero II. Salva a rcdaccão. - Carneiro de 
Ca1JI.]JOS. 

Foi npoi:tda. 

O Sn. AL)mtnA g Ar.Ia:QutmQl'I': - Esta 
emenda na ultima parte nüo pôde passar ; 
wnviria só que passasse a prlmeim parte ; 
quanto á redac~ão, no mais niio, porque é o 
mesmo que dizet·, o cu·mplice tem uma pena 
maior. 

A emenda a respeito da pereda do navio 
não tem nada de offcnEivo [t justi~a; nfto é 
punido o innoccntc. ·a pena recai só quando 
.haja dolo c qur. sr.ia provado; mas esta ou
t:a idé:t. não pódc passar, f::tz que o dono d:L 
casa, ou do navio soffra ·uma prna m:tior que 
os outros; não 6 justo, se clle é connivPnte 
sorfre ::t.. pena corporal. 

O .Sn. C.\nXJ~mo nr. C.Drros: -,\ccrPsccn _ 

O .S::. C.\l!XEJHO DE C.\)Jpos: - Sr. Prc· 
sidcntc, eu acho que silo muito justos os Cl'i

min::tlistas que querem que n·s per.as sPjam 
moderadas. assentando que por esse modo se 
conseguiria. o castigo do r~o mais facilmente. 
c se obteria. pelo seu prompto castigo a pmen-· 
da; n:as tambcm concordam cm que ·ha dr
cumstnncins que obrigam os legisladores a 
nggrantr as penns: c cu considero que nós 
nos achamos nessas circumstancias se attcn
dermos a que <'Stc delicto ·é commcttido com tei ·segundo a analogia do Codigo; elle cha
um grm·.; prejuízo ·da mesma Xnção, e a pon-

1 

ma cumplice ftquclle qu,• na sua casa deixa 
to tnl ele nos pGr :1 borda do preclpicio, pcl:1s •fazerem-se nssassinos, admitrc roubos. (•te.: 
commoçücs c revolu~ões que póde trazer com- om, par,'cc que neste caso estli o dono do na
Eigo c neste caso cu creio que se tem dado vio, que sabendo consente, e então fica su
todns as circumstnncias para a grayidade jeito á pen-a. 
destns penas; c por isso cu .desejaria que o O Codigo tem eslnlbe!ecldo regras geracs 
artigo fosse redigido con.formc as expressões a respeito dos cumplices mas faz especi-fica
r!n Codigo a PStt> respeito, por isso que t<•n- ~õcs das casas onde se commettcm roubos. 
elo nós de confi:u·:nos estas sentt·nças {Ls de- assassinos. etc.; c se nós concordamos <'111 

Iiberuções do .Tnr~· é ncccss.ario que os cri- que se evite scmelhnnte trafico, eu nfto fiz 
mcs sejam bem classificados, c G isso o que mais do que ampliar a doutrina. do nosso Co
<'ll não vejo neste artigo. porque ellc princi- digo. 
pia - os moedeiras falsos, etc. (lcii): nfto O Sr.. ADmrnA E Ar.m:QtTEJ:QUE: - Eu 
f,l]h; ·Clll pnssndores, portnnto, achaYu cu cuir!o que o Cocligo nãn diz l)ue o cumplicc 
.insto que fosse instituído pela linguagem elo tenha uma pena maior, talvez me ••ngane, 
Codigo, ·fazendo-se para esse "f.im emencla. na mas para mim 6 cousa extruordinnrin: se o 
pnrte cm qne se tem notmlo a possibillclacle Codigo diz tal cousa c, prcciw clcrrogal-n. 
dn in trodncçfto ·de cc>'bre <'m nai'ios. rlizcndn- X fio posso votar ]lo r semelhante cmPtHia. 
serfto julgados como cumplices o capitão, c o O ·Sn. ·1!.\nQtmz tm CAnA mr.ru\~: - F.' 
rlono .do mwio que fiir conniYente (npoiaàos) cousa ·bem cxtrnordlnarlu! .At6 a.g-ora 0 dono 

.... 
} 
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segundo o Codigo. O r:~, telll-SL' 
fa·briws em algumas il•has cm 
de palha, o que :ha de perder 

apprehcndido 
uma b:trraca. 
o dono, seu-

<lo cotlnivente? A barraca? Eis aqui w:no se 
podia illudir a lei, e por este Indo é absurda 
tal disposição, e é absurda quando quer con
siderar uma. qualidade de cumplice com uma 
pena maior. l\Ias disse-se, que se queria rL 
mesma pena sem conn!;venci:~; o c>1so é di
verso, ·está na regra gc•rnl, é coheren te com 
os principias adoptados que s!.'jam perdidos 
os utensilios do crime, e a cmbarc.:~ção foi 
utcnsilio do crime. 

do nn.l'io pel'llia-o ainda nfLO u sabendo, não 
sündo cumplice, só porque escolheu um capi
tüo, que .fez esse •trafico; "gora. o <lona do 
navio sendo I!JtL·ressndo nesse. commeroio 
de moeda rals.<L não se quc1· que pcrcn o na
vio, e diz-se; que como cumplicc tem pena 
maior; que não pódc:> ser. A pena do cumpli
ce é igual {L daquclle .que perpetrou o deli
etc? .Xão ; a pena do cumplice aqui propos
ta é a. ·da tentativa. e a tentativa não ú igual 
ao deJ.Icto consumado. Todo este artigo estíL 
ddeituoso, tanto que põe a mesma pena ao 
.frabricador, e .:10 introductor, c niio falla dos 
pns~dorcs. Eu não sou inclinado {L pena. de 
gales, cspecia!:nctlte temperaria; o ,fim da 
pena não é só a emenda dos outros senão 
tambcm a do réo; mas eu me persuado que 

O Sn. AL)IEID.~ E Ar.nuQI:EHQt:E: - :\'ii o 
sei ·bem a que vem aqui passadores; no ar
tigo antecedente supprimio-se a. pena impos
ta aos portadores, parece-me que passador e 
portador será a mesn'L:l. cousa; portador é o 
quo leva moeda falsa para comprar qua!qu<>r 
cousa e enganar os outros, pass:~dor julgo 
ser idcntico. ·Não entendo i-sto, portanto vo
to contra a. emenda., por isso que não se de
fine o que :é P>'~Ssador; se ao mc•nos se dis
sesse que p(lssador õ aquelle que tra.fica com 

o homem, que soffreu a pt•na de ga!Ds não 
se emenda, pois ficou j(L na socicd·Jde tido 
como infame não votaria por esta pena se 
não .fosse da. nnture7.a do dcHcto que na opi
nião publica ·é semprê infame, e consi1krado 
como o de ladrão. Portanto sou de opinião 
qu.: se consc:>ITC a pena de g.al6s para o fa
bricador c introductor, o artigo, porém, nas 
penas de opinião e multa põe o 'fabricador 
igual ao introductor, c cuido que dOI't! ha~·er 

alguma differença; e nesse caso diria - ;; pe
na. de galés ao fa•bricador. c iulroduetor, além 
<lestas as penas que no Codigo estão designa
das respectivamente a cada um àell<'S ·•. -
Direi que faço differença de pas·s..1dor a in
troductor porque este tem um dolo muito 
nmior, mas aquellc teve um motivo como foi 
roubo que lhe fizeram, quer tl•ntar o passar 
essa. moeda q·ue lhe deram c que ellc nfto sa
bia que era. falsa: ningucm ·hawrft que llé

gue que hn um -g'J'{Ln de menos de gravidade. 

a moeda .falsa, ·bem, mns · assim indr·finido, 
uãn posso approvar. 

Julgando-se discutida a mn teria, propi,z-
se á votação: 

1.• A materin. do artigo 2-1, salY·HS as 
emendas: foi approvn do. 

2." A 1" p:1rte ela <'llll'ncla elo Sr. :IIat·qurz 
de Baependy: passou. 

3." A 2" parte da emenda. dn Sr. c~ md
ro de Campos: não passou. 

4." A 1" parte da emenda. do Sr. Feijó: 
tnmbem não passou; e ficou pr<•judicada a 
2" parte. 

·5." A emenda elo ·Sr. Borgrs: appro
vou-se. 

<Pena d<' galês nos ·fabrica·dorcs c int!'o
ductores. Além destas a.os fnbricadm·cs c in
troductorcs o duplo dns penas, que no Codigo 
rstão 'designadas respecth·amentc a cada um 
delles. Os passadores - Pena de prisão <le 1 
a. 2 nnnos. " multa correspondente ft mdndc 
do tempo. - Jla1'qlll'::: tlc Cararcllas. 

Foi n poinda. 

O Sn. VEIIGt:I·:mo: - ..\. cmcnd·a a respeito 
ao ·dono da Pll1bnrcar.ão níio pôde pnssa.r. por 
isso que nfto .11a uccumulaçü.o d·c duns penas 

6.• A 2" parte da emenda. do Sr. ::vrm·
quez d<' Baependy: nãn passou. 

7." A 2' parte da emenda do Sr. ~-farqne7. 

de Curavel!ns: passou; c julgnrnm-sc preju
dicadas a 1' e 3" parte da n1rsma cnwnr!a. 

S.• A 1' parte da emenda do Sr. Car
neiro de Campos: P·lssou. 

9.• A 3• Parte dn mesma emenda: não 
passou. 

Dada a hora o Sr. Presidente docla.rou 
adiada n SPssão, drsi:;nou para. ordP:n do din. 
a. contfnuar,iin da nws:na matcrin. 

Levantou-se a. scssfio ~s du~s horas dn. 
tarde, 
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SESS,i.Q ORDI•KA:RL\, E:II 31 DE JULHO 
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OHJlE~f !JO !lU 

Discusstio (lO projecto sobre o ·m.cio oircula.n
tc e a creaçti.o tlc um Banco 

Cominuundo a ultima d!scussiio do pro
jecto ·de lei, sabre o meio circulante, e crea
ção de um Banco, com as emendas feitas e 
approvadas na 2": entrou em discussão o ar
tigo a.dditivo. uffcrccido pelo Sr. :\!arquez 
de Barbacena na sc'Ssão de 29 do corrente, 
Pa.ra ser col!ocado entre os artigos 2·1 c 25. 

Fal!aram os .srs. Semtdores : 
.Marquez de Ba rbacena, 7 vezes ; 

~Ilrqucz de Inlwmbupe, Almeida c 
Albuquerque e C•uneiro de Campos, 
1 vez; :\Iarquez de Caravellas, õ ve
zes; ·:\farquez de Maricá. 2 vezes; 
.Borg·es, 3 vezes. 

Aberta a sessão com 31 Srs. Sena dores 
e lida a acta da anterior, foi nppro1·a·da. 

)<o decurso da sessão compareceram 
mais 7 •Srs. Senadores. 

O Sr. 1" Secretario declarou que o Sr. 
José Joaquim de ·Ca!'l'al!Jo ,!Javia participado 
não pod~r comparecer por se ac.llar incom
modado. 

Ficou o Senado inteirado. 

O mesmo Sr. Secretario deu conta do se. 
guintc 

O Sn. :ii!AJtQ1JJ>Z DI> B.1!11lACEXo\: - Pare
ce-me que agora nfto tem j{t lugar este arti
go: lembrei-me d<•lle quando estavamos na 
discussão anterior, mas coliJO nu artigo que 
munãa pagar pela ·1' parte do valor nomi
nal j:t se diz que haja attençíi.o ás dif.fcrcn
~as de algumas ·Províncias, que se me não 
c•n.gano são Goyaz, Mu.tto .Grosso e .S. Paulo. 
dcsneccssario parece o a.rtigo additivo. 

Julgando-se discutida a materia, propüz
se ít votaçíi.o o artigo additiYo; c não pas
sou. 

.Seguia-se a discussflo do artigo 25 das 
emendas. 

Art!go 25. O GoYerno dar~ as instru· 
cçõcs e ordens nccessarias para. que a pre
st•n te l<'i seja executada com a. maior exacti. 
dão e brevidade passiveis; e para. que as ce
dulas empregada.s no resgate do cobre sejam 
su·bstituidas no menos uma vez por anno. 

Foi approyn.do sem de·bate. 

o Sn .. :.\I.o~nQuEz nE ilxii.DrBT:Pt:: - •rendo 
de fazer algumas observitções que me pare
cem dignas da maior attençfto, pedi a pala.
\Ta pela. ordem. julgando opportuno fa!lar 
nest.: lugar antes de ultimar-se a 3' dis
cussrw. 

Um officio do Secretario da Camara dos 
.Srs. Deputa.dos, participando que aquella. Ca
marn adoptou a emenda feita pelo .Senado c 
dirigio (L sancção a Resolução que declara a 
.TncintJho Vieira do Couto Soares no gozo dos 
direitos de cidadão ·brazi!eiro, e como tal com 
direito ao posto que ·exercia c dt• que tinb::t 
sido pri\•ado. 

Ficou o 1Senado inteirado. 

Um requerimento do Bispo de Pernam
buco. pedindo que se ·dê andumento á Reso
lução. vinda da Cnmnra dos Srs. Deputados 
que manda distribuir pelns matrizes pCJbrc•s 
daquelle Bispado os paramentos da l·grcjtt 
que fel dos Padres de S. ·Felippc :Nery. 

Ficou sobre a Mesa para ser tom:t
do ·em cons!derar,ão na occasião da 
rllscussiio da mencionada Rcsoluçfto. 

Remettido como ,foi (L Conunissão de Fa
zenda o projecto vindo da Cama.ra dos Srs. 
Deputa.dos para a crea~ão de um· Banco de 
r:irculação, e de deposito com a dcnomina
~iio de 1Banco do 'Brazil, apresentou a illus
tre Commissão seu Parecer, no qual. depois 
de ponderar os g.raYes inconYenicntes pro. 
gressiYos ·do actual estado do melo circulan
te, cujos perniciosos effeitos se .fazem sen
tir em todo o Imperio, especialmente pela 
falsidade da moeda de cobre. julgou ind!s
pensavel não s6 fazer algumas substituições 
e alterações para sua melhor execução, como 
fazer-lhe additamentos acerca do systema 
mon·ctarlo c rl'sg;atc ·da moeda de cobre como 

'I· 

-· 
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emendas, par::L que em ·uma só lei se ::Lchassc 
prompto remcàlo no presente mal que recla· 
ma a mais energica providencia; c de Jacto 
offercceu a Cornmissão o projecto em um to· 
do, de que faz parte. a da cre::Lçfw do no1·o 
Banco, para ser discutido. Outro nobre Se· 
nndor membro da mesma Commisslio st•guio 
outro trilho em seu ·Pn.rccer, porque occupan. 
do-se destes identicos objectos. c coincidindo 
cm muitos arti·gos nas mesmas idéas do Pa· 
recer da Commissão, dil•ersificou tod::Lvia em 
outras, e especialmente no methodo dt• as 
propõr; e depois de manifestar os principias 
em que ,fundal'u suas opiniões fez o seu vo· 
to á parte, e coordenou tres p1·ojectos. scpa. 
rnndo cada uma de suas matcrias. porque 
realmente (•lias são cHversas entre si. No pri· 
meirn tratou .do resgate da moeda de cobre 
em circulação em todo o J.mperio, no segun· 
do do systema monetario; c no terceiro do 
nol'o Banco com alterações CJU~ julgou con· 
renientes; e mandando-se imprimir estes Pa· 
rcccrcs ckliberou o Senado que formando es· 
tas matcrios um todo, c uma sú lei. fossem 

mos reduzir aqucll:t Camara {t cruel ultcrna· 
til'a, ou de approvar tL carga cerrada tudo 
quanto não está nesta grande lei, a titulo de 
emendas, o que eu não furia se ·fõra D~pu· 
tado. porque de certo us respeitttl'a in li1ni. 
nc, ou dcsapprova'Va o projecto primordial e 
todas as suas emendas, introduzidas á força 
na creação de um Banco; e nesse caso fica· 
ram frustradas nossas espcrunças, c balda· 
das todas as fadigas que temos t•mpregado 
parn sahirmos digname·nte deste e111penho: 
entretanto se esta materit1 :fôr cn·l'ia!la como 
um projecto de lei {t outru Camara. poder:í 
cst::L lembrar nol'as medidas, e meios adequa· 
dos para nos livrarmos deste flagello, pro. 
pondo judiciosas emendas d" reconhecida 
utilidade, o que devemos esperar de sua sa· 
·bedoria e patriotismo. tanto mais quc alli 
existem muilos Deputados que conhecem bem 
de perto os males que actualmente soffrem 
suas respectil·as Pro1·incias. .D~mais, como 
podL•mos nós postergar as regras que a Con· 
stituição mui explicitamente estah<'leceu so· 
bre o modo como qualquer das duas Gama
ras se deve ha1·er a respeito da outra na dis· 
cussão dos projt•ctos e sua reciproca rem~s-

discutidas por sua ordem, •tomando-se por 'lxl· 
se o voto separado, por serem mais detalha
dos alguns ·de seus artigos; sen·indo como 
de emendas o Parecer da Commissiio nos as· 
sumptos cm que fossem omittidos. ou diversi· 
ficassem em sua disposição, e assim se tem 
praticado até o presente; mas isto não nos 
pôde inlübir de tomar, antes dt• findar esta 
3' discussão, qualquer mrdida que a ·bon or· 
dem das cousas possa exigir. 

sa, e appro1·açfto? Como poderá a Camara 
E!ecti1·a receber emendas sobre um assumpto 
que não tel'e alli su:L iniciativa? Tudo isto, 
Sr. Presidente, me parece uma monstruosi· 
dade. e taln•z arrisoossemos desta maneira 
a honra e boa fé deste Senado, porque não 
faltará algum espirita penerso. que queira 
t•nvenenar nosso procedinlt'nto imputando
nos uma inten~ão sinistra, ou depois de sur· 
pr<'l1endermos por este meio :1quella Augus
ta Camara; acautelemos em tempo essa cri
minos-'1. suspeita. Eu julgo L•sta verdade de 
primeira intuição e por isso Pxcuso de iati
gar a Gamara ele duplicados argumentos. 
Depois deste artigo que acaba ·de ser appro· 
Yado, com o qual me pareceu termiuar a ma· 
teria do resgate do cobrL•, se.gue·se 25 c :n 
cm que se esta·belecem as con tribuiçõcs que 
deYiam sen•ir de hypotheca para pagamen. 
tos das cedulas, ou papeis .fiduciarios que 
entrarem na circula~ão pele> resgate da moe· 
da •fraca do cobre, artigo este que quanto a 
mim deve ser supprimido, declarando-se sim· 
plesmente que uma lei detl'rminnr~ o mL•in 
de se fazer esse pngam0nto. pois ainda que 
estas mesmas contri·buições vinham j[t desi. 
gnadas 110 projecto da crenção do Banco para 
com ellas se continunr a -formar ~ capiial 
com que o Governo devia ser accionista.; to· 

Com grande S::LtisfaGão tenho presencia
do o zelo patriotico com que este Senado tem 
proc<•d!do neste debate. procurando cndo. um 
dos nobres .Senadores mostrar com as nwlho
rcs thcorlas de economia politica qual o pl:~-

110 que d(•viamos adoptar para o ·bom desem
penho de tão importante tarefa; porém vcn. 
do cu o .Senado possuído destt~ nobre srnti· 
mcnto, não posso deixar de chamar sua at· 
ienção acerca do methodo proposto, que jul· 
go lnh1sto c anti.constituc!onnl, privando-se 
da cooperação com que a. Camara ·Electiva 
pódc com as suas luzes c sa:bt>doria ajudar· 
no9 ne·sta grande emprezn, e por isso é meu 
parecer que separando-sr a materia relativa 
ao resgate do cobre, se forme 11111 projecto 
parn ser remettido á outra Camara, c ser alli 
npprovado, emendado. ou rejcitn:do, como me· 
lho r parecer n seus illustres membros. 

Dr outrn maneira, Sr. Presidente, ln· 
do estq. matrria enxert~da como rmenda. va· 
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da r! a como omra ·rõra o seu destino, u:to pó· ccdulas. - A outra Camara furá o que en· 

tender. rle :;,•r conscqu,•ncl:\ tor :u]ui ~na applit;rr::Oo, 
c;spc;cialnwntc esta·belcccndo·se nlli uma nora Deste modo tudo se concluiu. O proje

cto nwis urgente {! o do rcs·g<tte do cobre, I) 

qual póclc na outra Camara passar cm duns 
ou tres cli:1s, c o outro sorfrer demora, c tu!· 
rez f!car para a s<·ssüo vindoura. 

taxa. sobr.:• os c;scmYos, que. é um tri•buto no
l'u, c cuja, inicbtll':l. é priYalil':l da outra Ca· 
lllam. 1'<'rluino. poiti, Sr. Presidente o meu 
di::H.:ursu .nprcs(~ntanclo u JriL'U I\•querimcn:o 
para que scpnmda a ma teria !"<•lativ:t ao rcs· 
g'(tte elo cobre, se enrie immedi(Ltamentc para 
n Cnmara elos Srs. •Deputados, ol'i111 de a to· 
ll1<1l' cm clcv!da conslckr(l~fLo Jogo que se nca. 
bar n lei dn or~.amento, continuando nó;; <'11· 

Tudo concorre para cliridirmus esta lei 
adiant:uulo a remessa do projecto sobre o co· 
bre, e portanto apoio e sustento a utilidade 
do requerimento. 

·Posta a urg.:ncia [L rota~üo. foi appro· 
\'ada. trcknto a ~" discussão da lei do Ilanco, que 

<lgora se scgLll': cu munclu á ~ll'sa o meu rc· 
fJLlCrÍill<'llto, 

Entrou cm discussão a materia do rc
qu-c•rimcnto. 

Julgando-se discutida a materla, foi pos· 
to o requerimento ü votaçüo, c foi approvado. 

.J1equl'lro que a nw teria tl!sClltidn c np· 
Entrou em discussfto o artigo 2G d;ls 

Cl1ll'lHhtS . 

pro1·arJa neste Senado acerca do resgate do 
cobre. seja rcduzid:t n proj~.·cto ele 1>'1 sep(l. 

Artigo 26. O pugamento das cedulas, ou 
papeis f!duciarios que entrarem Plll circula· 
r,fiO pelo resgate d:t moeda de cobre terá por 
especial J1ypotheca: 

ratlamcnt<', c remettid:l ú C:Lill(l!'a dos Srs." 
Deputados para ser alli aelopt.ndo. emendado 
un r0jcitarlo como a mc-sm.a Camn.r:~ t•ntcn· 
cler. - Jlarqnc;: r/c Inhambu}Jt'. 

1 1." O protlucto dos impostos estabelPci
dos pl'!o Alrarú de 20 de Outubro de 1812. 

Fni apoiado. 
.Pedida a urgcncia, entrou em dis· 

CUSSfLO. 

O S1:. l\Lil:Qc:Ez m; D.\llll.\C:E:>U: - Quan· 
do ao principio meditei neste i:nponante 11<'

;:ocio cntc:11li que era objeccto de trr·s proje
ctos rl" lei diffcrcntcs. e que as suas mate· 
ri.1s niio :Hlmitt!nm englobuGiin nu:n só pro. 
iccto; como, porém, s<·m dinheiro, nada se 
pôde f:1ur, ou mais exactamente fallando. 
sem consigna~ão acl,•quarln, c constante para 
an1ortiznr,ftn d·ns ccduln.s, .ele nmt.1 scn·iriio, 
opn•scnte! lei. concordei na rcuniiio cm um 
só proj,cto para aproveitar a t:1bdla. do sei. 
lo, que considerava como um nnro tributo, 
obri.:;nndo dc•sele já c indPpendentc do pro· 
cesso; mas uma vez que o tri·buto é D mes· 
mo exist<·ntc, cujo insigni.fic:mte rendimento 
cstrt applirJdn fl.s dcspezns ordilHlrlas. c que 
tlc nada sel'l'c pnrn. a pi'dendirla amortiza· 
r::io Llns crrlulas mui nrrepenclidn fiquei ele 
nfto ter instmln pela divisão rla ld cm tres 
p:·ojcctos diff,~rcntcs. ?\'fio tPmoH ,1 in!cintil'a 
sobre impostos. n:1o podemos portmlto indi
car nenhum: - contcntcmD·nns com n se· 
guint0 ~Irtigo: 

t.:mn, lcl esprcifil ilesignnr[t os trlhntos 

~ 2." O producto dos contl':llOs que por 
lei o Gorcrno fica autorizado a celebrar com 
individuas ou compamhias nacion(les para a 
m.in<>rar,fw dos terrenos ·da Xa.çüo em todas 
as Prol'incias ào Impcrio, assim como as que 
fizer com indivíduos ou companhias cxtr·a n· 
gl'iras p:1ra o mesmo fim. cxcrptuados a res· 
pc•ito destes os terrenos diamantinos do Ser· 
ro do Frio. 

* 3." O producto do imposto do sei! o, que 
1 fica desde já por esta lei extensivo a todos 
I os papeis, c documentos constantes da ta·bel
ln junta. 

~ ·1.'' O produeto da ·taxa annunl de 2$000 
paga pelos ·lwbit:ultes dns cidades c villns cm 
rnzfw clP cn dfl escrn.\'O nellas pnssuidos, 11lém 
do numero de 2, sendo solteiros os proprie· 
tarios c ·l srndo casados. .Exceptuam-se os 
escravos menores de 12 annos. c maiores ele 
GO. 

0 Sn, Ar.~TElll.\ E Ar.ni:Qt:F.Hf')t:E; - Que· 
ro 111a.ndnr uma emenda de substitui~iio dcs. 
te artigo (Tru); dcstf\ maneira compete ii. 
Cnmnra elos Deputarlos, se ap]lroynr o projc· 
elo, fixnl' logo os ·fundos necessarins .parn o 
rc•sgate, ou deixar isto para outra oer.nsifto, 
porf!UC n:io é negocio ele tnntf\ pressa f!Ue se 
nflo possa tmtnr pnrn. o nnnn; porqu,, a o])c'· 
rar,ão ~ o rr.s.;;ntc do cc·brc. rl<'pois rllsl o n sub· 

f!llf' ~crcto ·l1ypnthccados iiO pagal11C'nto dus stil.u!r,5o dPstas ceclnlns nu notns. 
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O artigo ~G seja SU!1Dri:!1ido, c :::u!JsU r:ni .. 
do pelo seguinte: Uma lei particular desi· 
guarii os fundos nccessarios paru o rL·s;;ato 
elas ce:dulas, que ~·ftu subotituir ao co!Jrc L'lll 
circulaçüo. - "ll1neidn c "lluu~ttt'J·quc. 

l•'oi H[lOiada. 

O Su. ::lfAHQt:Er. 111~ C.\11.1\'I·:t.r..\~: - Eu 
tambent approro o artigo, niio porque nüo 
possamos .aproveit<~r essas iHlJ)osi~;õcs que j[l 
e;;tiio croatlas porque a unica prohi!Jir;fto que 
lL·mos é ue iniciar ;;obre imposiçõc·s: mas 
po1·qu" se rissE:mus fJUC o protluet .. !los~as im· 
]JOsiçües """- su.fficiento para amonizar as co
dulas podian•os eotabclecer essas imposi~ões 

para este rim posto que a C a 1nara !los Depu. 
t:tdos as applim;;:;c pam o Banco, uté digo 
m;Iis. se nós nos lcur1Jrass0IUOS de alg-uma 
rencla, que jti esteja ,·stabclcciua para (1. ttP· 
plicar á amortização dess.:~s ccdulas o u..:sta· 
oah1s dos rendimentos ·gomes. ocrtan:entc 
que o. lei irkt completa; mas como sou tlo opi. 
nlão que para novas despezas, novos rendi· 
mantos se dc\·em applicar, nüo tirarei nada 
dos rendimentos geracs, muito mais han•n· 
do um ricjicil: voto portanto pela emenda do 
illustro Senador. 

Julgando-sC: discutida n materia, propuz
se á votu~ü.o: 

1." A suppressiio do artig-o 26: passou. 

Em seguimento cntraraw em discu::Js{w 

I 
e for.am ~~pprovaUos_ us a.nig·~s ~:o, :.a, :::~ e ~;J, 
das cm<'udas, qu..: sao us (\l'tlgu~ S, D, lU c 11 
do projl:cLo. 

Seguia-se o artigo :J-1 diis éllh'lH.laH, que 
~ o 1~ do projecto, cum Cllh'!Hla de ~O mil 
contos. cm lugar de lG mil; e foi approra. 
do, como o h a ria sido na ~" discu::;::;ão. 

Pussou·se ao artigo ~5 d:ts enkndas, que 
i} O 13 dO projecto, CO!Jl a JJWS1llü. altera~ÜO 

do antecedente, o que tudu ha1·k• sidu O!ltitti· 
do na imprcssfw das emendas, e approrou-oe 
tal como o havia sido na 2" discussão. 

O artigo 3G das emendas, (jlle é o H do 
projecto: foi üpprol·aclo. 

Seguío-sc o artigo :J7 dus en11..·ndas, nuc 
é o lG do projecto, com o. suppressfto das p.a· 
la rras - fúra a:; acr;ües COIIJ que (;tltra o 
Go1·erno - e mais a sup[lrcssãu do ultimo 
período do ürtigo, (jUO fui omittid:• na im· 
prl'SStLO; o da!Hlu.sc por disctnicla a ma teria. 
appro1·ou·sc tal como o ho.ria sido na ~·· uis· 
cussüo. 

Entrou cm discussüo o arti ;;-" ::s das 
emcnuas, fJUC é lG do projl'Otu, 

Foi [L ::IIos:L a seguinte 

Ao artigo 16, supprima·se a p.:~lan·a 

e nomead<1s. - Jlarqucz ri c Cara v c l/as. 

Foi apoiada. 

Julgando.s~ cliscutida a. matcria. propôz
2." A su·bstitui~üo do dito artigo, pt:la 

emenda do •Sr. Almeida L' Albuquerque: foi 

1

. 

approrada. se ft yotaçiio: 
O Sr. Presidente consultou o Senado se 

julgn.\·a prejudicado o artl;:;o ~i das emcn· 
d.:~s: c c.ssim se decidia. 

Seguiu-se o .artigo 28 das emendas que é 
o ·I'' !lo projecto original (vide St•ssão de 23 
de C.Iaio); c .foi appro\·ado. 

Passou-se ao artigo 29 !las cmendns, que 
é u 5" !lo projecto, com a suppressüo das pa· 
la nas - na. ·fórma fixada no artig(l 1"; c 
approrou·se tal como o ha\·ia sido na 2" clis· 
cussão. 

::Entraram em discussão os paragraphos 
2", 3n, 4o c 5'' do n rtigo ·6" do prokcto, que 
foram ~pprol'ndos na ·~·· discussfto. 

.Tulgando.sc cl!souticla a mn.tl'ria. propojz
se {L '·otaÇ'iio se se appro,~a.vnm estes pn.rHgrn.
phos, não obstante a supprossão já feita; c 
dd:iri:o-~Ll (!Ut" n:io . 

1." A emenda suppressira: passou. 
2." O resto elo (U'tigo: foi appro\·ado. 
O artigo ·10 das emendas, que é o lS elo 

proj~cto: foi approwdo. 
O artigo ·10 das emendas, que é o 18 do 

projecto, com a supprcssfto da pnlnxra. - c a· 
da - em todos os lugares ond~ se acha: ·foi 
apprurado to.! c0mo o l1a.ria sido na ~" c!is· 
cussii.o. 

O artigo .J1 das c.•mend~Is, que é o 19 !lo 
pt·ojecto: foi approvado. 

Entrou em discussão o artigo ·12 elas 
cmt•IHlas, que é o 20 elo projecto, com a sup
pressão elas palanas - dos qu:1cs cinc•.> :;o • 
rüo uomcmlos pelo Gon•rno. o ~O deitas pc· 
los outros Accionistas - e estas substitui· 
das por - e por elles nomeados. 

Foi [l :\It•s:l n se~uintc 
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PI'OJlunho que os artigos 1ii e ~O elo pro· 
jecl." sejam redigidos .:m .lJarmoni:t culll o 10 
e 15 du rolo S<'Jitlraclll, cowo foi apJli'OY::tclo 
na ~" illscussiio. - .'llarq'ue.; de JJarbace;w. 

:Foi apoiado. 

O .SJ:. :IL1J:<1 UJ::Z JJJ:: C.u:.1 \'ELL.\S: - Qual 
é a r:túu pur que o ~.rtlgo 29, de que nós 
tr" ULlllOS, Jlrollii.Je que o Banco CO!llJlrc a]Juli
ccs da uh·ida jJUblicn? E' porque dL'SÍllkaria 
o SL'll reoena to riu par11 as suas occurrcncias. 
'J'od;ts us nzes que UJH Banco empatt~ capi· 
tues eolii exposto u não Jloder rcallzar prom· 
ptameutc os IJilhctes que tem cmitLido; a 
!ll'OI'IL vio·se ·Clll Inglaterra, num grande Ban. 
co iugkz; c porque aconlcc~u bso'! Por dous 

.Julg·undo.sc tli:;cutid:L •t IJJat~ria, IJrupúz· princípios: um, porque o Goreruu àcria <to 
se {L votaçüo: Banco grande IlOr~üo de din·lleiro, até UI'<Jn· 

1." O artigo com as aJtcraçiíe's l'eacidas t-os que lhe tinha feito que cresceram multo 
na 2" ·di:Jcuosüo: pussuu. por causa du guerra. e nfw lhe pagava; ~e· 

2.' O requcrilllCnto do Sr. :IIarQUL'Z de guudo, porque ao mesmo tem]JO os mcwes 
B!trl.Jacc!Ja: tumbt'lll passou. erum csc,1ssus; a Inglaterra. pnga\'a su'bsidius 

Os artigos ·13, .J4, 45, ·16, ·li, -JS c ·1D das pura manter a guerra, sahüun os metaes pam 
cmeiH!as. que sllo os arti'gos 21, ~2. :!3, 2·1, fura, o que rcz su·bir a onçj; de ouro cm moc. 
25, 2G e 2i elo projecto: Ioram app:·orados. das <t ·:! libr,ls, ao mesmo tempo que o Banco, 

O artigo óO das emendas, que é o 28 do sem o auxilio do G01·crno, que lhe devia pa· 
]lrojecto, com ·:L emenda :~dclitil'a no Jim eles· gar os udinntamentos que ell<: l>l!C havia fei· 
ta~ pal:tl'!'as - estes mesmos dcreriio ser to, as cmiltia em sua moeda por :l3 libras. 
al·hcaclus ·dentro de um aJ!!IO, contado do cli:t 17 shi!Ji.ngs e 10 pence, o resul·tndo qual foi? 
cm que ,se entrou na posse {! senhorio dl'!l"s A suspensão do p:t.gamcnto da troptt; portan· 
- J'oi tt-Jlpromdo tal como n IHn·if!. sido na 2" to ainda que o Poder .Legisla tiYo conceda no 
cliscussão. Dauco l.'lllprt·star dinheiro, digo que tal con. 

Jiintrou ;em discussão o :trUgo, ·~1 da·S C<'SS:io é contra a natureza do Banco. Ora, o 
emendas, que .é o 20 do Jl!'ojcclo. nüo emprestar u Bnnco dinheiro ao .Governo 

O ,SJ:. :ILII:Q1:t:Z !lll 13.\J:J:.\CE:i.\: - O ori· n:io o in!Jibe de que possa descontar·Jhe as 
ginal ele que é e-xtrahido este projecto t~m letras, Porque então o Banco não soffl·e cut· 
num artigo a coudição exprl."ssa do Banco pntcs; e todas as \'ezcs que num Banco não 
!lii.o cmpt·estar ao ,Governo sommas algumas entrar '' S·:thir dinheiro, põe·se cm pcrig·o; tL 
sem autorização do Poder Legislatil·o, c como Jll'OI'll acha-5e num .facto :tprescntado por 
estas palanns foram supprimldas insisto I Smith nos !3(ll!CCS da .Escocb; neste paiz 
que se accrcscent<:lll. Se na instituiGii.o da 

1 
houveram bastnntcs Bancos, os quacs tinham 

socicd(lde elo Banco ~lOL!Yer expressa prohi· sempre a cautela de que (IS suas letras fos· 
biçüo, :linda que depois o Corpo Legislativo sem realiz.::das cm curto espaço: declamaram 
autorize o cmprcstimo, os Directores o niio os espcculaclorcs, que querk1m clinlldro cm· 
JlOderfto .fazer porque os accionistns, quando I pr<·stttclo para especulação do commercio; 
entrarem par:t uquella sociccl:tde foi debaixo qnanclo 11111 Banco asscnwu fJUe fazendo css:L 
da condir;fLo ·de nunca fazerem cmprestimo~ conc<·ssão supplantava todos os nwis Bancos 
~10 Governo; ndmittintlo o accrt·scenl::tmcnlo o resultado foi e!lc •ficar supplantado. Por· 
11odcní. Jwvcr emprc•stimo uma .ycz que o Po. tanto o meu voto é que o Banco não empres. 
clcr l&gislath"o o autorize. E~ta clausula fn te ao Governo mesmo com a concessão do 
:tlgunt mal? .Pódc fnzer muito lK•IlJ. Arrisca· Pouer Lc;;·islatil·o se qucrrm10s que o estabc· 
1·ci o. emenda ]lorque acl10 isto intc•rcssantc. lecimento r[c ·bem. Atliantanwntos com ren· 

Proponho que no (tl'tigo 2D, c!Ppois ela p:t· 
lal'ra - Govcmo - :;c nccn•scente - sem 
:wtorizn~fio do Puder Lcgislntii'O. - Jlar· 
qu.r·z dr: lia rl;rri·uur. 

das {L vista. o Bm1co póde fnzel·o, porque o 
Banco nfLO so'ffre esses empates que o dnmn!. 
ficam, o que é nmito diverso tlc um cmpres· 
Limo, cm que o Banco só reC<'lJe um juro, e 
St' .1c:tso a dll•it!a niio é fuudacln? Então peor. 
\'atarei sempre contra esta omcncla. 

O Sa. ii!AJ:flcl~?. DE :\I,IJ:rc.\: - Eu não 
: illl r!ri:1 r:n I"Jll" ]1:l~SiHiSC o artig-o, so não 
but:Y~·~·~se a cl:1l!Sill:"1, que póz o ncbrl1 Süill..l-
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dor, de ser ncccssaria a conee:;siio do COI'JIO c:nittit· JJJOt:<i:: circulante niio de1·e pre:;tar ai-

. LcgislnL[VO, porque mesmo pudia o Gorernu :,:-uma cousa uo Go\'el"no. qunmlo aliás pare
servir-se deste meio para opprimir as li·ber. cc s<:r Ullt•t sociedQde de potl'ncia que póde 
dadcs Ptrblicas .- Ora, estL' Danco é nncio- influir muito n:t ·nelicida,dc ou in~clicidude 
na! e ha de fiC11r pr!Yado de fazer transacções da J\:acão? Do certo; portanto a.pprovo a 
com a J\:ação? Podem ·haver casos cm que seja emenda. 
nccc·ssario o Banco auxiliar o Gm·crno, e cn- O SH. :IL\i:QUEZ JJI~ C.\1:.\mr.us: - Disse
tão o Corpo Legislativo que autoriza o Go- se CJUC se o Banco emprestasse dinheiro ao 
verno para pedir este dinheiro havia de fi- Governo sem approntçii.o do Corpo Lcgisla
xar rcndus pura o seu pa:gamcnto. Ordina- til'o seria [Jreiudicial, mas com a appromçiio 
riamente todos os Bancos Xaciunacs fnzem esse empresti mo não ser[L para opprimir a Ji· 
a smL riqueza quando avultam suas tmns- bcn!adc; não é disto que se truta, mas sim 
ncções com o G<>l'el'llo. O Poder Legislativo dt: serem tar.s emprestimos contra os inte
é quem dispõe da renda geral d't Socied·adc J't•sses c natureza do Banco onde deye lun·cr 
e com esta clausula entendo CJUC u emcnd(l. um rcscrvatorio d-e dinheiro para em qut11-
devc passar. quer caso pagar {L vista os seus bilhetes, e 

O .su. ::11.\HQt:m~ m' BAHII.\CEXA: - O no- se .acaso se admittir que o Banco possa fa. 
br.e Senndor mostrou a vantagem da '~mcn- zer emprestimos, infallin•lmentc ellc ha de 
da, e o risco que ,!Ja mesmo em nüo ser ap- I'Cr-se cm a:pcrtos, c se isto nfLo é assim o 
provada; ucrn eu rallaria mais sobre a mate- Governo não deve tt•r inspecçilo sobre este 
ria, se não fosse para mostr<tr a fnlsidade 0Sta·'bélecim(•nto, mas elle a tem pn,ra ver Sf~ 
de urna proposiçiio de um nobre .g,,nador que o Banco tem dirigido seus fundos de manei
peso que tem ·sobre uós suas opiniões; clle ra que Pan·hn em risco o dos particul<trcs 
disse que esta proposição ;;niio poderá o Ban- que a!li st: ar.ha. 
co comprar a.poUces da. dh•ida publica", etc. Depois, pergunta-se. qual é enti\o o bem 
que a lei pôz foi para que o Banco não eles- que produz o Banco? Um unico, que é fazer 
tra-hissc os seus capitaes, empregando-os em com que circulem cnpltaes, que se não fosse 
transacções de longa, duração; mas pcrmit- isso, estariam guardados. Ora, se este ~ o 
ta-me que J.he diga que as leis nflo se oc- unico bem, como se quer que o Banco faça 
cupam de interesses particulares; o Bnnco é emprestimos. Q n longos prazos? .Se nfLo hou • 
uma comp.:tnhia .particular, e <IS leis occupam /\'esse a guerra do Sul talvez que o nosso 
se de assegurar o pu·blico contr:t as malver- Banco nflo estiYcsse perdido, porque todo o 
snçãt·s. do Banco, e este artigc: nüo é para o / n~al lhe ve!o dos emprestimos ao Go1:ern~: 
que dtsse o nobre Senador. e porqUL' se os d1go que nao d~vc ·hanr mesmo autonzaçuo 
Bancos tivessem liberdade de comprar estas I porque arrende a na tu reza do banco, diminuo 
apolices, poderia fazer um jogo tcrrivcl: fa- I o bem principal e vai pôl-o cm estado de não 
riam a:baixar e subir o cambio quando qui- f poder r<!aliznr as suas notas; basta a consi
zcssem; <' o publico seria. grari•mcnte prciu- deração do que diz :Smith a respeito dos ris· 
clicado. As duns :prohibições n:1o sfto para cos que se seguem dos prazos largos de em
utilidade do publico, mas sim da Na~fto, e prestimos, para o artigo passar tal como es
p(l.ssando a segunda sem a, moc!Hicar.iio que Ui concebido. 
lembrei, quero dizer, dl'pendcndo de a utori- O Sr:. BonaER: - R.esponderei n algumas 
zaçiio do Poder Legislativo, pód" prejudicar observações que se fizeram: disse o nobre 
cm muitos casos a Nação. Senador que a utilidndc do Bnnco era pôr 

O Sn. CAI!NErno m' CAm•os: - Estou em movimento capitnr:s que estariam para
prevenido pelo nobre Senador, e apoio n sua dos; o Banco faz mais nlgumn cousa, porque 
emenda porque me p<trecc que uma corpora· eleYa estes cn,piU!es no duplo, e no triplo; o 
ciio a quem se concedem tantos pril'ilL'gics medo do nohrc Scnndor é muito bem funda
eleve prestar ao menos soceorros ao Gm·crno do; o Banco que empresta no Governo inha
quando elle se veja, em aperto;;: nós sabemos bil!ta a sun caixa. que eleve ter ·promptn. para 
que o Bn.nco de Londres principiou cmpr•·s- fazer face a emissiLo dns •bilhetes; mas isto 
tnndo dinheiro ao Governo; o Lias Esr.ndos ha dL• sL•r C)unndo os Directores cln Banco 
Unidos deu Jogo um milhfLO L' t:1ntos mil cJnl- forem imprudf'ntes, querendo por Yontado 
lnrs ao Governo; c então nm Danco ~llf' se proprin f~zcr gmnc!Ps cmprestimos, c gmn
estabclece com este privih'gio maximo de eles descontos qnc ni\o estil'l'l'em cm rela-
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r,ão :i su:t cuixa; e tunto púde (tcontccer <lS· 
sim fazendo emprL•.stlmo ao G-ol·crno -como 
ao:; pnrtic:ulares; suppon·hamos CJUC se pro. 
lübe que se faça emprestimos ao Go1•erno. 
mas como nfto se prolübe ·fazei-o aos parti· 
~nlares os Directores do Banco poderfto fa· 
t••r estes cm tal quantidade que desfalquem 
u sua caixa. no ·que se de1·e con-fiar é na \'i
gi!aucia e juizo prudente dos Directores de 
eonscrrarem sempre esse reserva torio, por· 
que quando a mesma -AssembMa nutoriz-ar o 
Banco a fazer estes ('!llJlrestimos :to Gover
uo, o Banco vendo que não tL'lll dlnhl'iro em 
caixa, dirá: "eu não posso fazer isto por· 
que isto o dinheiro, que Jln, apenas chega 
para remir as minhas notas"; portanto nesw 
parte cuido que a .prolübiçfto nada faz. Ago. 
m quanto ú outra que os uobrt·s Senadores 
sustentam que conYém, q1w o artigo st•ja 
emendado com o correctivo de que este cm· 
prestimo ao GoYerno s6 possa ser feito com 

11. autoriza~üo do Corpo J_,pgislatil•o. direi que 
SL.' o G-o\·erno Pl'L'Ciznr. e n .Xa6in Qnizcr dar
lhe este din·!Jeiro, .acha entre os 11articul;•rcs 
quem lhe faca o cmprestimo; c se nfto achar 
entre est.t•s, niin acha U.'l.Dlb('lll no banco; 

riznsse o Governo a conlrahir L'S~L·s emprd
timos; hoUV<' cousa peor; i:'t h-:wi:L Constilui· 
~f,o, -corpo Lt>gisl•:tliYo, etc. c o G ul't!I'IIO, sô 
no anuo de 182i, tomou empr,,stiniOS forr:-~

dos do n ;mil contos; os que fizera-m o :1rtigo 
conceberam est<· susto, c por isto puz<'r.a m 
esta prolliobiGão, porque os Direelores par:L 
lisongcnr o Go1·erno por interes~es particula· 
res poderiam repetir o mesmo facto. 

Quanto ao se dizer que é ncccssario o 
cnrrcctil·o da nutori7~l<;iio do Corpo Legisla
tivo, clero declm·nr que o Banco passado j(L 
tin·ha ''sse correcti1·o pela Constltuir;fto. po· 
l'dm, elk por Iisongcnr ao GOI'Cl'IW fez esle 
emprr•stimo, apeznr da Constituição. 

O S!t .• \I.IHQI:EZ ur. BA!lDACI·::---.1: - SC.mcn. 
te quero dizer que chegados ao ponto de não 
r~.z~n;m os ·Directores cn.so uns lds, tanto faz 
que haja a emenda, como não. 

O Sn. :I!AnQnz DI~ C .lHA mr.r.o~s: - Eu 
disse muito positivamente rJUC nem só ao Go· 
vcrno. mns -nem mesmo aus P-31'ticulares o 
Banco dcl'eria omprcstar: a I'<'SP"ito dos pa1'· 
ticulares púdf' h a rcr prudenci:l nos Dil'ecto· 
res, mas :1 rc•speito do Gnvcrno não, porque 
ellcs até quando conlleccm dcs•·jo no Govcr-

quanto ao prazo .s;,r{L igual, tanto fdto ,•ntre no de fazer emprcstimo Yai m••s,no offert•cer 
os particulares conto no Banco, coiJI JJCquenn dinheiro como rLconteccu aqui. c por isso é 
differenr,a; por oon.scquenci.~t nfto acho uti· que como diz :l!ontesq.uien que cm :IIonar
liclade no artigo, nem na emenda. Cuido que chias niio devem .haver Bancos. 
a nH•nt,, do artigo foi unicnrnente a cnnside. I .Julgando-se discutida a makl'ia, prnp(•z· 
rar,iio elo exemplo do Banco cxtinc-to; como 1 se á votação: 
todos clizl'ln que a. sua quóda .foi consequcn-~ 1." .Q artigo, sal\':t a eJ!cnda: "foi appro· 
c!a -de um emprestimo forçado qnc o Gn\'CI'nn \'ado. 
!cz se proJübcm agora. -tacs emprcstimos, por· , 2 ." A t•lllC!Hla do Sr. l\!arqur,z de Barlm· 
que elo cnntrn-rio ningu.:m quererá S<'r nccio· ce.;;~: passou. 
nistn: para mim. pois. é indiffercntc que pas. Entrou cm discussão o artigo 52 das 
st• o artigo como está, ou com a cmcndn. emendas. que é o 30 do prnjecto. 

O Sn. :II.mQL'EZ m: B.\!WACJ;X.\: - O Gu· O Sn. :II.IRQl'EZ 1n: C.I!IAI'ET.us: Não 
1·erno não p6de fazer emprcstimos sem li· sei qual -é a razfto por que se hn de estabe!t•· 
cenr,a do Corpo -Lcgislatil·o, mns passando cer aqui uma tnx:~ ao i!b.nco, quando cst[t d~

nstc arti-go tal qual está, ainda que o Corpo terminado por lei que todos possam. emprPS· 
Lt·gislatiYo dê esta autor-ização no Go\·erno tar o seu dinheiro pelo preço q.nc convcneio· 
o Banco não podcr(t emprestar. na rem. Se ncnso se quer qu,! isto sirva como 

O exemplo que se trouxe do Banco passa- de regra p:1ra quando S<· pedir 12 por cento 
do ni"to ser.ve, porq.ue qual foi o acto legisln. ao mcz, dizer-se "então vou ~o D(lnco que em· 
tlvo que autorizou o Governo a fazer estes prcst:t a G" isto -d m(lo, e tcmns o exemplo 
emprestlmos? Nenhum. 'l'ndo foram n-busos; da Inglaterra, onde o Banco tem uma tnxa 
P se hn ld{;a, {)U presumpçfto de repetição apr- legal de 5 por cento. c quando .nn pra r, a <'Slít 
znr un. lei, entfto o nwlhor é n:io se crenr ;1 ma!s de õ por cento é que y,1i uma alllrrião 
Banco. .Concedendo a cren~iio seria indeco· 
rusn rejeitar cstn emenda. 

O Sn .• nonaEs: - O nabr" .Senadm· dl·sse 
flUC n:io 1·alcu o exemplo do Banco passado 
porQue nfLO ·h'ouvo acto log.islatiyo, Q,ue nuto-

do gente no Banco, mas quando t•stft a 5 ou 
menos não vai ni.ngucm; e Jlor fll!<' razüo se 
ha de .fnltnr {tquelle principio constitucional 
de i.gunldad~ perante a l<'i? Se isto ·G livre 
aos pa,rticulnres porqur nüo lta de ser ao 
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Banco que ri1·e disto'! Eu mando :\ ~fesa uma 
omenda suppressil•a. 

r1ue um pal'ticular tem 100$000 niio Jlóde cm· 
prestar mais de 100; e o Banco tendo 100 pó· 
d" emprcst(lr ·100; ·mas cu tambcm concordo 
com a' emenda de suppressão, pel<J efJ'eito que 

''Ao artigo 3", supprimn·se de - nem po-
der(! - até - descontos inclusiYe", 
Marqur:z ele Crcrav.ellas. 

Foi npoi:tda. 

O Su. :II.I!!QV1c7. 1m :B.IJ!II.\CE:I'.I: - Se n 

Banco cstiresse cm uma perfeita igualdade 
com todas .ns outras companhins de cnmmcr· 

" .artigo ha de produzir: ns que administra· 
rem. o Banco é que ·hão de tir:~r Ju.cm dd!e. 
Jl"rque receberão todo o dinheiro que o Ban· 
co ti.1·er d(• dar a G por cen·to, c vender:1o aos 
particulares p<'lo preço que estiver JHI praça; 
é isto o que aconteceu no Banco p:JSSJdo. 

cio sem cluvid:~ s<'ri,1 injuRtiça manifesta per· 
mittir a todos darc>m o seu dinheiro pelo ju
ro que ~uizessem. <! s6 vedar a esta campa· 
nhin; mas e!la está em dlffercntes circum· 
st:~ncias, pela natureza do contrato. 

cujos Din·ctorcs tinham a opinifto .de homens 
probos, e nós agora nüo havemos de ir ·bus· 
car homens a Saturno; isto .ha de se repetir 
Ln n1 bem neste Banco e com o mesmo cscn.n· 
da!o mui·tos •homens iam ao JJ.anco fazer dcs· 
contos, e se lá chegava ao mdo dia dizia-se· 
lhes: - ·«o desconto fez-se ás 11 Jtoras, vies· 
se mais cedo" - se iam ás 11 horas, dizia· 
st>·l!H:s: ,;venha logo"; - pela rt•petiçi\o de 
um t:il abuso é que cu sustL•nto a emend·:L A 
r.,spusta que cspt>ro é que cl!es podem fazer 
isto ainda não tendo a taxa: mas se o Banco 
r<·bater pelo preço da praça, a.qudles Dit'C· 
l:torc•s que qnizercm rebater que lucro tcrüo 
nisto? E' wrdadc que Se> o preço da praça 
f'õr 12 por cento pelas 'boas firmas, elks po· 
dc•ri\o reb·ltcr a 18 as ·firmas mais fal!iYeis; 
ludo isto se ha de fazer. e 0 por estas e on· 
tras razões que eu me tcn·ho pronunciado con· 
tra o Banco. 

O Corpo .Legislativo diz: ''<'u ros dou o 
privilegio do vosso papel ter o officio de di· 
nheiro, ser .como t~l rec<ebido c•m todas as cs· 
tnções pu·b!icas, mas como a eoncliç;in de niio 
reccl)['rdes ·maior premio elo que G por ccnt.o; 
não quereis a condição, ·não vos dou o priri· 
leegio". Nesta proposição não !w. injustiça. 
nem ha constrnngimento. A parid(l.de citada 
não <:xistc: assim como a lei abolia a. taxa 
do juro para quem não tem o priYilegio de 
eonyerter papel cm dinheiro, assim mui jus· 
tamcnte estabeleceu ~ taxa para os QU<' tem 
nque!le privilegio. Xüo me cansarei de rcpe· 
tir, que a ll'i oceupa·sc da. utilidade geral. de 
prt>sen·ar o publico tanto quanto .für possível 
dos abusos elo Banco, para. que é m:Lis que 
suffieiente o zelo e intc!ligcntc dos accionis· 
tas. 

O Slt. :\IAUQ.UEZ m: :VfAmc.\: - •Xuncn se 
deu um privilegio ou monopolio que n:1o seja 
taxado, isto acontece com o sal, az<'itc <lc 
peixe, páo campexe. etc. porque ·6 umn v a n· 
tagem particular que um só 'i'n~a nPgocio cm 
uma cousa qualquer. 

Seja qual fôr n decisão do Senado, a exe· 
cuçiio ha. de sa a mesma que a do Banco que 
Jcabou. 

O Sn, liLIHQur:z DE CAT:.I YEr.us: - 'l'odo 
o monopolio 6 prejudicial, <: ha desgraçada· 
mente um que nüo se pódc rcnlt'diar, tal é o 
que nasce da maior riqueza: um homt•m mui· 
to rico pó de se constituir monopolist:1, por· 
que pó de comprar todos os gen<•ros de uma 
qualidade e ·depois pór·lhe o prer.o que qui· 
zcr: ora o Banco pelo grande fundo que tem 
póde ter esse monopo!io c portanto j(L ganha 
muito din·heiro como mc•smo notou um nobre 
s,•nador; ora, já por este caso o Banco se 
·~oha ·bem eompen.sndo do lucro que poderia 
tirar; d:rhi s<'gue·sc outra cou;,a, que é, quan· 
elo s~ eoncL•dcr ao Banco que se cmprestt• a 

.m disse da outra Yez, que o particular 
quando desconta a 12 por cento faz mais do 
que o •Banco descontnndo a G. porque se o 
Banco por exemplo, tem 100 contos de réis 
de fundos cmitte ·100 contos, dt•scontando a 
G por cento ~·cm o juro do seu fundo a, cor· 
responder a •24; o particular nüo p6cle fazer 
isto porque o set! papel não é uma. cspecie 
de p:lpt+moeda que corre em todas :1s t•stn· 
çõcs. 

0 •Sn. BORGEs: - E' \'Crcladeiro o prin· 

G por .een.to ainda mais se firma <'SSe mono· 
palio cm prejuizo dos outros, porque como 
os particulares que quei·ram tirar lucro dó 
seu din•hciro poderão concorrer com um Ban· 
co tiio poderoso que empresta ·:1 G por cento? 
Basta s6 esta razão pura. se não taxar ao 
Ban·co. Demais, acontece o risco e perigos 

clpio que acaba de dizer o nobre Sennclor, Qll<' apontou um nobre St•nador, que é ele nc· 
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.gociarcm com o dinheiro 'llu D:•nco, !linheiro 
que não é propriedade su:1. Disse-se qtw isto 
6 U1i1a compcnsa~fto, porque assim como se 
J'az 6 favor de receber suas notas nas esta· 
ções publicas tnm·bem o Banco deve acoitar 
esta condição; ora, cu acho que isto nün é 
f(l,Yor que se faz ao Banco, porque se ns suas 
notas foram aeredit:t.elas, c realiza-"eis (L vista 
não é favor r<•c•·berem-se nus estações porque 
é o mt>smo que fosse ouro. ou prata. Depois 
não ·é \'OI'dndeiramente um munopolio, porque 
nüo ha prohibiçüo ·de lhWCr outro Banco. Se 
se fizesse disto um monopolio scri,I contra a 
Cnnstituição, e se nós estamos em duvida se 
podemos monopolizar para a Fazenda Publi· 
ca, como haviamos consentir este? Xfto é por
tanto monopolio, porque póde .Jun·cr muitos 
Bancos, c ·nfto é f,1.\'or que se lhes faz receber 
sua.s notas uma, vez que dias sejam rNt!iza
yeis. 

O QUC cu quero •é qué o Banco se regule 
pela. pra~a. 

Julgando-se discutida n makria, propüz-
:-;c (L votação: 

1." A emenda supprcssi\'a: não passou. 
2. o O artigo: foi npprovo.do. 
O Sr. ·Presidente cleclmou adiada a ma

teria, pela ·hora. 

5." A ·lleso)ução sobre os orficiacs da Se· 
crl'!aria do Consel-ho Supremo :\Ii!! ta r. 

G." Tr:rbalhos de Commissões. 
Lcnl!ltou·sc :t sessão íts duas homs d:t 

tarde. 

.SBSSIO ORDE'<ARTA, El!II l" DE AGOSTO 
DE 1833 

!'l!ESJDE:'o'CTA DO SH. JlE:'o'TO Jl.\HIIOSO P!:l!EillA 

DiSC1tsstio elo pro)ccto sobre o m.do cireitlwn
tc c a .~reaçcir, cl.c um Banco 

FaJ.ktram os Srs. Scna·dorcs: 
:\!arqucz de Caravcllas, 10 vezes; :1-Iar· 
qucz de Barbac~na, 9 vezes; Borges, 
'i vcz,•s; Almeida. e Albuquerque, Pre
sidente ·C Oliveira, 1 vez; Carneiro 
de Campos, õ vezes; Saturnino. 3 vc· 
zc..~s. 

Aberta a sessão com 30 Srs. Sc•.naclores 
,, lida a acta da anterior, foi approvnda. 

X o decurso da scssfto campa receram 
mais D Srs. Senadores. 

O Sr. 1" Secretario deu contn do se-
O .Sr. 1" 'Secretario apresentou o diplo

ma do S1·. Sl'nador nomeado }lcla Pro1·ineia 
dr •S . . Paulo, Francisco de Paula Souza Mello; 

guin te 
EXl'EDm:'o'TE 

c juntamente as acta.s da rcspccti\'n <'l<)içilo, 
qn,• lhe h:IYia Cll\'iado o ~Iinist:ro do Impcrlo. 

Foi tudo remettido ú Commissfto 
ll e Constitu!çito. 

O Sr. Prcsiclcntc designou JJarn 

onnJ~)! no nu 

1.• Ultima discussão das emendas ,1prc· 
sf.'nt:ldas ti<> novo, relativas .ao resgate cl·:lmoc· 
cl:t de cobre. 

Um officio do Ministro da Guerra, pnrtl· 
c:ipando que a Rcg-r.ncia, cm ·Nome elo Impe
rador, sanccionou a Resoluçito da AsscmblC'><1. 
GNa! Lc•.gislnti\.:n, que npprova as pensões 
concedidas a :'v!anocl Rodrigues Gomes de 
Souza, soldado da 2• linha da ilha de Jtapa
rica; a ::Vfanocl José de Abreu. 'J~cnente refor· 
mado da 2' linha dn Provincin do Río Grau· 
<lo de S. Pedro; c no pai e mãi de Florenti· 
no José Lopes, soldado dos Gunrdas :VIunici· 
paes Permanentes; c remcttendo um nutogra· 
pho da sobrcdita ·Ricso!uçilo. 

2. o Continua~ão ela ma teria adiada. 
~." A Resolur,iLD, autorizando. o Di1·~ctor 

elo Curso Jurldico de Olinda, ou S. Paulo 
para .admittir :lfnnoel Ri·belro da SiJyn Lis· 
boa a fazer neto das materias do ·1", c 5" an· 
no, e passar·Jhc• .a colllJtctcntc cart-1, se fôr 
appra\'ndo. 

·L" A ·Rcsoluçfto. Jazendo <'~t<'nRiYa n to· 
dos os Tribmwt•s a disposição do artigo 3' da 
Rcsoluçfto de D de Xovembro de 1830. 

Ficou o 1Senado Inteirado. 

Um offlcio do Secretario da Cnmarn. dos 
.Srs. Deputados, rcm~ttenelo as seguintes 

REROTXÇÕJ:S 

1.' A AssembHJa Geral T.<'gislnti,,•a, sobrl! 
Rcso!uç:io do Conselho Geral ela Provlncflt ilc 
.Santa Cathnrina, rcsoJye: 

Artigo 1. • A cn.pcHa de S .. TofLD de Imam· 
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by, dis tricto da villa da Lag una , da rovi nci a 
de ,Santa Ca tharina, fi ce. erect a iJll fr eguezia, 
com a d enominação '!le fr eguezia de S. João 
de Imamby. 

Arti go 2. o A fregu ezia de S . João de 
Im amby t erá por li mites no Norte a. Ponta 
Grossa d.e Ca nguey, ora pertencenL ti. fregue
zia de San t'Anna, e ao ,Sul a lPon la ,Secca da 
P escaria Ibrava, qu e aotualmente pertence fL 
fr eguezia de Santo Antonio dos Anj os . 

Artigo 3. o Os Vigarios da froguezi a de 
S. João de Imamby receberão as congr.uas, 
guiza m entos, conhecenças, e ,mais ,benesses 
que têm, ou hajam de ter os ma is Vigarios 
da s freguezias da provincia . 

Artigo 4. o Ficam revogad as quaesque r 
lci s, di sposi ções ou ordens elll contrario . 

Paço da Camara dos Depu tados, 30 de 
Julho de 1833. - LI ntonio Pa ul ino Lim'Po de 
Abr eu, P residen te . - Cass ia,no E spú'icliáo 
eLe M el/.o Mattos, 1° Secretario. - Bernarclo 
B elisario SOMes ele Souza, 2° ,s ecretario. 

2.' A Assemblêa Gel'al L egislativa, sobre 
proposta do Consel'ho 'Gera l da Provinda do 
Pi.a.uhy, resolv e: 

Artigo 1. o Que nos -tre,s portos mais prin
cip aes do Rio P,unahyba, que são: Manga, 
·Santo Antonio e Estanhado, 'hajam !barcas 
com a commodida de preciza para a ccommo
dar. de 20 a 205 animaes vaccu m, ou cavallar. 

Artigo 2, o Que sejam as mendonadas 
be.rcas mandad.as cons truir pela F azenda Pn
blioa, em qmtlquer parte de onde .ha jam of
fici aes e mdos snHi cien tes para semelhante 
fi m. 

Artigo 3," Que promp tas e pos ta s nas 
Jllen cion a das passagens as 'barcas sejGm ad
ministradas pela Fazenda PUlblica, por onde 
a té ,agora tem sido , com as condições que a 
Admi nis tra ção da Fazenda julgar conveni n
tes a os interesses da. mesma. e commodidade 
pu-bli ca, e qu er de uma fôrma , quer da outra, 
se rão indcm nizados os donos dos gados dos 
prejuizos que lhe causar a mesma bar ca, a 
exemplo do que se pratica n a passagem do 
Jua zeiro do Ri o de S , Francisco . 

Artigo 4 , o Q,uc ti. vista d. os meLhoramen
tos que possam te·r -as indica-das pa ssagens, 
seja arbitrado pela Admini stração da F azen 
da um novo estipendio, ou preç.os pela pa ssa
gem de cada um dos ditos ani ma<.'s , pessoos 
c cargas . -de mane ira que n em a Fazenda P u
blica, n C' lll a Sociedade soffra m prej ui 7. o . 

Ar t igo 5 . o Que par:l a C011struc<;ão dns 
refe,idas barc.as li ca au toriza.da a Adminis

tração da Fazenda Publice., desta Provi nci a , 
a despender de seus cofres até a qua ntia de 
3:000$000. 

Paço da Cama re. dos Depu tados, 30 de 
,1 ulho de 1833. - A n toni o P(wlino Li.?1Vpu ele 
AbTC11., P residen te , - Cass ia,no Esp"irüUâo 
de Mullo Mattos, 10 Secretario , - Bernu1'(lo 
Bdisnr10 Soares de Souza, 2" Secretario. 

F ora.m a imprimir, caso não o e 
tivessem já. 

Um r equerimento dos membros do Con
selho Supremo )'1iIitar , pedindo o mesmo ven
cimento annual, que pelo artigo 1" da Carta 
de Lei de 18 de 'Setembro de 1828, foi decla
rado aos Conselheiros do ,S upremo Tribuna l 
de Jus tiça . 

Foi r emettido fL Com missão de 
Guerra. 

Uma representação do :Irm ão Ministr ·) 
da Veneravel Ordem Terceir a d S . Fra.n cis
co da Penitencia des ta Capital, pedindo que 
seja derogada a Resolução sanccionad a por 
decreto de 23 de Outubr de 1832, pa ra que 
os predios urbanos da Venera vel Ordem T er
ceira fiqu em sómen te pagu n do uma decima, 
sen'!lo a ll iviada da decima cobrada , 

Foi remet ida á CommissflO de 
Fazenda . 

Uma represcn ta,ií.o ele ciu<1uãos ela fre
g uezia elo S , J osé, d<'sta ei tl alle, pedindo ha ja 
de se al1nu llar a ele ição dos Depu,lados des ta 
P rovincia do Rio de Ja.neiro . 

Foi remettida á COlllmissão de 
Constituição. 

o Sr. 1" Secre tario leu o segu inte Pari
cer, que havia s ido mandado á }1esa : 

" A Commissão de ,L<>gislação eX6.minando 
a 'Indicação apl'l'S()!l tada nesta Augusta Ce.ma
ra, a.ccrca. da Reesolução de 21 de Maio dv 
corrente anno, tomada pelo Presidente d.a 
P rovincia de Minas Gemes em Consel'ho, a. 
qual creou e m villa o arraial de Itabira, s ex
tinguio a villa de Caethé, com manÍ'fC'sto abu
so de poder; requ erendo que se pedisse ao 
Governo a. aeta para a creação de uma, e ex
tinccão da outra . e ficas~e ~ustado todo e 
qua lquer procE'dimpnto relativo a. :emE'lhante 
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creaçfw e extincçii.o uté ulterior llccisfto dn 
Assembléa. ·Geral. E' de parecer que se pe
çam ao Governo as conYenientes illuscraçücs 
sobre ~ste fil.cto, que sendo verdudeiro deve 
ficar sobre estada a SU·:L execu~üo em quanto 
a A:sscmbléa Geral decide se contém abuso de 
poder. 

lDn·t.rou por consequcncia cm discussüo a 
emenda. relatim ao arti·go 10, e foi a]lprol'a
da sem de•ba.tc. 

J.guaJ sorte lei'C a cme.nii~L ao artigo 11. 
Scguio·se a discussfto ·da emenda ao ar

tigo 15. 
O S1:. :1-LIJ:Qun m~ CAJ:AI'ELLA~: - Eu cu· 

tL·ndo .que se nüo deYe supprilnir esta palayra 
porque nfto é este um objecto tfto indii'·f()rcn
tc que se deixe ao arbítrio do Presidente sem 
ouvir o ·Conselho; nós temos risto que por 
cousas nesta Camam e na outra de muito me
nos pondern~fw se tem mandado ourir o Con
sellw. 

:Paço do Senado, 30 do Julho de 1833. -
risc:oncle ele "lTccmtara. -- JianoeZ Uactnno 
ele .:J.lmcicla c .1/buqncu./UC. ·· 

Ficou su·bre a :'IIesa por Jwver 
auem pedisse a. J:Hthtna. 

O Sr. ?residente dccJ[i.ron CJUC tendo-se 
remeLtido na sessfto nnterior á Com:uissfw de 
Constituição a Carta lmpcTia I elo Sr. Sena
dor eleito Francisco de Paula Souza c :Jlello; 
e não se ach:uulo presente mais que um :mem
bro da dila Comnlissão, nüo podia ter lugar 
o que ma·ndava o <Regimento no ar.tig·o lG; c 
por isso submettia este lh'gocio ü .consiclem
çiio do Senado: .e depois de algumas observa· 
çües consultou se approvava que se nomc-:Ls
sem dous membros acl hoc para tOilla!"()ll! co
nh,·cimemo da referida C a na Imperial; c as
sim se r c sol n~u. 

Procedeu-se cJltão (L JJUilleaçfto dos ditos 
membros ad hoc, e sa!liram eleitos os .Srs. 
:'IIarqucz de In'l1ambupc, com 13 .-otos, c José 
Saturnino da Cost:1 1'ereira. com !I, 

0 .81:. 'i\L\BQUE?. m; '13.\l:ll,\CE:\".\; - Ji:st:m
tlo convencido elos clefcitos desses Conselhos 

I c requerendo-se a dis.cus.são ele um projecto 
/ de .sua cxtinc~,fto para que !lavemos de fazer 

uma noYa lei, on·clc se determine que elles se
j:~m consu!Utclos? 

- Julgando-se discutida a materin, ]lr"pôz
SL• ii ,·atação a e/llend:l, e fni n.pprovad-:.1.. 

J;;n trn rn m cm d iscussfw as tres L'nH· nelas. 
rclatil·ns ao artigo l7. 

Suscitando-se a questfto <k ordem, sobre 
poderem-se on ·n:io fazer emendas nesta dis
cussfto ele emendas novas d'L 3", o Sr. Presi
dente consultou o Senado a este respeito, e 
reso[.veu-se pela ne-ga,tiva. 

Jul.g:mdo-se discutida a mnteria, propõz-
se [L votaçfLO: 

1" l'.um;: ll.\ OJ:JJIDI no DIA 1." A emenda que substitue as pala.Yras 

- Fazenda •Pu·blica -por- lé'gacs: não pas· 
Entraram em ultima discussfto as emen- sou. 

rias apresentadas de no1·o na 3" discussão do · 2." A emenda que depois da p:JJa,l'ra -
p~·ojecto ·de .lei, sobre _o meio .ci~·cul:llltc, ~ue I assignnclas - accrescen_ta.- pelo Inspector 
dizem respc1to nos artigos 10 a 2G, mclusn•c, da T:hcsouraria ela .pronncw: passou. 
rclatil•os ao rcsg,lte da moeda de cobre que · 3.' A sub·emcnda Que a acrescenta o sc
deYem formar 1un só projecto, ·Conforme se guinte - ou por algum oHiciai della de sua 
venceu na scssfto anterior. escolha: tnmbcm passou. 

O ·Sr. Presidente declarou então, que tcn- Seguiram-se as duas emendas ao artigo 
do-se nonH•ado clous membros ael hoc para a 20, c .foram appr01·adns sem de·bate. 
CoJJlmissfw de ConstituiGii.O, c :wlwnclo·sc já .Entrou cm discussfto a emenda ao arti-
prcsente um dos membros impedidos. o Se- go 21. 

nuclo resolveria o que lhe parecesse com·e- o .Sn. :\IAHQt:EZ DI~ C.IHAI"ELr..\s: - Sr. 
niente, c depois ele 1\1rias observações, con- Presidente, eu entendo que se nito se remir 
sultou se a.pprova.va que fosse dispen~ado da todo 0 cobre por papel. de maneira que não 
Commissüo o membro rui hoc. que teve me- 0 :haja em ciJ,culaçfto, salvo aquclle estricta
nor .numero de votos; c assim se VL·nccu. mente .ncccssa.rio, e •bem. cunlwdo, nün temos 

O Sr. :Presidente propüz an Sc•nado se fPito nada, porque n. porção rlc cobre cnrim
csta cliscussüo das emendas dc1·iu ser iu. glo- bado que ainda fica cm circulação !Jn <le tra
bo: decidia-se que não. zcr outra vez a falsificaç:lo: se acaso o cobre 

•Propõz depois s<• rl~via S<·r uma pnr uma . fôr substituido todo por papel e cst•· csti1•er 
rdativn ons (lrtigos: assim se venceu. /na clrcular,üo dá tl'lll)lo a qu<~ :;e cunhe cobre 

;, 

.... 
' 

·j 
~ 

(' 
I 

li 
i. 

,, 

• r 

( 

I· 
i 

t 
I 
' 

l 

~. 
I 
I 



.. 
1 
~ 4" ·,· 

I 
t. 

v 
:! 

.. 

Sessão de 1 de Agosto :339 

sufílclente para trocos e mais Mda; então 
todo esse cobre que se tivesse rece.bldo dos 
particulares se podia refundir e f:~zer delle 
uma boa nweda de cobre; porque estçu per
suadido que com ella nem entre nós, nem fó
ra, se .havia de falsificar essa moeda noYa, 
tendo ile mais uma m:~.china. como a que pos
suímos. Ainda ha\·emos ·de ter de tratar :~cer
ca do cobre. c 6 por isso que eu não Yato pela 
cmend:~, porque clia corôa os defeitos da lei, 
deixa .nn circul:~çiio cobre máo sem apresen
Uir ·boa moeda. que substitua essa ruim. 

.{) :Sr:. BonGEs: - O nc.bre •Senador ba
seia SQU raciocinio num erro, porque julga 
que nunca teremos cobre noyo por se não re
tirar da clrcula~ão o carimbado; mas a lei 
não prc!libc qu c se cunhe cdbrc; mas que h:~.

ja uma lei do Corpo Legislativo que autorize 
este cunho. Quer o nobre Senador que se 
cunhe moeda ncYa, mas é talvez por suppür 
que a machina, em que tento se tem fallaclo, 
está montada e prompt..1, e que cm tres mezés 
pôde e!!:>. \"ir substituir a .Yc!ha. :\Ias isso é 
impossiv~l; porque ainda que <~ !L• i dissesse 
o Governo desde já retire o cobre que fiea 
n.a clrculaGãO .e o substitua por outro novo -
não era possi\•cl fazer-se isto cm todo um an

servação: se o nobre s~nador admittc a. fa!
sificaçü.o deste cobre que 6 m'áO, c quer crear 
novo, mio se admittirá tambem n .falsifica
ção neste noYo com um valor nominal muito 
maior, se não dentro. ao mc•nos fóra do palz? 
Tudo Isto são difficuldades, e lmposs!billdn.-
des, e na. presente sessão não providenciare
mos a tudo; o resto das proYidencias ha de 
ser dado com o tempo, Jilho da expericncia; 
tambcm quereria que passassem os 2 1!2 por 
100 nos p:~.game>ntos, mas como passarão os 5 
por 100 veremos com u cxpL•riencia de tres 
ou quatro nwzes o que re.sulta disto. 

O Sr:. ::lf.\I:Qt:E7. or; C.\HA\'Ef.L.\S: - .Sr. 
Presidente, se o illustre St!nador suppõe que 
é difficil J1arcr papel de 20, c 40 rf!s por an
dar em mftos de pretos, pergunto eu, não an
dam por mãos de pr.etos deus mil ri!is e d<'Z 
tostões, etc.? Todos (•stes argumentos que ou-
1'i, já os tinha ouvido quando se tratou dos 
bilhetes de 1, e 2 mil réls; mas (L expc•ricncia 
mostrou o contraria. O ii!ustrt- s~nador a6 
podia ter um argum<:>nto favora,·eJ c é dizer 
- tanto papel póde .fazer mal, - mas quan
do o papel, rcsponder-lhc"hia eu, é a base da 
circulação, c é o meio circulante, a n;:ccssi
ilacle delle lhe dá valor. 

no. é opcra~iio muito longa: disse mais que Se o cobre que existe (diz o il!ustre Se
temos a:!nda de trat.u do cobre; nfto h·lvcmos J nadar) f:tlsifica-sc, tanrbem se falsifica esse 
de tratar só uma vez, ,lw.vemos de tratar se- novo; 'lllas é a mesma cousa falsificarem-se 
gunda, terceira ·C quarta \'.ez; não ,'; sõ com moedn,s de cobre como as que J1a actualmen
<>Sta lei que se ha de .fazer um:t opemção per- te, ou aqucllas cunhadas como de\·em s~r. 

feita, 'hão de se cncontmr obsta.culos. Diz Entre nós não é possivd essa falsiflca~ão por· 
mais ~ n~brc Senador - minha opinião é / qu~· .ha. de ter-se de necessidade un:a ma
que mLO f1casse cobre nenhum - com que chma co1no a de que S<' trata. 
queria elle que se fizessem os trocos duran-j A !'l1Zâo principal da a!luYião da nwed:t 
te este tempo em que não houvesse cobre no- i fa.Isa é o máo cunho, c .a .facil i:nitação; po
vo? Podia•se fazer moeda papel de um \'in-· · rém todas a.s vezes que o relcYo bem Jc,·an
tem, ou de deus? Como poderiam andar pe- ta.do, como apresenta a m:1china, e a perfei
las mãos dos escravos cedulazinllas de um c ç<io dn. obra tornarem diffic!l n. falsi1'icnç:1n, 
dous dntens? Pa.rn. que conceber uma cousa ella não poderá de modo algum ter lugar. at
sem attender ti. sun. possi·bilidade? Tamb~m tenta demais a impossibilidade dl.' alcançar
se .disse - ver-se-l!a o cabre que é pre.cizo - se, salvo <'normes, com éXPt·nsas. mesmo JHl 

quem ha de ver qual é a base? Todos nós te- Europa, uma ig-ual macl!lna. 
mos achado embaraço em fixar a quantia ne- Ao moed::t de cobre fnlso na Inglaterra, 
cessarl::t para trocGs; só a cxperiencia é que se se deYem acreditar immensos cscriptorcs, 
o mostrar{l; se o cobre que fica é muito, re- I é exportada toda para n Asil, parqué no paiz 
tira-se algum: se é pouco augmentn.-se. Re- ningucm ,faz caso della. Ora. se nós temos 
conJw-ce o nD"brc Senador facilidade de falsi- umn macl!ina que cunha moeda t:1o ·boa, umn. 
fic:tr o cobre ainda carimbado; mas sr ellc é macl!in·a que nos custou tanto dinheiro, por
tanto que faz o meio circulante, como é que que deixaremos de fazer uso della? Consér
suppõe, restringindo-se agora só a um uso. \"ando-sl' o cobre com o carimbo, e sendo <'lle 
que é o de trocos. e dlminul.ndo-so o seu \"a- falso, cnntinúa a mrsmn. falsific:~çiio, aincl:t 
Ior tornando-se mn.ls !mnmnclo c inccmmodo, qm nisso se gnn;Jm menos, 

I I 
porqttc t>llc sejn falsificado? l'.!a.ls outra ob- .Pergunta-me o iJlnstre Senador se eu 



;~;(; 

~::J;J!J'J~J1JfJ -;;,1:!' :::v; .:,;f;Jr-·r:t.rJ ;-;u;-..::r:;njrr:] dr~ r~:::•~:J· 
1 

]1.·1 b:.t~·i.:.: .Ur: n·.::ult.ar c . .::Wt:(::-S;o:idad~ -àt t'U:llw.r 
!.1-:.::·-:~r: j!:t'f !\;_:.r); r~·u ;~;;:,rJ r; ;~:JJ1JJiJ!ÚJo, :::!11 que~ i ;;r:::·~ UH;:: }r:: :.lG:.i.i.::! ·di: f/:'.':U1:..:.tr ü !.!etl:.~ .. ':ldudt, 
h<i ri:·; l:~·~·:~!' t:;·;!JjJO; m;;.:~ jia!'<J r~:;r~ :~c.: Cfr.; rJU(~ 1 dr: trJ!IJp:·:J:" (;. !!1~-t:hi!lu, à•: r.::wndar .. sr;: ':st.al>r~ .. 
!ji~O :-,;c~ ;1 r)r~r: eU~l:l~t :;J:..ii;~ f;'JiJ:r: h~~W U!!J-'! k·i? ~~]r;r;~·!" (!. -c~::~-t, <:"tl:.: pe;rtaD1.0 na.o !!()t.O !WL!hU10 

Jjrj.!'IJUe r~u; Jug;.:J' tid~a :-;r: :1f:.u lJ!"rJr1uz ~.tr1 ui um ;m.:orJre:lir·JJ.tr: n-r:t;ti: arti6(J; !: :::1ç;.s:!!.O -ell~ <;OD'" 
I . • •• d 

i;!·t:;~r; 'J~F Iii;~ - t"JU•: o Go·.·r·f!!(j cuidr: <::n i forw•~ ü<JS dr:EitJrJ~ do nuur1: ;:t.na or. 
j/Jl' (;. HJ:.!I;1~i!:a llUU.!Jt.(J ;.r:Jtl:;~ ~~!Jl ~i·t:(;âo? .AH I o HlL )i.e..H(JL'i~% w: c .... H.'\\"l';l..I-~1;= - Eu 

I 1 • "' . . 
l1~j~ n:'i"J :::1~ ~·;~z~~:sJ ·;')1: Jlí!"J r;uando :-:iio Jkt~~· 1 qu,.~ndo fiz <:gta dee.aTliiJí.W .O! porque úU'"r'l :1a. 

;~~ria::, fJIJ I;;J~:!t!O .(! lJ!'4·d:t.u prt!\'r:uir HUI!i[H:J· I cuw::.z·a dize:r qur: F.c tinba CrJ.mprado ~Esa ma· 
t~::i d:! r:x!;n:::l<:hl. dr; c:riwr:::; r: !lf:Sta Id pa-j cl.dna, r:. qur: existia na Alfan~e:ga. 
rr~v~ '..I'!JH:r·ric~ rru1: (J Gon:r:w 15r:ja wrJtdr~JrCJ O ·Ss~. Bc.ll~Gl:.:s: - )las nao é nrJSsa. 

~,~;~,, r:rm,!tlindu eu!n·r; e;.,riJJ:)Y..:do, o qu<e niio / O SH. :11.\JJQt:J;~ m: C.\H.\I"l;J.I •. \S: - Xão I: 

r: ),r,JJJ, JHm;ure d<:~·<:W<J:; tr:r tod:< " eunfiau~a ! no:;.,a? .\""ão é nossa purquE- se não qutr pa.· 
!.:..:;:~ autt.~rid:1dr:~ c.:ün:;tituicia.s. I gür; (; nfJssa porque sendo comprada ao In-

U HH .. \.J.!'.ll~JJJA ~~ Au:r:</l'EHQCJ~: - A glr·z )!jJler, clle a c:ntrcgou na ·Alfandega em 
c;IH:J::ti~cJ t!Jda (: Hl; lj Gú'r'!.:rnrl ]J!'I:dl.:t. ou não 18~9. 

O<: l<:i JJ:•ra r:unimr mt>~<la <1<: ~G!>rr!; '' tudo O SJL B@GEH: - Ajustou-se? 
<Jl;;,JJI.<J ;;r· lf:JrJ <Jitr; (: fr)ra d~ urd·:ll,, ~fi,, ar· O SH. :01.\J:(IL"J:z JJJ: CAJ<AI"ELI.AS: - Ajus· 
biJ!J,.r::st0:~ r.r:rn J'C!!'(:tr~rldu r., qllc:í:Uto; t; prcci· ttJU·sr .. ; c dle a trouxe, por conscqucncia ve .. 
í:!J auto!'!%:sr 'J GcJ\'f:!'!J<J 'IJOr uwa lr:l p;.aa rificou a fíanca a que tjp_l)a sido obrig·Z!do; 
t:IJJlJJat !IHJI:da, rJJJ r:Jlc: lJc'Jdc: f:J.zr:J~o ~-:<~m e]I::t.? e nc·!-:ta liypotbc.:se é que falli!i; ag0ra, porG:n, 
:..;r~,} i1:! n:ui:t 11la!:5 a lr:d .. ~r: r1ur.: uos Impor- di~sc-sc r1uc não cxist<: a ~china? Então 
l.a :o:!!r<:r ,, •. o 1'~'1'''1 r: n:uito, "" " er,im: r, pou· <:l'<tporou·s(;? Xiio entendo; o mesmo illustre 
to, <:tr:., r:tr:."! Al"finuo a V. Ex. IJU•:, EC: nó:; S1.·.nador disse que a. muchina a.hi est:tva; e é 
!cJr';/j(J;i JJI;!ltl: :dilh:.l' IJiirJ ,':1: ac:aba de discutir facto (jUe o illustre Senador, o Sr. v~rguei'" 

,. i•·i •:m trrda a <:lr·nd<l(ld<!. riJ, s<:rvindo de :\"linlstro da Fazenda, foi de 
O S1: .. \L\1:<1<:u. JJJ·: ll.•.J:J:.\<:E:I".I: - Xiio 

~~::pt~r:tv:t tJIJ(; rJ JJO!Jrl! S<·nadur comba.te:sw e:s
lt: :1rllgtJ cm r:uH:nda. JJc;J'.(JIW t:llc\ pódc a:-:flim 
r!!~<:r··'''• fui a r:au~ól primaria d<·ila. Elle 
J:U::I.••!II<t !/liJ)lll ·!Jr•!/1 ljiJI; a Tr.O<•d.:J. r]r;vc Sl:f 

zH:I'J'I!lla, fJW: 11;~ r:IJ!JhtJ!:! udw:; r:oncor·rcu, mui
lu p::r;L a f:d:dfi<::u;ii.o; •·ii<: IJII<:r IJil'' a moc· 

vuto IJUC se [izcsscm prestacõcs de seu paga· 

I 
mcnto, eu sei tlisto porque pessoa do Thesou· 
rr, IIJ'o a;!firmou; até me disse - l!OU\"e no 
pr!neip!o sua duvida. m:~s depois convence· 
r.:un·se porr1ue, lw.Tcndo preco justo pelo Go· 
v<:rnn, c tendo cllc cumprido de sua parte ao 
CJUC se tinha con•promettido, ·havia todo o di· 

dtl ;:r: <:<JJJb•: r:<rlll lwrJ"f:ir;üo, lo~o niiD deve fJU"" r<"ito para se lhe pagar. - A. machina está 
r<:r <Jil•· o f.:,,.,.,,l"li'• r:UIJ!Jr: ar:tualm<:nte, porrJUC na ;\lfandt>g-:1, s6 n que lhe falta, unicamente, 
nfí.c1 l.,:znuH J/H;io:i p::ra c.:un!Jar c::r.m pc:rf<.-JijãO;· I é asst··ntai-cL; o .Sr. Verguelro con 1:cio e nssi .. 
r::Ht., jJo.-•'Ju, o III uo<trr: S•·nad•rr prr:ocr:upado I ;:nnu prcsta~ões pnra pagamento dclla; é isto 
(:tJJiJ UJJJ:t w·:w!dn:' que~ vc:io; 'Linda l10ntcm t!n- o que me disseram. 
r:rsJitrr:l·uJr: r:<rlli o drrno della IJU:•ndrr me rr:· 1 O Sn. J3oHGEs: - A machina existe aqui 
""!Ida ,,,..r,t r:::::<L; !Jr·r;.:unl!I!Hio·Ihc por !~lo m::.s na mfio elo seu dono; o .Governo ajus· 
J"<·:iJHrnd<:IJ-111<: '11''' r::;tnva Nllllo no anno de :ll; tou·it por 30 mil libra.s, mas não participou 
- :d11<la tudo :;re ar:l1a, mr: disse. ou 11:1 ,\!· ao Cr.r·po Legislativo semelhante ajuste para 
/':JJJdr:;•,:r, "'' "'''; l.raJJ!dH·H, r.rn nlulln múo eg- s'" dar o rlinl!Ciro, e em conscqucnein não tem 
i.!ld"; n:1o :;r· l.r:tt.a. n••Jn dr: p.:ti;:JI"·mc, ne:m rlc :;idn ronlc!llp!:Jdrt esta dcspcza nus leis do or
r:;t/.:d ... l<:<:r:r r:on::I;;:I:H;ür:;J, nr:m de quem cuide <;amcntn. JJ!sse·se que está se dando clinheV 
dr· r·vll.ar n rulna. tola! da mar·hlna; tudo c~- l"O par:~ p:ga.mento desta. mnchina; cu qucrb 
1(, "'' lnt·!!IIIIJ ··~t:«lo, eu prmlldo, c os Jllcus IJII" se nw dissesse deb:tixo àe que titulo se 
w.r·lü!l l':lllldo:;; r, l.n<lo 'JII:Jlllo pos~o dizer •1 j f:t~ s:~hid:1 r!cslf' dinheiro, pois cu não o sei; 
V. 1-:x.; - oJ""· r, I'IHI.:< r!Js/.n c o :no r, qu•• / n Gol'rrrno rp1mHIO esse contrato exigi o fia· 
li:tl'r·JJJOH dr: 11~1· 11111 ~<rll;:" na 1<-1 pnrn qne o rlore~. os qJwes hoje dizem: "estamos pc.>rdl· 
r:orr:ruo J'.:1ca i.J·a!i(Jihal" <:::sa m:u:lrirw? Foi o 1

1 
<los", c n .Goi'Nno não clec!do se quer ou n.ío 

mr::D11n willre Sr·u:~r!OI" que r!!s~;o qu<~ <'l"·:J ex· :1 m::chinll, depois clcl!a cá estar. Ynmos á 
u·:url1o dr::JI.Il Jr•l, r, ~:nl.~o lr!m•IJJ"Gll " nroltlhl· qll<·~tlin; qner o nobre Senador ·que se nuto· 
~!"trr dn <"lnihr• a<:l.nnJ, qur: é l•nJl<'l"f<'JI.o; 11or· j rlzc o Governo pnm cunhar cobre, mns agora 
<Jil<' hnvr.n<lo nrohi•IJi<;:lo <k• cnll.lllll" sr.rn UIM rllga·mc, f!UC cDIOl' J1a de ter o cunho, pois a 
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Sessão de 1 de Agosto 34:1 
Jei niio estipulou novo valor de cobN? .Apre- Julgando-se ct:scutida a m:tterla, propõz-
sente o nobre Senador esta emenda: ·•o cobre I se ~ vot:tçiio o artigo; e foi approv<!do. 
que se cunhar novan1ente t·~rá. tal inscrlpçüo. / Seguia-se o artigo 5-J d:1s emend.as, que é 
etc." PC·rque o que está determinado é a res- o 32 do projecto. que foi emendado P<'lu ma
peito .do co·bre velho, o nDbre Senador nüo nelra seguinte: 
quer cobre velho, o Governo não pódc cunhar "O Banco do Bruzil, ni!o delxarú de pa
llOI'O sem ser pelo cunho Yelho: niio sl'i o I p;::r á vista, em ouro e prata, qualquer de 
que quererá. /suas notas, qu~ndo lhe fôr rPquerid:l, sob Pé· 

O Su. 2'.1.\r.Ql'EZ JJE B.\HII.\.CEXA: - X em !!a de ser consid<!rado fallido. E por toda a 
o5 of!iciaes do Thesouro s.zubcm menos do que I deuwr.:~, que tiver no pag:unento de suus !e
o dono da. machlna, nem ao nobre :Senador tras, ou obrigações, e na entrega dos deposi· 
importou sa·ber po.rquc o titulo se paga este tos pagará 12 por cento ao anno. 

Foi appro1·ado sem debate, 
dill'lieiro; ·é um facto que este ing!ez recebeu 
4 contos de réis do 'J'hesouro, ·mas foi por ir 
nssentnr duas machinas suas, novas neste 
paiz, d•Jstinadas a purgar e refinar assuca.r; 
este facto não tem reln cão com a machina de 

Pnssou-sc ao artigo 55 das emendas. que 
G o 33 do projecto, com a emenda seguinte: 
- no primeiro perlcdo depois d·lS palunas -

u materia, propõz· 1 divididas na razão - supprima·se - 1, 2, 5, 
artigo 21; e foi ap· S(•ndo a mínima de mil réis - e em lugar 

que se trata. 
Julgando-se discutida 

se [L voooção a emenda ·:to 
pro1·ada. 

Entrou em discussão a emenda substitui-
ti1·a do artigo 22. 

Julgando-se discutida a materia, propôz
se {L vota~ão a emenda ao arti,go 22; c tlP· 

provou-se. 
:Seguira·m·se as emendas aos artigos 23. 

2·1 e 26; que •foram apprl>vad.ss sem debate; 
sendo afinai approvadns todas ns emendas e 
artigos rcspectil•os so ]}r c o resgate da moeda 
de cobre; e foi tudo remettido [L Commissüo 
de •Redacção de Leis. 

2' 1',\.RTE DA OIIDE~! DO DIA 

Continuando a ultima discussão do pro· 
jecto de lei sobre o meio circulante c crcação 
de um Banco, com emendas relias e approva· 
das na 2', trve lugar a discussão do artigo 
53 das em·cndas; que ·é o 31 .do projecto, o 
qual foi emendado para ser substituiclo pelo 
s~uinte: 

•· O Banco Sé encarregará. .dos depositas 
publicas c particulares de dinheiro, ouro, prn.
ta,, joins, c papeis de credito de qualquer na
tureza, recebendo pelos objectos, que devem 
ser entregues na. mesma especie depositada, 
nm por cento do seu valor, e sendo gratuito 
o deposito do dinheiro, o mesmo Ba.nco se en
ca rre:;a.rá. .do Corro dos Orphãos, recebendo 
por emprcstimo o dlitheiro que nelle existir, 
ou !IOUYer de cntr.1r n 5 por cento em ·benefi· 
cio dos mesmos orphãos. e fazendo gratuita
mente a. guardn dr tudo o mais que perten· 
cer P.o r....rerido cofl'e, 

destas, diga-se - de dez até quatro contos, 
mil réis. 

Apprm·ou-S<• sem clcbn te. 

Entrou em discussão o artigo 5G das 
emendas, que é o 3·1 do proje~to . 

.O SH, ::\I.InQt:Ez ur:: BAnH.I.C'r.X.\: - A este 
artigo cu tinha accrcscentldO no .voto sepnm
do - Emquanto a Assemblé:t Gemi nfLo man
dar ao contrnrio. ou o Presidente do 'rhesou
ro, no int<'n·,,Jlo das sessões - porQue YC'jo 
que esta cautela ~.c toma cm tod:1s as Pt1rtes; 
isto mesmo está nos cstntutos elos Estndos 
Unidos, mas como niLo assisti {L discussão d.es
tc artigo não sei se foi com·bntida a id~a. ou 
s~ nfLo foi Iembra.da. 

O Sll. Pnr::smr,xTr::: - A :teta dec!,1n que 
não passou o addit:Jmento do \"o!o ser>:trado, 
e por conseqnencia pôde o ncbre Senador fa
zer a emenda se quizer. 

•Proponho que no nrti·gn 34 se instnurt' o 
nccresccntamcnto .final do voto 8Cpar.ndo no 
seu artigo 29. - Jrm·quez ele Ba!'baccna, 

Foi apoiada. 

O Sn. Bonor::s: - ·:--I'üo me posso confor· 
mar com o nobre ·Senaclcr; ch•pnis ria lei dar 
um curso gern! iis notns, dizendo que sej.~m 

recebidas n.~s estações publlcns, segurn·mcn
to se lhes tira o credito. dizendo-se na mes-
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ma lei: "emquanto o l\Iinlstro ·da Fazenda tin·ham? Esta clnusuln do artJ,go é destruido· 
não n:andar o contrario". ra do que estamos Instituindo, e se havemos 

Dlr·mo·ha que 0 :Ministro ha de dnr con· de instituir p:ura abolir, cntüo é meJ·hor nf10 
ta tio que fez, mas no .emtn,nto causa·mc o Instituir. 
p.rejuizo de annuHar·m~ uru capital que cu O Su. C,\RXEU:O vr:: .CA~!I'os: - Estou 
juJ,gava real e rcalizavc!. !Só uma lei do Cal" prevenido, ma.s dm·o tambem dizer que o no· 
po Leglslatiro é que deve pôr limites no cur· bre Senador que fez a emenckt est(L equivoca· 
so das not:ts, no caso de julgar o Banco fnl· do porque a'ffirmou que esta cautela csUi to· 
lido, etc., mas deixar a vonta.de do :l!inistro ma.da em um artigo dos estatutos dos Esta· 
apresentar uma p.ort;:ria. para não se recebe· dos Unidos; eu tenho aqui estes estatutos c 
rem as noü1s do Banco, isto as desacredita· não vejo Isto (lclt); fal·o sõ dependente do 
ria Ic;;o. Corpo Legislativo; isto mlo é precizo que nós 

O Si!. 2\I.\J:QJ:EZ Dr~ B.\nD.\CEXA: - :lfui· decidamos porque o Corpo Legislativo p6de 
tissimas são as consideracões que me levam fazer uma lei contr.arla u esta, n'bolindo mes· 
a defendl•r o artig-o: em um contrato onde se mo o Banco; mas fazel·o dependente da von· 
estipuktm condições de parte a parte, por tade do Ministro, .(i, como disseram alguns 
mais onerosas ·que dias sejam, não sito injus· nobres Senadores, vlcinr este cstabeleclm~n· 
tas se ambas as partes convém: por canse· to. Quanto â outra reflexão de um nobre Se· 
quencia é line no Governo quando dá um nadar sobre uni caso de guerra, parece-me 
priYi!egio estipular as condi~õrs deli e; a que não tem Iug.ar; cu ·quiz prevenir essa 
Companhia poderá não accit.1l·as, e então se erentualidade com outra providencia, que fos· 
pro,·idenciar[L, porém, se o Poder Executivo S('JU cidadãos brnzileiros, e não extrnngeiros 
não tin-r autoridade de suspender o rece·bl· os Directores do Banco; nessa occasião o no· 
menta elas not~s sempre que tiver fundados 

1 

bre Senador comb,:ttcu·mc; mas é contra só 
motivos, qual nfLO será o prejuizo? Póde lia· cllsposiçflO que eu votare! sempre, porque o 
ver um casCf de guerra em .que um inimigo I Banco é uma macllino. politica ·que póde de· 
poderoso possa commetter partido ao Banco clàir dos negocias da Nação; ganhem os ex· 
para. fazer·nos mal e·mittindo supera:bundan· trangeiros o di·nheiro que quizerem, mas 
te numero de notas, sem rca!izJ:!·as; o que nunca. di·rijam as nossas Associações Bra· 
tem acontecido cm outros paizes, póde tam· zileiras, porque nós sabemos que os ex· 
bem acontecer aqui, e as cautelas que outros trangeiros aind<t que estão sujeitos ás 
Governos· tê tomado nós tambem deyemos to· leis ·do nosso paiz, todavia coMiam mui. 
mar. to ·na protecção de seus. {lovernos. prin-

0 Sn. BonGI,s: - Só perguntarei ao no· J.cipa.Jmente quando elles. são poderosos, 
brc Senador se .hav.:rá alguem que receba no· I bem como aconteceu :t!gum tempo em Por
t=,s do Banco dependendo a sua circulação e j tugal. Quando muito estabeleça-se esta con· 
credito da \'ontade do ::II!nistro da Fazendu? di cão que est{t no artigo .dos estatutos dos Es
N'inguem haverá. 'Deixo de responder no ca· lados Unidos; mas eu creio que não é neces· 
so de guerra, c outras eventualidades; é ver· sario porque o Corpo LegislatiYo de sua na· 
dade que isto pôde acontecer, ma.s o remedia ttN'eza tem esta attribuicão. 
não deYe ser tal que vá inhabi!itar este esta· O Sn. :MARQt:~:z DI> C.\n..wr,r.LAs: _ A 
bclecimento; como não d~ixarli de fazer este emenda sustcn!ad·:t pelo no·bre .Scno.dor é boa; 
que nos inculca. tambcm clle ·é o autor dessa emenda que con. 

O Sn. Or.n·r,;rn.~: - Eu estou quasl pre· cede ao Banco o poder de emprestar no Go· 
\"enldo, e só perguntarei se os Ministros es· vcrno porque quando o•Banco emprestar aoGe· 
tão ILHes do mal que ce.rcam os mais ho· Yerno em prazos ·mu·ito J•emotos então é que 
mens; ·elles não podem ficar dementes. e pod;,t•á acontecer a emisofto superabundante 
sem .razão alguma suspenderem o exerci elo de notns e a· sua. ·Uão realização; fóra disto, 
do Banco? Só se se admiltLr 'que os ::\!inis· logo que os Directores veJam que a emlssiio 
tros süo impcccavels ; não são clles tirados é extrnordina.ria. el!es ,hão de retirar, 

0 
·Es· 

da massa dos cidadãos? Eu ouço •tqui dizer tndo não ha ·de soffrer ·pelas notas que tiver 
que os l\!agi.s.trados todos sfto prevaricadores, do .Tlanco, embora nas estações publicas 

00 
mas dentre elles é que sahem os ll11nistros... recebam essas notas. 
c então, quando aceitam o c:1rgo de Ministro O nobre S~nndor apontou .um principio 
de Estado é oque delx<t:m a macula que antes f<tlso, pcln sua generalidade; ellc disse que 
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Sessão de 1 de Agosto 343 
todas as vezes que um :homem contrata pó· co esti-ver acreditado, e pagar â vista ao por· 
de pôr as cond'iç;õe;; rigorosas e pesadas que tador das notas; lla ode continuar a ter cre· 
qulzcr. porque ambos concordando nellas está dito; as notas do Banco de um Fruncez nu 
o contrato feito: Isto é 1·erdnde, mns é neccs- Inglaterra convém .de uma extremidade á ou· 
sarlo saber se haverá ·no mundo um homem tra dos Estados Unidos pela promptidilo do 
quu se queira sujeitar a um contrato destes / s~;us pagamentos. mas eu contento-me com a 
"v6s da vossa parte ·haveis de ·fazer isto, e 1 ultima parte da emenda. 
nquillo, eu do. miDJha parte vos dou Isto em· O Sn, BonoEs: - Eu só combato a pri· 
quanto eu bem qu·izer" nlngucm se quererá n~eka parte, mas qun.nto íL segunda o Corpo 
sujeitar a Isto, senão aqueHe .que estiver com Legislativo ha de fazer isto quando o Banco 
a corda na .garganta. 

1 
realizar as suas noros. Não é quando não rea· 

Ora fi vista disto, nem o Bauco se po-~lizar, o •Banco co.hlo por si mesmo, porque é 
derii fo;mar; sendo já a difficuldade por nós então considerado fal!Ido. 
conhecida, attcnta sua natureza quanto mais o sn. li!AuQUEZ m; CAJw.mu-~s: - :\Iuito 
accrescentando·se esta circumsta.ncla; é ver- · folguei de ouvir ao nobre Senador autor da 
d·1de que se hiio de tirar lucro dos ·ca!Jedaes emenda que o credito do iBanco não depende 
que s" entregarem ao ·BP:J.Co. mas é e·mquan· dos Ministros de Estado, nem mesmo do Cor· 
to o •G<>1•cr:!o quizer, então antes negociar em po 1c"'islatil•o mas sim da ·realização de 
outra cousa. Depois está sanado o ris'co <leI suas n~tas; is;o vem em confirmação do que 
não pagar o iBanco os seus ·bilhetes, porque eu disse, que não era !al·or algum receber nas 
passou o artigo que o declara fal~ido, ':. as le· estações publicas bilhetes do Banco, uma vez 
tras de uma casa declarada !all!da nuo tem que fossem rcalizavcis á .vista. Agora. eu di
credito algum. I go ao nobre Senador que se acaso passar que 

Dirii. <> nobre Senador: "mas os papeis e 0 Corpo Legisla til• o possa suspender então 
bilhetes •do J3anco que existem no Thesou- direi que 0 )[inistro de Estado possa tambem 
ro?" Xesse caso quando o Banco cbcga.r a es· fazei-o e isto pela razão de que em outros 
se ponto não ho. de ser de repente, llfio de paizes ·é muito fuci! a reunião do Corpo Le· 
haver ind·icios, c o ,)linistro que vir isto fart\ "islati.vo mas entre nós n[Lo succede assim, 
!'('al!zar seus .lJBhetes assim ccmn faz o POI'O. : por e~perienc!o. conMcemos as dlfficulda· 
c neste caso ainda que tenha alguma perda, des que tem uma reumao extraordinarla.; 
ella não se p6de remediar porque nilo está na por isso que jt\ a til·emos duas vezes, e nun
mão dos Jeg!sla·dores remediar contingentes; ca se reunia cm o tempo marcado; ora, por 
o 'Governo .ho. de soffrer conforme o resto da i>so julgo conveniente que passe, que nilo es· 
!\ação; as nossas utopias ni.io chegam a tan· tando .reunido o Corpo Legislativo nos lnter· 
to; mas para fazermos cessar este 'mal ha· vallos das sessões, o possa ·fazer o :\Iinistro, 
vemos de .fazer vacill:!.r a ,fé publica em to. 1 porque clle tomar{L a rcsponsu:bllidade sobre 
das as notas? Não. cert:m1ente. Portanto pa· 1 oi uma vez que obre mal; mas eu julgo que 
recc·me que ·não deYe ·haver .scrneJ,hante clau-~· ur10 ha de apparecer esse mal. que tanto se 
sula, .~6 se ac quizer ndmittll-a como conse· receia; e se acontecer. nesse caso devemos 
qucncia da emenda, que concede que o Ban· 1 comparecer, esse ·mal com a ·l'aclllação que 
co empreste ao Governo; Il'41S cu estou pe~- I p6de causar no publico o conhecimento do 
sua:dido que Bancos não podem emprestar d1· estado actu.ai em que está o Banco, sem cre· 
nhciro com prazos "largos. cito; pcrtanto dl•go, que não a.dmitto a emen • 

. o Sn. ·~L\!tQUEZ DE B,\nll.\CP.XA: - [)e da: ou que a passar a respeito .elo Corpo Lc· 
!Joa vontade rubandonarei os :mnlstros de Es- gislativo, quero que tamberu se fn!)a eJ..ien· 
tado porque niic se lhes quer suppór boa fé, / sll·a ao Governo, aliás fica ma'llCll. a disposl· 
e cont,•nto·me com n outra p<trtc da emenda ç:io. 

que é a. !'('speito do Cor~o LcglslntiYO. m:sc·l' Julgando-se d·iscutida :l. materia, propOz· 
se que 0 Corpo LegislatiVO p6d.e •fazer _1sto se á votação: 

· ·fi!t lei d'oon• nao é sem ser ncccssano que cs · 0 
lo• ' · 1." o artigo sal.va a emenda: foi appro· 

assf,m, porque, uma .vez que o Corpo Legls· • 
laÜvo concede um pr!.V.fll'.glo por tempo, não l'::tdo · 
pôde com justiça. revogar nq.u!llo que fez; 'RequereU-Si! que a emenda fosse propos· 
mos ,0 credito dns notas não depende nem do tu por partes. e sendo a.'}lola.do este requeri. 
Governo .nenl do ·Corpo Legi.sldtlvo: se o Ban- ruento, propôz·se, conform"C a emenda, as pa· 
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lavras f.inaes do art!·go 2D do voto separado, 
emquanto tt Asscmbléa Gemi Legislativa não 
mandar o contrario; e não passou; 'ficando 
prejudicado o resto do mesmo artigo que di· 
zla - ou o Presidente do 1'hcsouro no !ntcr. 
vallo das sessões. - Entrou cm discussão o 
artigo ·57 das emc.ndas, que é o 3G do projc· 
cto, com 'll suppressão ·das ultim~s palnYrns, 
que principiam - nem pedir - até o fim, 

lnstnure-se o artigo 3G do projecto do 
Banco na parte supprimiclu, - Canzeii'O de 
Campos. 

Foi apoia da. 

O Sn. So~Tunxrxo: - O argumento que 
eu vi produzir cm ·favor .do artigo foi o :ficar 
conforme com a orga,nização do regulamento 
do Banco dos .Estados Unidos; mns é neces
sario advertir ns razões que para .isso ha; 
que razões teria aquelle Governo p:tra. csta
lJelecer isso? Seria talvez o pro1•eito que 1J1e 
resultava da passo:;cm dos fundos, consegui· 
da sem causa.r .gra.vcs prejuizos ao Banco, por· 
que nas differentes pracas dos Estados Uni. 
dos se não encontra gra.nde differença de 
cambio, no contrario, nenhum só accionista 
haveria; mas no Brazil não ha eSS(l mcsmn 
circumstancia, os cambias são mui l'arinveis. 
mns p6de-se dizer que .umas vezes perderá, c 
outras ganharft: .mns cu digo que ha de per· 
dr:r sempre, porque o Governo não ha de ea· 

O Su. MAnQur~z DE CAI:.wEJ,T,.Is: - :Pare
cc-me que o artigo foi supprim!do .nesta par· 
te - pa.ra o que o Governo autorizado a or
gunizar a Cnsa .d.:t :lfoeda. etc. - porque i.s· 
to j(t estaYa ordenado na parte cm que se tra· 
tau das moedas, mus agora na parte em que 
diz - e o Governo cunhará gr:ttuitamcnte a 
moc-dn necessaria para o uso do Banco. -
2'\ão vi se foi supprimido? (foi); Mm; ora 
parece-me que .recebendo o Banco tantos pri· 
vilegios · deve ficar onerado em n!guma cou· 
sa, c assim acho que deve fazer ·Cssas passa· 
gens de fundo sem .Jevar commissão, .nem aba· 
timcnto de cambio, 

O Su. SA·r·cuxixo: - Se aclso passou es. 
sa circumstnncia do Banco ser obrigado a 
passar fundos catito desse modo acnba·ae o 
Banco! 1~r á espera de occasião de cambio para fLO

zer os saques; preciza. pa.ssar fundos, c p6de 
ser Qlll occasiii.o que tnJ.vez .dê cabo no Banco 
em um dia. 

O Governo preciza passar fundos para 
Pernambuco. como ·~ passivei forçar o Ba·n
co a que por uma certa porção, que tem de 
mandar pngar .Já, recebe aqui menos 40 ou 
50 por c~nto daquilln que ha de dar? Diz nes
te caso não ten·ho lá fundos. c deste modo fi· 

O Sn. CAnx~:mo DE Co~)rros: - ·Eu ns· 
sento que a .disposição do arti:go deve passar, 
e .nfto se di:;ll. que clla será a causa de se aca
lbar com o Bnnco: cu vejo que a doutrina dos. 
te .artigo se acha no .regulamento do Banco 
dos Estados Uni·dos, e nem por isso ~c tem 
acabado com aquelle Banco (leu) daqui se 
vê que nos Estado~ Unidos, onde o Banco 
pagou ao G01·erno pelos seus pr.ivilegios ma!:~ 

de um m!lhiio de do !la rs é obriga·do a essa 
pnssagem de fundos c entüo como •é que o 
nosso B.~nco, que niio dá nada pelos privile
gias que se lhe concedem. e que 11!a de ter 
caixas filiacs cm todo o Impcrio, ·dizendo-lhe 
o Go1·erno: passe estes -fundos ·para tal parte, 
r..iio os ha de passar? Ha de ter s6 lucros, sem 
que por e!les ·faça sacriflclo algum? N6s. j(t 
.Jnhib!mos o Governo de ter parte no Banco; 

cn o artigo inutil; que o faça sem commis
são niio seria isso .de ·grande peso, mns sem 
mmbio, não sei como se possa sustentar tal 
doutrina; qun11to mais que o argumento ssn· 
do de comparação e mal applicndo; por isso 
voto contra 11. instauração. 

c cu sendo de voto que nfto é bom que o Go· 
.YNno negocie em geral, talvez o nfto ,;cja a 
rt'Spe!to do Banco; dnda a possibilidade da 
passagem dos ·fu·ndos tinha o Goremo uma 
vantagem, que era, sendo accionista, sa'bcr 
se podia fazer ou não. porque t!n1ut Ut mem. 
bros seus ; JlOrém, quizemm fnzcr.nos 
tito celebres que nté nfto perm!ttlmos isso 
QUando cm os pnJze.s é l!clto, porém cu pro· 
pore! a instauração do artigo, 

O .Sn, CAil)(Eino DF. C.Drros: - Eu estou 
cm que se nll.o .JJa de dar essa dHfcrenc.a que 
o nobre •Senador apontou, porque isso tem de· 
pendido do estado do meio circulante, o que 
pnra o 1futuro hn de cessa.r; tambem estou 
que nos Estados Unidos ·ha de haver muita 
variedade nos camb!os; e de mais a razão 
Jprcsentada ·convence; porque os Bancos ali! 
r>ngam uma. sommn immensa pelos pr!vile
glos, e fnzem essns passagens; o nosso recc.bc 
m!l J'nvores, e não hn de fazer um sncr!ficlo?! 
E nüo se diga que o Go;oer.no não p6de sn:ber 
o estado do ca.mb!o; p6de, e então de. v e pro. 
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curar a. occasli10 mais favoravel; portanto posso convir: em quanto a .nfto le\'nr commls

sões, concordo. Insisto ainda na instauração. 

O Sn. BonGJc~: - Só pura responder [L ob
jeccão de um no·bre Senador: fuzem-sc p:tssa. 
gcns parn fór(l. por melo de operações interio
res; e G deste modo: O Go~·erno quer mandar 
100 mil Ji.bras esterlinas pura a Inglaterra. es
P<'ra que o cambio esteja por um preço dado, 
que lhe faça mais conta; porém vG que s6 o pó. 
d~ obter na BahhL, ou Pernanl'buco, vai ao Ban
co e pede que lhe passe paru lá fundos; o B:m
co passa-lh'os, c tendo-os lá, o Governo man
da comprar letras, e assim cbtem essa passa
gem com um prejuizo immenso do Banco; aqui 
está. pois, o ml'io que o Governo põe em pra
tica afim de fazer operações para fóru do Im. 
pcrio. 

0 •Sn. :VLIHQUEZ DE CAHA\'EJ~LAS: - IstO é 
cousa que o Gol'crno não pódc fazer, porque no 
artigo só se diz, para o interior do paiz, pôde 
passar paro. :Pernambuco, mas não para depois 
passar para fóra; o artigo 1i explicito. 

O Sa. BoJI(ms: - A disposição do artigo 
suppõe que o esta·bclecimento do ·Banco me
lhorará o meio circulu.nte no BraziJ, e assim 
diz: -o Banco fará p(l.SSa·gem dos fun.:los qut• 
o ·Governo exigir; e Isto por ju!gur que a. di~

ferença nos cambies será tão lnsignil!cante 
que não poderá causar g.rande prejulzo, ~ ain
da que o ·houvesse ficava bem compc?sada 
com os privilegias, que se lhe concedem, a hY
pothece de que o meio circu'lante s•,rá geral 
é uma chimera (apoiaclos); cu esto·u na opi· 
nião .de que o artigo não póde susteutar-sr 
senflo .n(l. supposiçüo de ser o preço do m~!o 

circulante o mesmo em todas as praça~ do 
Brazil, por~m el!a é gratuita, pois que a dif
ferença na circula~ão é inevit:wt•!, ainda fei
to o resgate, ·elln teril sempre de existir. r 
muito mais com o cabre, c cedulas no mes
mo tempo cm giro e papel do extlnctJ ·Banco; 
estes dHferPntes meios circulantes hão .de <)C· 

casionar sempre alteração noc; cambio:l da 
umas pa.ra outras praças. 

O Sit. BonGJ:;s: - A passagem não é para 
fóra do paiz; o Governo chega .ao Banco e diz: 
precizo fundos na Bahia, o Banco manda lá 
dar-lh'os, e o ·Governo m:tndnndo receber es
S<!S .fundos, diz a um correspondente que lá 
tenha: - compre tantas letras sobre Londres. 
- el!e compra-as, .e como tal operação o Go
verno tira do Banco essa diHerença de oamblo 
desta para aqucl!a Praça. 

)!os .Estados lJ'nidcs 'Dão se dá essa tão 
notavel differença porque ahi os papeis fidu
ciarios do Governo estão ao par, e ofóra disso 
o meio circulante ·qual ·é? ·As notas do Banco 
rea!iza,·eis; e qual ainda o outro? Os uol!arR 
que correm em todo o paiz pelo seu 1•alor. 

Port,]nto, só quando o cobre entrar no 
seu simples officio, o dos trocos, c os metaes 
preciosos circularem no Brazil como n .. ocda 
geral então só se podcr(L exi·glr do Banco o. 
passa.gem desses ,fundos, e tornaremos nesta 
parte ao estado cm que nos achá:mos em 1807 
1808 c 1809, quando não havia .d'ifferença. a!. 
guma de cam.bios. 

Quanto ás commissões podem-se climi
nnr, porq·ue sendo por cento não é grande o 
pr(•juizo do Banco. 

O .Sn. ::ILIItQL'EZ ni~ CARAI'ELLIS: - Sr. 

0 SR. CARXEIRO DE CAlii'OS; - 0 meio que 
o nobre Senador apresenta é nada menos que 
uma •ferida n(l. lei, pois que el!a só J.h'o pcrmit· 
te dentro do ,Imperio, e uma vez que use desse 
meio é responsa vei pelo prt'juizo que com tal 
transac~ão tenha o •Banco, e mesmo este, co
•nheccndo isto, pó de negar.se a tal passagem. 
A out1·a reflexão do nobre Senador, que só te· 
nham lugar as passagens para onde o Banco 
tenha caixas filiaes. não tem lugar; porque a. 
passagem dos fundos sempre ha de ser pura 
as Capitacs, ·Porque é com os Presidentes das 
Provincias que o Governo Central tem comnlU· 
nicações, e nas mesmas Capitaes de Provinclas 
o Banco h-a de ter caixas filiacs, porronto não 
haverá ess<!s prejulzos que se receiam. Se o ar· 
ti·go niLo passar assim, então cu quero offere
cer u·m artigo para que o Banco pague pelos 
privilegias que se lhe concedem um milhão de 
cruzados, ou de pesos, como pago. o dos Esta
dos unidos. 

Presidente, eu votaria pelo artigo se acaso 
me fizessem peso as razões apresentadas hon
tem do ·beneficio que se fazia ao Banco, mas 
como não estou nesses principias não voto 
pelo arti·go: c não me .faz grn nde peso a ob. 
ser.vação de que não se trata de fazer movi
mentos para •fór(l. do Impel'io; e votaria pelo 
artigo se acaso cm lugar de se dizer para fó· 
ra do Impcrlo se dissesse para os pontos on
de o Banco tiver caixas fillaes; mas como 
não se dil essa determlnaçiio, e assim se pó. 
de entender que ·é em qualquer parte, não 

O .Sn. K~TU!t:>Ixo: - Eu tam·bcm me con
formaria. com que o ,Banco pagasse um mlJ.hão 
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de pesos pelos prl.vllcgios, porque t>ntfto podia pre amparar, c defender o patrimonio publi
ca•lcular com essa somma e equiparai-a aos lu- co e dos p:u'ticulares; c um csta•beleclmcnto 
eras que se podia tirar uma vez que não tives- tal tem muitos riscos; c assim nccessario é 
se €ssas obrigações que lhe impõe; mas deste que o :Governo tenha conhecimento do seu es
modo nfto se sabe quaes os lucros que poderá ta do Pltra dar as· providencias necessn.rias; e 
ter em conseq.uencia dessas passagens; e nüo por este Indo eu acho com·cnientc o artigo. 
se d'iga que por tnes passagens ha infracções ~Ias assento que t:unbem deve ser instaura
de lei. porque a passagem que o ·Banco faz é do o artigo 38, c por isso voto pela rcinstau. 
para a Ba·hin ou Pernambuco, e não para fóra ração. 
do Imperio, c ass-Im, se o Governo vê que pas- O Sn. 1\!AC:QUE'- J>E J3AJmAcEx,\: - EstA 
sando dinheiros pelas pra~.1s da Ba'!Jia faz mais rec@hccida a utiJ.idadl' da instaura~.ão do ar
lucros que directamente daqui. pede ao Ba·nco !1-go rio projecto que veio da outra Ca.mara: 
fundos pn.ra aquella pra~~; portanto o Banco JUas cu no voto st•p.arado accresccntci-lhe d'uas 
deve ter essa obrigação; ma.s se se julga que o palavras. CJUC considero muito necessar!as, 
Banco deve pagar os privilegias, esta,beleça.se mas não sei se poderão a.gora ter lugar, e são 
o· quanto, c os accionistas verão se ·lhes faz con- <'lias - sendo tudo impresso c publicado -
ta. ou nilo; pois que assim podem calcul:lr os pnr isso que importa uma emenda nova; 
seus interesses, mas com tal obrig<~ção não pó- mas é muito ncccssario que o pu.blico sai·ba o 
ele ea,lcular. estado do Banco: ~uanto ao outro artigo, de 

Julgando-se discutida a materia, propôz- / que se quer propúr a instauração, julgo-o in. 
se á votação: j util, por isso que o projecto mudou de natu-

1." O anigo na parte que passou na 2' 1 reza, pois j{L nilo é o ·Banco encarregado de 
discussão: -foi approvado. 1 faz~r o resgate do cobre: assim se o Banco 

2." A outra p.arte do artigo, conforme a J se rcaliwr, o Governo cem ellc póde fazer 
emcnd<~: não passou. esses ajustes; e por isso deixo isto (L sua dis-

0 Sn. L\[AnQL'F.Z DE BARIJACE:I"A: - Xão posição. 
{ui presente á discussão destes artigos 37, 38, 
39, 40 e 41; o artigo 39 manda ,imprimir as 
contas do Banco para o publico ter con,heci
mento das suas operações c do seu estado: 
isto hoje está em pratica a respeito de to
dos os bancos, c então não se quer que este 
Banco o faça?! •Eu não conce·bo o moth'o! O 
mesmo Banco de Pariz o pratica. é obrigação 
mais restricta a respeito daquelle do que o é 
a respc.ito deste, porque aquelle Banco pu. 
blica as suas contas todas as semanas; hoje 
é principio .certo que o credito dos Bancos 
está C"nl o Ptt·blico s:uber do seu estado por 
dentro o por f6ra, o segr.edo dcsa·ppareceu: 
portanto eu proponho a instauração do ar
tigo, 

E)!E:I"D.\ 

,proponho que o arti-go 39 elo projecto seja 
instaurado, accrescentando-se o ·final do voto 
separado n. 3-1. - Jfm·qucz de Barbacc,nn. 

Foi apoiada c entrou em d.lscussão. 

O Sn. MARQUE?. DE C,\JlAl'I~r.LAs: - Eu 
approvo a instaurnGii.O; e porque 'é precizo, 
para que o 'Governo tenha conhecimento des
se esta·be!ccimento, por isso que a clle cum. 

O 811. c,~Jt:-.-crr:o nE C.Drr>os: - Eu creio 
que o artigo foi bem supprimido, porque é 
constante que estes estn.belccimcntcs fund.:J!m
se em creditas. e nós sabemos que elles emit
tem uma mnior somma do que a que tem em 
cofre, e se se fizer patente que o Banco se 
acha com diminutos "fundos, talyez isso faça 
com ·que o credito do Banco estremeça: o se
gredo, pois, é a a!rn.:t do negocio; e por isso 
me parece ·bastante a prOI'idcncia de poder o 
Governo instaurar commissões que .\'ão ao 
Banco examin<lr o estado da sua cscrlptura
ção, c dos seus fundos; não l'Cjo ess:ts cau
telas nos Estados Unidos; o -mais que alli se 
faz ·é tira-r<>m-se essas commissões do Corpo 
Leg!slativo; o .nobre Senador citou que assim 
se praticava no Banco de Pariz; não estou 
sciente, 'mas nos Estados unidos nilo se dá 
essa circumstancia; c demais devo adYertir 
que contra ·O ·que determina o artigo temos 
que muitas vezes o publico se assustará pelo 
conhecimento do estado da cuixa do Banco; 
e dado esse caso correrá u realiza r as suas 
notas; c que accldentP não poderá occnsio
nar? 

0 Sn, ~L\IlQt'EZ DE BAI!TlACE:I"A: - 0 cre· 
di to dos ·Bancos, c a gara-ntia dos fundos pu. 
blicos e particulares depende cspeckt:lmcnte 
dest(l providenciu: e a mnx·ima - de que o 
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a.e.gredo é a alma do negocio - foi S<lguida 
por multo tempo, roas hoje jâ por muitos é 
abandonada: na Inglaterra n.inda o ha na 
parte relativa a.o Bunco; mas não nos Esta

·dOS Unidos, que examinado pelos membros 
do Corpo ·Leg.!slat!vo, mas o de Fra.nç.a, que 
com justa razão se pôde dJzer que é o modelo 

·da perfeição dos Bancos, é d!aphano, e tran.s
parente ,como o fino crystul; todo o mundo 
sa"be de suas operações e isto o tem tornado 
tão acreditado e poderoso que tem tamanhos 
fundos que jâ não tem emprego a que os ap
pllque, isso consta do seu relataria: portan. 
to, uma vez que realize os seus papeis sem
pre que lhe forem apresentados não ·haverá 
perigo algum cm tal .publicidade. 

JuJ.g.ando·sc d·!scutida a mater!a. propõz
se á votação: 

l. • O artigo 39, instaurado pela emenda: 
passou. 

2. • O accrescentamento proposto na mes
ma emenda: tambem passou. 

!;t:ru.l du. apuração !elta na Capital. que eram 
dezoito os dlstrlctos que procederam nesta 
eleição para se ·formar a lista tr!pllce, encon
tra a !alta ila acta ila v!lla de Sorocaba, con
templada na mt.-sma neta geral, sem dar-se 
alguma razão desta omissão: é de parecer 
que se exiJa do Governo esta acta, que -talvez 
exista na Secretaria de Esta.do respcctl v a, 
sem o que se não p6de concluir que nesta elei
ção se guardaram todas as solemnldade.s de
cretadas na Lei, sendo esta a un!ca iluvidu. 
que ec lhe offerece para que tenha a mesn1a 
Cal"ta Imperial seu devido cumprimento. 

Paça do Seuado, 1 de Agosto de 1833. -
Marque:: de Inhambwpc. 

Ficou igualmente sobre a Mesa. 

O Sr. Presiilcnte designou pare a 

O!tDEM !lO DIA 

O Sr. Presidente declarou adiada esta 
ma teria. 

O Sr. 2• Secretario leu o seguint<! Pare
cer, que manilaro.m á :Mesa: 

1. • O .Parecer da Com missão de Consti
tuição e o voto separado acima transcripto . 

2.• A continuação da matcri::t adiaila. e 
ruais ma·terlas dadas já para ordem do illa; 
e além disto, as sete seguintes ·Resoluções: 
1", autorizando o Governo .para mandar pas
sar carta ile serventia vitalicia do offlcio de 
Escrivão da :Mesa Grand~ da Alfand~ga d~ 

Pernambuco a Jacome Geraldo :\Iari:L Luma. 
chi; 2•, autorizando o Governo para f.(Lg"(l.l" ao 
Tenente·Coronel do ·Estado-)faior Joiio Anta-

''.A Couunissão de Constituição lendo a 
Carta Imperial ila. nomeação de Senador, tcl
ta .na pessoa do Deputado Francisco de Paula 
Souza e U>!ello, da data ile vinte e sete de Ju
lho do corrente anuo, ass!gnada sõmcnte por 
dous ilos membros da Regencia do Im~rlo; 
duvida da legal!dade da dita Cart-:3. Imperial, 
que sc.ndo acto de uma muito principal at
trlbu!ção da mesma Regencia, cumpre ser as
signada .por todos os tres membros deli a; 
portanto. antes d~ ulteriores ex:unes sobre os 

·netos da eleição popular, submctte este obje
cto fi Resolução do Senado. 

nio Pereira da. Cunha a importancüL dos seus 
soldos qu~ se deyiam; 3', autorizando o Go
verno a soccorrer por uma s6 vez cm :Mont· 
pellier o. Francisco Luiz de Souza, com a 
quantia ile 600$000; e assistir por espaço 11.e 
3 a.nnos na Europa c:t a-Ianoel de .<\.raujo Por
to Alegre com o. mesma quantia; ·!', autor!· 
zando o Governo para. fazer executar em to
di!s as J\Hn.ndegas do Imper!o o Regulamento 
de 25 de .Abril, com o add.!tamento de 23 de 
Agosto de 1S32; 5'. approvnndo a aposenta· 
dorln concedida a Manoel do Carmo [.nojosa; 
6', autorizando os Juizes de 'Direito a julga· 
rem .por si sõ todos os processos crimes ante
riores á Pll'bllcação do Codigo do Processo 
CrirnJll!ll; e 7', approvando a Tençn conc?.
dlda '!I D. Constnnca Clara ile Souza Gon-

Paço do ·Senado, 1" de Agosto de 1833. -
Visconde de Alca.ntara. - Visconde de Cay
rú. - Marque:: de lnllambupe, com restr!
cçõcs." 

Ficou sobre a Mesa. 

O :Sr. lf(L!"quez de I.n-hambupe leu o se
. gulnte 

TO'l'O SF.P All.WO 

• O ab:Llxo a.ssignado, membro nomeado 
para a Commlssão ile Constituição, e:o:amlnan

·do -a Carta Imperial pela qunl é nomeado Se
nador Francisco de .Paulo. Souza e Mcllo, :pe. 

~.la Província de S. 'Paulo, e declnrondo a neta 

zaga. 
Lcvo.ntou-sc 

tarde. 
a sessão l1s duas horas d!t 
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SESSÃO ORDINARIA, EM 2 DE AGOS'l'O 
DE 1833 

l'ILES!DE:I"CIA DO Sll. IJ~:I""J'O IJ.~IUIOSO l'EIIII:l UA 

&c estiver obmndo; ·é facto innegavel que o 
Presidente abusou do :IIO'der e nada ]llLl"ece 
tão justo como que as Cama.n:IS advlrt.l.I!l no 
Governo que suste a continuação dos D.•)tos. 
abusivas de uma autoridade qualquer; se Il•h 
trn.tassemos <lc raze.r uma accusação em re· 

Discussão do P1u·cec1· sobro a. Ul.'ação cm gra contra. un1 Ministro dt: Estado cu convi· 
·l!i11a o arraial ele Jtu.oira, da Provincia 1lc ria que nc!la excederiam os as nussas a ttri · 
.!.finas Gcracs. - D·is~-ussão do Pm·cca !Jouições, Pois que é essa. un1a da.s priva.tivas. 
sobre o Senador cl<'ito F'ra.11cisco (lC }'au· attri:buiçõcs <la Cwmara dos Deputados; tra. 
ln S11uza e Jlcllo. ta.·se, por-ém, de evitar a continuação Je UJl 

I a·buso, e quando a Constituição deu a todo o 
FaHara.m os srs, .senn.dorcs : - cidauão o di·reito de representar contra ellt'S 

lf·arqu. cz de Baroocena, 4 vezes; Vis.

1

1 quem poderá n~gal-o? ,Nem se al~egue que 11ãe 
Conde de CaetM, Alencar e Marquez representamos ao Governo no c.1so cru .]u~s
de CaraveJla.s, 3 vezes; Almeida e AI· tão, mas que lhe ord~namos que suste a. con
buquerque, Visconde de Alca.ntara, tinuação {!.o arbitruni·o expediente a<!()pta.do 
Visconde dé cayrú c SO:turnino, duas pelo Presidente de .Minas contra Cacthé, por· 
;ezes; Oliveira, Eva.ngelisoo, Borges, que conte-ndo ellc um abuso do poder, nin· 
Vergueiro, ·Rodrigues de Carvalho c guem póde contestar a esta. Camara o di!·eito 
Marq.uez de rn,hambupe, 1 1·ez. de exigir que cessem ·quaesquer actos offen~i· 

vos das leis ·existentes, posto isto, tratemos 

Aberta a sessão com ~2 .Srs. Sl,nadores 
e lida a acta dn anterior, foi approvadn .. 

do acto que censuro. Caeth·é, senhores, é uma 
vllla a·ntiquissima., que possue 4 mll ha-bi
tantes, que foi a sêde outr'ora do Governo 
desde o tempo <!e ,\!l•buquerque, quem não vê, No decurso ·da sessão compa.receram 

mais 9 Srs. Seno.dores. 
á íace dt: taes elementos, a. causa da intelll· 
gcncia dada q>elo Presidente ao artigo a• do 
Codigo <].o Processo, aliás opposto á medido. 1' l'.AII'm D.l. OllOE:\[ DO DIA 

Entrou em 1" discussão o Parecer da 
Commissüo de Leg-islação, sobr<: a Indicação 
acerca. da Resolução tomada pelo Presf.dcute 
da ·Província de Minas em Conselho, a qual 

que elle adoptou? caethé reconheceu o Go
verno de l\Ianoe! Soares do Couto, dcpcis da 
deposl~ão de Ma.noel Ignacio c isto por ser 
aquclle o Conselheiro ·mais votado, e seria 
indispensavel reconhecer um ,Governo, sem o· 

cr~ou em villa o arraial de Itablra e cxtin· 
guio a. villa de Caethé; qut! na sc~~iio a.nte· 
ri<lr ficou sobre a :Ilesa, por 'hn v" r qn<'m P<'· 
di~.~c a palavra. 

() ,s11. MAUQUEZ nE BAnllACE:I"A: - Con· 
cardo nn primeira parte do Parece!· t}Ue sr, 
peçam ao Governo informações so:brc os acon· 
tecimentos •de ';\Iin·ns accusados no requeri· 
n:ento, mn.s não posso concordar na seg11nda 
parte cm que manda que ,fique sus!:Ld o tudo 
quanto se tiver ·feito, pol"qu~ me parec., Qt:r 

excedemos n!sto :Ls nossas nttrl•bu!ções; t~

mos autoridade para fazer !eis annullnJJdo o 
que se tlver feito, mas parece-mo que a t!iio 
temos pnra mandar sustar isto, inger!n<lo·nos 
nns attri·buições do Executivo. 

0 .Sn. VISCO:I"DE DE CAETIIÉ: - Con\"enho 
em que se peçam info!'mações ao Governo 
pura que sai'!J(lmos do facto com toda n. curln· 
Jl.dade; mns nfto <•ncont.ro cston•o nlgum <'m 

. dlzer.se ·que se suste quanto a este r~apelto 

qual tudo seria a.na:rchia.. Cn;ethé mesmC>, 
prom.pta.mente Prestou obediencia a. Manoel 
Soares, logo que em .s. João d'El-Rci reas
sumia o Go;-crno; eis o deUcto de CaetM; 
eis a unica. ·causa do castigo que Sé lhe dá!' 
E como, senhores, debi:n.remos nós desmoro
nar um edi:flcio para depois o ·reedificarmos?" 
Deixaremos nós que se tirem as grades dn c:L- · 
deia, que se desautorize a. Camara. que se dcs. 
membre totl.llmente u·ma d(].S mais im.por:an· 
t.es v!Ua.s da Prov.incia. de :IIUnas? Advlrt:>· 
mais, senhores Scnn;dO·res, que com a r,r!Ji· 
traria divis:lo ·que se acaba de fazer, povos hn .. 
que <•stnndo até agora na distancia rl<! um.1, 
duas C trl'S leguas da vl1!a, hoje tOCll·l:l na t!P.
sete, oito c nove; se convém crem· uma villa 
Nll Itablra. crie-se, emborn., mns nfLo se tkr·· 
r.i~e contrn a lei a que de Ion.go-s annos o 6. 

0 Sn. Ar,MEJDA E AJ.Il'G"Qt:l'HQUE: - Sr. 
Prcsi<dente, o Codigo do Processo, ·fazendo 11 

divisão do tcrritor!o •brazileiro para a ndmi· 

r , 

j 
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n!strucão da justiça de primeira instancia, 
mandou crear distrlctos de <paz c determinou 
que d!Hercntc.s districtos constituíssem outra 
d!v·lsão chamadu termo c differentes termos 
u·ma outra c·humada Cama·ra; ora, isto é mui
to ·claro e ninguem pódc ignorar o que diz o 
Codigo; quem dirá que com esta. determina
ção ficou alguem autorizado a desmanchar e 
a criar villas? Então poderão cr.iar tambem 
Provinc!ns; mas foi o ,mpsmo Governo que 
f<!z i·sto, porque o Presidente da P.ro1·incia 
não o fez por sua cabeça e isto é verd:~dei

ramcnte .um a.buso de poder; 'lHl .uma queixa 
so·bre Isto, deve-se mandar saber S(; é verda

·de c depois ·de reconhecido o a:buso, o ·que se 
deve dizer? Que continue? Não de certo e 
mesmo .não é precizo a Resolução dizer que 
não pódc continua.r aquelle abuso, porque en
tão cada um fa.rá o que quizer. E', pois, ne
cessario a.pprovar o Parecer e saber quem foi 
o que rubusou, porque se foi o Ministro do Bo
tado quem lhe fórma a responsabilidade é o 
Corpo Legislativo e não o Governo e se ful 
n Presidente da P.rovincia, o Governo :leY" 
responsabilizad-o; examine-se a veracid:ulc do 
facto. 

varsal qu1: se ouçn.1n ambas us rartes antes 
de final resolução. Pelo que tor.a ao 2' pon
to da questão, como continuar um abuso de 
pod·er depois de ser como tal reconhecido, ~ 

provttdo? ·Em min·ha opinião tanto o Goyer
no em suas instrucções, como o P.resldente, 
na execução dellas e do Codigo exorbitarão; 
a~uardemos, porém, outra occnsiã,) para tra
tar disto e passe o Parecer da Commissão 
pam obstar a continuação de abuso, cujo fa
ctor ;lcYC ser responsal>i!lza·Jo. 

O Sn. ALEXCAil: - •Eu encaro o facto 
por di'fferente maneira c por isso me oppont.o 
ao ,Parecer da .Commi·ssão cru OJm'bas as suas 
partes; reprovo a primeira como i-nu til. pois 
que o documento que se nos apresenta com
prova exuberantemente o facto sem ct~ren

cia. de mais in-formações e reprovo a segun
da porque- julgo superior ás nossas attribui
ções: o Mini-stro, senhores, entendeu o Cc
digo do Processo de uma ma.nelra e quer es
toj:~ persuadido de que o entendeu bem, e 
quer que o entendeu mal o ·nosso juizo não 
basta para. f.ixar a verdadeira int'2lligenciu 
da lei, é precizo que a Assembléa Geral o fa
ça e então a mesma Corumissão de ·Legisla
ção é competente para apresentar uma ReS<J
Iuçüo neste sentido; 'llÜO é só o ·caso de :VIi
nas que um ·nobre Senador a.pontou como fi
lho d<l intenções sinistras, que pro1•a que o 
Codigo do Processo tem sido entendido de 
differcntcs mo.neira-s, no Ceará " em Pernam
buco tem acontecido o mesmo. 

O SI:. :MAnQU'EZ DE C,\IIAVELr.~s: - Eu 

O .SI:. ?lfAl:QUEZ DE R\lmAcE:>A: - Quero 
conceder meramente por argumento tudo 

·.quanto repetia um nobre Senador; ·que está 
proyado que o Presidente da <Província com
metteu um despotismo e que a vHla de Cc.e
thé procedeu muito bem, m~s o Senado r.ão 
tem ,formulas de .proced~r que nflO de1·e já. 
mais in.fringir? Não é lei admittida c prati
ca constante que se devem ouvir a ambas as 
partes antes de se tomar deHberoção algu
ma? Coono ha de o .Sen~do prGccdcr se:n ou
vir o 'Governo a este resp<!lto? Ouvido o Go
Yerno, o proceder será aquelle que acaba d~ 

·dizer o .nobre Senador e quantas cousas ve
mos n6s todos os dias vem de.monstradn.s, que 
desejc.riwmos acautelar no mesmo momento. 
mas que ·niio o podemos fazer pelas !orrr.ulas 

·que, uma vez pedi-das o despotismo legal está 

approvo o Parecer da Commissão, quer na 
parte de se pedirem informações ao GoYerno. 

· á porta? 
O Sn. Vrsco:>~DE DE ALCA:-<TAnA: - Dous 

são os pontos da questão: 1', so se hão dP. 
pedir infol"mações ao Governo sobre o facto; 
2•, se, verificada. a veracidade do facto, deve 
progredir o abuso de Poder que elle em s! en

. cerra. Quanto ao 1' nJn.guem discorda da 
opinião de se pedirem essas in•ror:mncões, não 
trtnto para curial conhecimento <lo frtr.tll, de 
sobejo ,provadc ~om a certidão oda Ca.mc.ra do. 

· lllesma villa. como porque é de justiça uni-

e quer na de se sustar a continuação de tacs 
actos; não concordo com o nobre Senador 
que julga exwberantcmente curial o po.pd 
que se apreseonta e que disso deduz a inuti-li
da·de da exi,gencla dessas informações, por
quo os papeis que tamos á vista são cópia.s, 
que podiam admitt!r falsificação embora isso 
se não fizesse, a·lém de que n6s não devemos 
prescindir de formulas que mesmo neste ca
so convém ii prudencia do Senado; não con
cardo igualmente com o mesmo nobre St•ua. 
dordor quanto a necessidade que suppõe de 
uma Recsoluçüo so'bre este objecto do qu" 
conclue não ser licita a m<ldlda. propost..'t n:.L 
segunda parte õo Parecer da Comnl!-ssiio ; 
porquanto nós não ·temos lei a interpretai', 
pois que nem o Codigo do Processo nem as 
Instrucções do Ministro admittem duvida ai-
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gumn; se tosse ~ecessnriu. essa lnterprer.a.çii.o O •Sn. VIsco!<m: DE AI.CA!i'TAP.A: - Que O· 

então seguromenr.e nos era mist€r a Resolu· Pres!dente de :Minas ex·or.bltou de suas attrl· 
ção, por isso que é á Assem•blón Gemi, e não bui~ões não .ha duvl·da. alg-uma, po!s que Jmm 
a nós só a quem cumpre interpretar a lei ; a abolição da v1lla ele Cnethó ncnhunw. 1~1 

sendo, porém, n lei em questfw muito clarn, o a·utorlz:tvn, se se qulzcr sr,rvi·r dí• exemplos, 
nós temos direito, como g.uardas da c~stl· rna.s estes nada podem contra as leis. A mee. 
tui~iio, como zeladorCls da execução das ~eis. ma lei que autorlz11 os Presidentes das Pro
de T<:comm<'ndnr a observancla de!las sempre vincins 11 scparn.rem porções dt! terreno. coou 
que uma autorlda.de qualquer as viola. O ar- o nome de termo, das vU!ns n que antes per
gumento ·do nobre Senador sobre o hnver se tenci11m niio autoriza :pn.rn que nestes novos 
praticado u mesmn cousn no Cíoará e Per- termos <'Stabelec;am Ca.mams; portanto ·~u 
nambuco apenas prova que >é ,=ior o nume· n.té duvido que o fPresld~nte de ~Loas pudes· 
ro de pessoas a quem se deve responsabilizar se crenr essa villn, todavia o decreto do Go. 
pela violação da lei; o .Qoverno el:a.minará verno diz que nestt•s ncvos termos se possam 
Isto o o resultado do caso em questão lhe ser- levantar vJ!!as e entiio já o Presidente púde 
virá do norma sobre o aue deve praticar a partilhar a responoobllidnde de ,facto co..'ll 
respeito desses infractores que se citaram. quem lh'o o:·denou, porém, snp.prlmir as exls-

I-Ia. dous factos a examinar nesta mnte. tentes isto não pertence acs Presldcn tes, por
ria, um é a creaçáo d·e umn vil-Ia, e outro a que as mesmas instrucções claramente di
:tboli~ão de outra; quanto ao primeiro pó- zem: - Feita a dlvisiio dos termos ,. <:ornar. 
der·sc-hla Jsso talvez descu!pnr suppondo ou cas, etc. (leu). Pois se este mesmo decreto 
concluindo o rPresidento que da faculdade de manda conservar as Cnmeras actuaes, como. 
crcar termos se seguia terem esses termos P6de o 'Presidente acabar com estas C:Lmarns 
cc.pi·taes, serem estas capitaes vllia.s, terem nctua<'S? Isto é verdadeiramente um capricho 
est::Ls Camuras c as tCamaros jurladicções ; c mâ vontade conhecidos. Vejamos se elle
P1:lr.6m, nenhuma descuLpa h;1 para o caso da teria a.J.gu.m exemplo: tem desgraça.do.mente 
abolição de villa, faculdade que de ncn'humc c é o :Ministro dos Negocias do Im.perio. que 
maneira a lei concede c que é um ve;-dndeiro pelo -decreto de 15 de Janeiro deste unno sup· 
abuso de poder que cumpre não deixar Impu. primlo nn IProvl~cia do Rio ·de Janeiro o. vil· 
nc. Voto, portanto, pelo Parecer da Commis- la de Vassouras c acontece aqui no Paty com 
:;<lo. Vassouras o mesmo que acontcc<' em Min:J.S 

.o .sn. or.rvEmA: - Approvo o Parecer com a vi!l::L de CaetM e Ital>ira; mas como 
da Commissiio, e cGlll especialidade o. 2• par-~ exemplos não derogam leis entendo que o 
te, porque con.v~m acautelar us nu!lldndes Presidente .,xorbitou, que deve ser chamado 
~uo se podem s~oguir dos despachos que hou· li responrobilidadc e que o Parecer está Je· 
verem dado a Cnmara c a.utorldtLdes lllegal. , gal e dcv<! ser approvado. 
mente croodas. i O Sn. ALI,!'\C,\1:: - Insisto cm minha 

Nilo posso deixar de responder a.o nobre i oplnlü.o; .pois que o facto de acontecer por 
Senador que suJ)põc no Govcrn1:> o arbitrlo de I todo o Im.pí~rio o que <\.qui se apresenta de 
poder retorquir á .nossa recomm,'ndação cr;m ! Minas me convence da neO'~ssldade que temos 
e. resposta de que assim entendeu a lei; cu J de ·fixar a Inte!Ugencla da !Lei; se se tratas
não posso ndmi.r.tir u1na tnl hypothcsc sem 1 se de obstar meramente a uma nulUdadc, 
nd.mittir a de que o Governo que tnl dis:;(>Sse , bem, mas trata-se de um.l .Jci que entendida 
não sn,bia ler. Uma lei tfto c!a.rn como n que I pelo Governo diversamente, torna inutll as· 
ha accrc::L do objecto que se ora ventila não nossas recommen-daçõcs. por isso q.ue o Go
p6de ad,mittir lntílrpretações nJgumas que verno não reconhoce no Senado a mesma nu
porventura se arredem do seu Ycrdadeiro .. ge· torlda.de da Ass{lmbléa. Geral. Em consequen
nuino e multo comeslnho scn·tldo, no eontra- ela mrrndo á Mesa um rcquerl:mento; mesmo· 
rio admittido que uma. autoridade possa des· para eYitar um absolutismo do :Senado, pois 
culpar-se, qua.ndo isso ·lhe convless!', com a que se cl!a é terrlvel vindo de um só, multo· 
maneira por que entendeu a lei terla.mos não p.eor o julgo quando dimanado d<' muitos. 
só a responsabilidade dos empregados redu
zida a uma ehlmcra, como gencr.rrllZf.!d,, n nt
trlbulc1io de interpretar a lei n todos n quem 
conviesse niio a executar. 

REQUE!I!MEXTO 

Requeiro que yoltc o Parecer á mesma 
Com.mlssão d~ Legislação pnra apresentar 
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com urgencia um projecto de Resoluçüo. fi· 
:xando a in tellig<>nclo. do Godigo de Proce"so 
acerca da creação e su.ppressão de vlllus. 
SalTa a redacção. - Alencar. 

J"ci:O de poesia, onde se fantasiam bellas cou
s::.s para. sobre ellns se discorrer em verso? 
Hão de tormar leis sem nccrssldad"? :!>li"w cs
t.'\ vlo!:lda a express.1. détcrm!nação da;; 1-ns
trnc~ões do Governo? Sen·hores, não sejamos 

Foi apoiado. os pntrooos dos Presidentes Provlnciaes; ca
da um está no seu ,posto, faça o seu dever. 

O SR. J0.);o EvA~CE!.IST.I: - ~ão p6de Quando tivermos noticia dé factos de pessi
deix.ar de levantar-me, Sr. Presidente, paro mas consequencias, certamentt: devemos ta
contestar a idéa .:lva.nçada de que app:-ovando zer o nosso dever, dizendo ao Governo h !I. este 
o .Parecer em discussão obramos despotica- facto, i·ntormal-nos delle c se é verdnd" n ~u:1 
me.nte; despotismo obrou o Presidc.ntc de existencia, deve ·ficar nullo p~rqtw -~ cornm 
lflnas, violando a lei e as mesmas instru- a lei. 
cções do Governo com o fim de saciar lg.no- O Sn. SATUIL'UNO: - Eu não concebo a. 
oole vinganças sobre a vllla de Caethé, não é maneira por que se possa pór em exccuçilo a 
sO a lei, não são só as Instrucções, a. mesma indicação que mandou á Meso. um nobr<! &
Constituição ·!<>i ·ferida nessn. n.rbltrn.rla abo- na'!lor substituindo-a. ao Parecer da Comn:is
IIclío da antiga e populosa villa de CaetM! são; {Juer que a Com missão organize um 

Diz a Co.nstltulcão no tltu·Io 4' parngra· Projecto declarando n maneira per que se de· 
pho 16: Crear ou supprimir em:pregos publl- vc ~ntendl'r o Codi-go; não con~ebo palavras 
coe, etc. (le-u) e como póde, á tace de tão :na.is claras do que as do Oodigo, que diz : 
ex;p!lcita disposição constitucional, arrogar- I "Feita a divisão dos termos, etc." ( k:1) . 

se o Presidente de Minas o direito de suppri- Pois nisto ha a·Igurma duvida. de qae .fic:a dc
mir f! crear Camnras? Terá isto a~guma. cou- feso o abolir se fôr dizer a <.'Ste respeito em 
so. de commum com a creação de termos pura vez de declarar vai escurecer. Não estamos. 
commodldades pu·blloas, llllica divisão que na tonre de •Babel. voto contra a indicação e 
podia tazer? ·Nós somos os guardas da obser- pelo Po.recer da Commlssão. 
vancla. da. Constltulcão, cumpre-nos todo o O Sn. !.bnQUEZ DE B.~nnAcE:u: - A obrl
zelo na observancia; voto -portanto pelo Pn.- gação do Senado é sem duvida !lsooliza.r a 
recer da Commlssão. execução das leis; e se Jlouve inf.rocção de 

O Sn. Vrsco:mE DE CAYRu': - .>l..pprovo lei em Minas o que se oonhece pelo genuino 
o !Parecer e opponho-me á emenda; a ques- sentido das instrucções, tambem houve _na. 
tão é de um caracter todo distlncto de cousn.s Provincla do Rio de Janeiro, como aca:bn:mos 
vulgares; quer-se tirar ao Senado a. attribul- de ouvir .na suppressão da 'Vllla. do Paty e 
ção -de 'pedir tn.tormações ao Governo, Isto é por que razão se ha de o Senado limitar só 
summamente nrb!trarlo; mas se o proprio ao caso de !.!!nas? Eu, approvando a 1' pa-r
Governo nas suns instrucções '!leclarou a con- te do Parecer accrescentarei esta emenda. 
servação das vllkl.s existentes, como é que (leu) porque então vindo a resposta do Go
sendo isto evidente e havendo uma certeza ver.no n6:3 nos devc.mos occupar do Ministro 
não authentka, mas .tal que satisfaz, pois do Imperio, porque se eu fosse Presidente de 
que ntê se disse que não se carecia de mais uma. PTovlncla e visse que o Ministro do Im
provas, havemos de tlxar Individues de lemr I pcrlo no Rio de Janeiro a.bolin uma viHa e 
ao Governo este facto? Póde ser que el!e niio crea-va outras, eu faria outro tanto nessa 
sn.i-ba disto, e é passivei crer que o Governo Provincia. Por consequencla otfereco o adia
não res.ponsa·bil!ze ao Presid~nte que com-· mento. 
metteu este attcntado con-tra Ul!l(l. vllla antl- r:::!.rE~llA 
ga e recelnndo·se a!.guma nova commoção nn
quella Provlncla? ·E não pertence a ceda u-ma 
das Cnmaras, quando souber de um facto, 
apresentai-o (1.() Governo? ~ão temos obriga
ção de gu:L!'dnr uma .harrnonl:t l:'ntrc os trcs 
Po-deres? De certo. -Não ha duvlds algumo., 
quanto á conse.rvacão das v!llas estnb~lcclclns 
o 'jlam que ·forçar a Commlssiio a aprcscn tnr 
um .novo Parecer? Pois formo.r uma lei é ob-

Proponho que ao Parecer da Commissão 
pedindo informações no Governo sobr~ n sup
pressão da vllln de Cncth6 g.~ acerescen te -
e bem assim se houve nesta Provlncla a su.p
pressão de a,Jguma vllla - supprlmindo.s•' 
o resto õo Parecer dn Com missão. - .llnr. 
qucz de. Barba cena .. 

Foi apoiada. 
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O Sn. Vrscoll!m l>J( CAE'!'.JI(:: - Que u 

matcrla não preclza de interpretação porque 
6 clara, :multo bom se tem mostrado; e que 
neruhuma autoridade hn no G1werno, e nos 
Presidentes das .provincins para poderem 
crear viilas é cousa igualmente clurn. muito 
embora uppareç:J.m i-nstrucções, ,mandando-as 
crcar, porque taes instrucções não são del!
·beraçõcs legislatlvaa ; quando o ,Governo 
manda contm a lei, ningue>m é obri.gudo a 

t Jsto pO!'<JUe ,;c assentou que não eram ·bas
tantes os docwmc.ntos que tinhu a Corumis
são, porque ero poss!·vel que elles não 'fossem 
verdadeiros; mas quanto ÍL 2" l:'mcnda que se 
apresentou eu acho-u um ·pouco destacada 
porque- pede informações ao Governo, se se 
wbolia no Rio de Jandro ulguma v !lia. :-<ão 
sei para que é isto quando nós tcmos nas 
nossas mãos este decreto do Governo (leu). 
Sabe-se muito <bem q.uc se abolio a vilkt do 

estar pelas SIW:s ordens; n1as ai·nda assim Paty, e que se creou a de Vassouras e não 
para este ca·so llem as mesmas instrucções precizamos ·pedir lnformações ao Governo 
desculpom o Presidente pois que, a!oém dn. sobre cousa que nos foi remettida. officfal
lei, eJ.las mcsntas dizem claramente que se mente. 
não podem exti.nguir ~·illo.s; ·á vista disto que O Sa. ALilSCAJ:: - .Eu não quero delon
raz:io ha para Be advogar a neeessldo.de de gas, e .nem quero despotismo algum: · não 
interpretar uma lei Qlllde nli'ás não ha um quero dclou.gas porque quero que marc:h()mos 
Só ,ponto duvidoso ou obscuro? A consequcn- legalmente, e este m~io que se quer é que é 
cia disto serít a demora no remedlo com que longo; a.gom a differença está que os nobres 
dcv.emos ir atalhar os ma·les que estão so· / Senndorcs querem que o Senado só dê a in
bra,nceiros a Caet!J.é; que se perS'unte mais · telli-gencia da lei, e cu entendo que o Senado 
ao ·Governo se creou mais alguma .Yilla ou se . não está autorizado P·:tra isso uem o Presi
sc cxtinguio, G cou:;:t que .nüo contesto pód« . dente de :\finas necessita de mim para seu 
perguntar-se isto a toão o tempo; mas agora :patrono e de mais elle nfto tem rcsponsa,bil!. 
vem servir de motivo para se não ir aeaute- ; dade alguma. porque quem {ez isto foi o Con
lar o mal immin<:nte que está so'bre Cacthé; selho, tendo o exe..'llplo do ·Ministro do Im

·e para aomorar.~J a decisão deste negocio perio ·na Provinci[l, do Rio de Janeiro. 
tal q!loll vem no :Parecer da GommissfLo, por Eu não estou pre;·enido contra a.lguem; 
isso nüo estou eu: é o mesmo que dizer: "ga- os nobres .Senadores acham multo claro o ar
nhomos tempo, .ponha-se o edifício abo.'tixo e tigo das instr.ucções, eu nüo o acho, e enten. 
entretanto nós veremos o que se deve fazer do que por via das instrucções ·6 que se es
para d:antc". Eu or·eio que nunca. as Cama- tão supprlmindo estas villa:o; não ·é na Pro
ras podem ser arguidas de despotismo qua.u- \'incia de l\Iinas, :6 em todo o [m.perio e en
do se oppõem a elle (a-poiados), e entretanto tão se tará isto .nas outras Províncias ta:m
dissc um nobre .Senador aqui que quando / bem .por capricho? As instrucções dizem 
qualquer magistrado administrar uma seu- (leu). Qu:LI é o termo da villa de Caethé llo
tença in•justa que a Camara disser vi ic em dia?? E' o de Itnbira; creou-se a Ca
:to juiz ]>ara reformar a sentença que mam no ter.mo .novo, " se os nobres Senado. 
é despotismo; despotismo será se .hou- res acham Isto .muito claro, cu não o acho. 
ver ·Uma sentença de morte, injusta c se I Quando se org.anizou o Codlgo do Processo 
'iieixe ·morrer o ·home,m primeiro p.ara .depois lllOJn·darom-se crea·r J.uizes de Paz naquelles 
.se responsabilizarem os julga!lores (muitos termos que se fizeram c nos termos onde não 
apoia.rlos); o mal, sen·hores, 6 i•Ii.uninentc, e se aboJ.io os mesmos Juizes de Paz. Agora 6 

:portanto estou .peJo P:treccr, que é b:tst.llnte isto mesmo ·da no.turcza da cousa; no Ceai"ft, 
judicioso, muito eruJbora se siga dahi a res- que estou no ·facto do terreno. se! do moti·vo 
ponsn:bilfdade. de quem Praticou um acto de por que se crearwm novos .tcJ"mos, c por com
sem<'lhante natureza; mas o que t'll qu()ro é modldade dos povos anncxo.rnm-se estes ter. 
·que se ·pon·ham os cousas no pé em que esta- mos a algumas viHns. Eu nfto quero, .Senllo
mm, purn que se nfto dê occasiito a novos res, defender a alguem, o que digo é qu<• a 
movimentos ·POJ!.tieos; bastam os males que lei não é clara, e que clla 'foi !ntcJ'llretadofl. 
têm acabrunhado :tquellu ·desgraÇ>adn 'Provin- pelo Ministro de um[l, maneira c é prec!zo 
cia. que o ~rJ]o Lcgfslatl.vo fixe a sua intelligcn-

0 :Sn .. SArr;n~-,No: - No princi.p!o da cia e isto não pertence ao Se·nndo; eu cnten. 
<1iscu8sfto mostrou-!li' a neccssidnrl" d.e Qllt'. o do que se o Sonndo disser ao Governo: - en
Senado não Procodessc sem ter in,rormaçõcs tendi a lei desta maneira - cl!e di.rá - não 
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a entmdo nssi·m, entendo-a de outra manei- que d"JlÕ<•m contrn o Presidentõ• ;ln !P.rovln
rn. Trouxe mn nobre •St'nador o exemplo da c!a; ·CJU:mto á opinião de que clle está im
sentcnça de morte; desgraçadamente não a mune, pois· que isto to! ,feito pelo Conselho, 
podemos revogar porque não é da noss:t at- creio que o no·bro .Senador que isto avançou 
tribuição, isto era. •bom para o tem~n dos Ca- se er]Uivocou, porque o Consel'bo neste caso é 
J)itiics~Generacs, c se nesse •tempo ha~•ia esse / consultivo, se o Cod!·go lbcl nf10 dá autnrlda
bem, haviam .tn-mbem outros males; hr}jc nós I dt! pam destruir villas, está daro que houve 
não .podemos Insinuar a aJ.guem a execução inf.racr,iio rle Constituição e d~ lei, muito 
da lei. Jfi um nobre .Senador que Stlstentou . mais {JUando positivamente as instrucções o 
o Parecer do. Commissão disse que a sua )lri- dizem, e as instrucçÕt.•s era a li'i por onde se 
melra ,parte era des·necessarla porque o di- devia regular na execução da lei; 0 se u.caso 
ploma corre Lmpre~so t! foi-nos remettido of- sobre a execução della tinha alguma du.vida 
ficla!lmente e .quanto á outra parte eu enten- recorressr• a quem Ih'a podia ~sclarecer, por
do .que é excessiYn, e se os nobres Senadores que do contrario quem obra dessa maneira. 
assentam que a villa de Ca.etM !ol SUJlprJmi- toma sobre si a responsabilidade, e to:nan
da. por capricho, então peor é não Indo a cou- do-a t·stít sujeito a ella, uma vez que obrou 
sa legalmente; uma Insinuação nossa a este / mnl; drl qul' não •ha rluvlda alguma. 
respeito não produz o errei to que se quer 'I 
E t · t i b "é - Pma. rins Nnendas a:presentadas é para. u es ou ms o na ma or oa " ; nao quero 

1 
t · · . 1 que ]]aja u:ma Resolução; mas t-u entenc o pa rocmo.r nmguem, como se qu1z nculcnr; . 

h , 1 oo 1 1 qur• a .Re~snluç:io só seria necessarHt no caso mas ac o que " necessar o que uma ... eso u- . _ . _ . . _ 
ção rfixe a intelligenclo. da lei. ae mtr•r,;:J~daça.o de le1; porqu,, mtt•rprewr ·J 

o Sn. :VI.mqur:.Z DE c.~llAVELLAE! - A rlesCC·brir lllll se-ntido ·que estaYa pelo qual 
pôde ter a 1ei a sua verdadeira execução; 
mas isso ·é quando pôde ba ver duvida, e é o 

cousa mais i·mtportante é a .Jn·dep~ndt•ncia 

das opiniões na Camaro., e portanto não ac-
quc se não dá no presente caso. cuso a ninguem de que ten;ha interesses par- 1 

tlculares sobre a materia; ca.da um dá a sua Uns nrgumentos que se apresentaram {oi 
opinião segundo entende; eu ·nesta ma teria. o haver-se o Presidente guiado pelos excm
já dei a mln·ha opinião conforme entendia, á pios que semel·h.antomente tinha Yisto prati
vlsta das· Instrucções; eiiQs dizem positiva- car; pois alguem na execução das lois se 
mente que não se abu[arn aqueiias Camaras guia. por exemplos? Pois pa-ra o Presidente o 
exlstentos, o mais ·é ·fraude da lei; porém, 0 exemplo p6de s·er materla com que desculpe 
que se fez nesta vllla? Segundo estou in.for- a infrac~ão da lei? Certamente .que não. 

mn.do tirou-se uma parte ·da villa de C:tethé Ha outra emenda para que se sai.ba do 
e deu-se ao termo de Itn,bira outra parte- :IIinistro <!e Estado; nisto emlttirei a minha 
deu-se ao Sa·bará, e outro. fi cidade de Ouro opinião, que será .particular; .quantas são as 
preto; posto isto, ficou CaetM sem termo ai- ,·mas que se têm extinguido, etc.; eu dir<·i, 
gum, e então mandou-se estabelecer Camarn que sendo 0 Senado o juiz que deve julgar o 
na Yllla novamente creada no a.rralal de Ita- ::\linlstro de ·Estado que tiver i-nfringido a lei 
bira; isto é cm fraude da lei, e contra o es~ não deve fazer causa alguma .que in.d.uza a 
pirlto do Codl.go do Processo; qual é a r.não erc;r que tem formn·do um juiz de prevenção 
por que o Codigo mandou fazer estas divi- a respeito desse :Mi.nistro de •Est:Ldo (a.)JOia

sõcs? Foi para E.'streitar os termos para. me- rlos) i a cada Senador de per si é livre fazer 
Ihor n{!ministração da justiça e em conse- a accusação; mas nunro. cm nome do Sena
quencia disto poderr;m os Juizes ·l'r!unicipncs, do, pO'I"Cjue este não pôde ser juiz, e accusa
que dcYe ter cada •VIIla, executn·r melhor as dor; na Camara dos Deputados é que se faz 
leis, e todas as mais attrl•buiçõcs, que lhes a accusação; e é ella quem a julga procedem
competem, e aqui o que se ~ez foi alargar c te o)l não; c o ser o juiz o accusador repugna 
não cortar os termos; cortou-se porventura a toda a divisão .que deve haver no Poder 
o termo da vllla do .S:tbn·rfi? .:-<ão ; nnt(•s se Judiciaria; portanto acho que tal <'•mendn 
dilatou; e por consequcnclo. fc;z-se ma·is dif- não póde ter lugar; á outra Cam0:ra cumpre 
flcll a administração da justiça; cortou-se o tomar disso conhecimento; portanto .náo a~
ter:mo daquella cidade, que era j(t anui to mitto tai emenda; ·Isto é opinião mln·hn, ufLO 
grande; portanto tudo Isto siLo presumpções está na Constituição, mas é •fundada cm ·bons 



B54 Sessão de 2 de .Agosto -------------------------------------princi.pio.s de jurispr.udcucia c da ·Pcrfdçiio pDrqu·e o Senu.do não !Pódc antecipar o seu 
do syatam.a Constitudmml, .porque toda a Juizo tendo de ser juiz; portanto, :t vista dia
perfeição deste ·Governo csti'l na divisão dos to. digo que niio a·cho outra cousa a. seguir 
Poderes, a quo,l consc-r.m as gtlra:ntias ao.s sCJJão o Parecer -da Commissã.o, e .voto por 
cidadãos, a li·berdade e a segurança indivi- ~lle. 

dual; todns n.s vezes que se confundem Ta- .J~u creio mesmo que o Ministro pódc ln
mos mnl; portanto nfto voto por nenhuma. dependente de cous:t alguma mais, :mandar 
das emendas por isso que :me quero restrin- pôr tlS cousas no seu ~stado, e isto não saritl 
gir tão s6mente a este ,facto. a primeira vez, porque um .Ministro entc.nde 

O Sn. AL~miDA E ALIJUQm:nQm;: - 51·. as cousas de um modo, e o que o succede de 
Presidente, ~u tornare! a -lembrar a disposl- outro, a por isso até mesmo talvez ent&ndu 
çiio do Codigo; :llJu.nda r.azer a divisã.o dos o actual ·do contrario do que o seu antC(:es
territorios do Jmperlo pam a ad.m!nistrnçã.o sor entendeu a respeito desses Ministros quo 
!la justiça; c p~ra cujo tim elle foi acampa- aposE!ntou, ou qu~ assentou poder domHtlr ; 
nhado de umu.~ instrucções, nas quaes se diz c que os Jll.(lndc adm!tt!r aos seus lu.;o.res. ·tlS

mui claramente: para administração da jus- sim como entendeu o contr:.r!o a. respeito 
tiç.:J. crimlnal se rarrw as divisões n"cessa- desses Desemo:u-gadores que estavam dust!
ÚJS, e se mandari:to criar districtos de paz, e nados a irem com suas fa.miJi.as para o ti.m 
dos diversos distri~tos se .formarftO termos, e do mundo, os qunes j.'l não vão para es.~as 
dos ter:mc;s, comarcas, e em cada comarca lHl- Com-missões (a]loiad.os); porta-nto talvez n
\'crá un:a Rcl't.~:io, etc., mas é quanto á jus- actual 'Ministro cntcn.d.a <lS cousas de outro 
tiça, c não tem "'"Ja de commum com as ou- modo, o m.:rnde pôr isso no estado cm que os
tras divisões .que .s~c· ·di·visões municip~es 1hll' tn..va, e por isso declaremo-nos por ora JhJlo 
isso que ns Ülmna,, t&m attribuiçõt•s muito Parecer da Comm!ssão p-orque estou conven
diversa das que siio marcadas ás justiças ter- cido de que a intelligencia do Codigo é a 
ritoriacs; por isso é necessnrio advertir que ma-is cla.rn possível, e o Parecer niio o otroo-
a nova divisão o é ntl parte judiciaria; á vis- de em cousa algu-ma. 
ta disso póde distruir e cre.ar . .villas? Onde O Sn. :'r!AnQt1EZ DF. BA!lllACEXA: - Sr. 
c.~tá ess.a. nutoridnde: O .l\Iinistro, Senhores. 1 Presidente, cu conformo-me inteirnmente 
em suas instrucções derogou intt·irümente o com a mlior parte das razões emittidns pelo 
Codlgo, fez delle uma. lei sua, não só :nesta nobre Senador que pugnou pela lndependen
pnrte como em outras muitas; mas o que ,,u ela que {!e.ve haver nas attribu!çõcs das doos 
julgo ;ê .que nesta parte ha sua dlfflculdade Cn-maras, e .dos Poderes políticos, e que por 
~·:l intelligencia do facto. :Eu não sei o Pre- !sso o Sen.ado <le nenhum modo deve dar a 
sidente da Pro.vlncioa, ou c.m seu.s leitores sub- entender que antecipa ·o seu juizo sobre fu
alternos davem estar por taes instrucções, I ctos em que poss:t vir ser o Juiz. e sobre os 
QUe sf10 opiJostns {t lettra da lei, e se é as- quaaa tonha de sentenciar: n1a.s eu não sei 
sim o :Presidente f<'z ·bem, ou mal? Isto é que applicnçüo possa Isso ter sobre a em en
Que ~recizo _dec!d:r-sc; . porque _ certamente ela que e~ offercç~. Se é pcrmi~Udo M ~ena
tu.es mstr.ucçoes sao tcrr1vels; n<~o póde ha-/· do .pedir 1nformnçoes de U•ma Vllla em l\Imas. 
rer uma ell..-plicaçiio de umn ·legislação ma.ls qual é a de CactM, porque o não poderá i·:t-
11!,\l concebida: eu estou em que na leituro I zcr sobre a que se extinguia nesta Provinc!c.? 
das instrucções hn abuso .por.que ellns nfto E' verda.dc .que quanto a esta a pergunta ;(i 

nw.ndam crcar. nem extinguir ~·illas: mnoS eu vaga pela. exlstencia do decreto que eu não 
ilcho mo.ior defeito, e maior responsn:billda- tin.ha presente; e por Isso insistire! na rui
d" em que as mandou ex~cutar, .cJ.c que na n!La emenda, c de boa vontade a retirare!; 
execução dtt !.n·toll!gencin que lhes dá. Quer Insistindo, porem, em que tt.Les Informações 
um nobre .Senador que a Commissão de Lc- são lnuteis !POrque a determ!:naçiio da lei é 
~islnção n:presente un1a _IResolução, mn.s o que clara, ·e iDão houve .mais que uma. acção de 
ba d~ dizer u Comm!ssão? Que não d,,ve, en- jur!sdicçiio p.arn. n melhor organ·iz.a~ão judi
ton.der deste moc!o as instrucções? 'Isto 6 pos- c!arln.. Por e-sta oecas!ão eu .ten;ho de me dl
';ivcl? .Eu não approvo 1:1.11 emend.:t, ao me- rlglr a um nobre Sell<ldor .que creio que me 
nos eu que sou mom,bro ·dell!t não soi o que censurou sem que eu lh'o merecesse, ou tal
'l!ei ele dizer; só si o nobre .Senailor qu<: ulti- vez eu esteja em erro. o qu~; muitas vcz<'s 
rr.nmcnte rnllou !llsse o que- se podia dizer, ncontece; :mas :minha Intenção nunca é fazer 
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ataques, c muito men·os fL Provlncla .de iM!· deração, c creio que não passa:rft este anno; 
nas, onde tPnho muitos lncli.viduos a quem entretanto que os clamores têm continuado, 
esti-mo, c os quaes .me 'fazem a .honra de me e .talvez .novas desordens occorrn,m: mas ca
csti.mar; c por isso pernli.bta·se.me que eu pc- da um ·fez o seu dever; nós fizemos o nosso, 
ç:t algumas Informações ao nobre Sena'dor a outra Camara ,fez o que entendeu, portan 
que com tanto ca1or !aliou; ha.bltuado a ln· to fa~amos nós agora ·tambem o nosso dever 
justos conceitos sobre meu proced·ill'l<!nto, pe- se não esperemos .que o Governo o faça,; e 
ço no no·bre ·Senador queira expender as r(].. por Isso estou .pelo :Parecer da Commissão. 
zõcs em que se funda ·para :lltrJ,buir-mc o de- O Sn. ,BoncEs: - Hlustrado pela discus-
s~;jo de [lrolongar as .desgraças de l'orlnas. são animo-me a tomar parte nc!ln. Duas 

O Sn. V1sco~nE DE C.u:rrr(.;: - Não se questões, pois, se apresentam: n criação de
entende com o no·brc Senador n,qui!lo que eu um:t villa e a extincção de outra; a creação de 
disse, por.que eu nunca fa•!Io em particular, e uma villa noYa ·6 fundada nas instrucções 
sim cm geral; c qua·ndo Isso a•·ancei eu tinha que o :Ministro deu para a execução do Codi· 
e·m vista mostrar que mu-lto cumpria que o go, isto .é, wn acto do Poder Executivo: a 
Senado tomasse uma deliberação para de n:bol!çfLO da vil!a. de CaetM, quanto a mim, é 
prompto se el·lta.rem ·os grandes males que a . neto meramente do Pres!·dente; cu ;fa(}o esta 
extincção ·daquella yilla póde trazer, por Isso dlst!ncção, c .a .discussão da Camara mostra 
que ella é antigulsslma. e tem o fôro de villa. que isto é um ponto duvidoso e contro1·erso; 
já hn muitos annos, e ·que multo cumpria não mas esse estado de duv·ida vem ·de nós mes· 
augmentar os males que aquella ,província mo em fazermos leis de maneira tal que ain
tem soffrido; e .que talvez nisso que se obrou da dando-se instrucções para a sua execução 
tenham havido intenções particulares; por- os executores encontr:J.m mil e.mbaraços: o 
tanto se me excedi no calor da discussão não que hoje muito me admira é isto pelo que ou· 
~ra minha intenção atacar o nobre Senador, 1•io um no.bre Senador, o qun·l quando se dls· 
Porque tacs atn.ques não se compadecem com cutio o Codi·go era o principiar por tenuos 
os .meus principias. que não eram bem .conhecidos; e ,muito een-

0 Sn. VIscoxnE DE CAY!ltr': - Ainda que surou esta di.Yisão dos termos, mas respon
estou pr!wen.ido com•tudo deYo dizer mais deu-se-lhe, e foi materia venc!ve!, e cou~a. de 
uma palavra, e é slma:>lesmente o objecto da que ningucm dUI•ida que .termo cont6m em 
reflexão, uma pa!ana a qual foi dita por um sua jurisdicção de uma 0.Iunici.palidade, con
ncbre Senador .que julgou haver confusão na sequéntemente o Ministro quando deu aquel
materia em discussão; pois, Sen,hores, a pa. las instruccões entendeu que criando·se ter
lavra. - conserva·r - pôde-se confundir oom mos novos necessariamente se haviam. de 
a - destruir - ou - ail>o!ir? - ::-Ião são criar I~Iunicipalidades; portanto quando o 
contrarias? O que ·creio ser ·precizo é fazer· Poder Executivo deu estas instrucções devia 
se um diccionario novo! Isto não tem lugar entender que criando-se vii!as era na inte!li
ncnhum. Ora quanto a uma outra razão que gencia das disposições da lei, e outro qunl
aj}pareceu é a de se fazer uma Resolução quer pódc dar essa disposição da lei, e outro 
(para o que não sei)! ·Isso tambt>:m não tem qualquer póde dnr ess~ inte!Iigencia sem ha
lugar, porque nós do que tratare.mos é de ver más intenções c por isso nesta parte con
põr as cousas no m·esmo estado cm que esta- veruho com .uma das emendas que se apre· 
vam. c -isto ·quanto antes, porque o darem-se senta·m: se o Corpo ·Legislativo, porém, en
descontentamentos ao pu.blico 'é pesslmo, e tende hoje que ·criar tern1os não é cl'lar Mu
prindJ}a'lmente nas circumstancias em que nicipalidodes então urna. J.ksolução o declare 
nos achamos; c demais nós ainda tem.os dian· por.que ·quando a lei o ,disse entendeu-se as
te do solhos quanto tem hnvi•do a. ·respeito sim portanto a questão de se ter criado a 
desta desgraçada. Pro•·lncin; e as perturba· villa. de Itnbira não. póde ·merecer censura al· 
çõcs que alli ,houveram não 'foram tomadas guma por Isso que o ·Presidente obrou funda
em .consideração pelo Senado? Foram: foi o do nas instrucções que deu o Governo as 
Senado movi-do pelo estado politico, que vo- quaes tem forca d~ lei; mns se· o Corpo Le
tou pe!n amnistia para aquel!a ,prov!ncia; e gislatlvo, como disse, ·entende que dando-se 
qun.J foi a .consequencia. de querer acudir aos autoridade para se criarem i<'I'lllos não se 
seus males? Foi ,para a outra. Ca.marn esse podem criar villns. então procede a emenda 
projecto, lã estft sem que se tome em consl- que se apresenta, porque é neccssario que a 
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Conuuissilo de Legislação fixe a intelligencla 
da. lei nesta :parte, 

cxtinccão .dn villa .de Cae.bhê, e accrescentur 
Que se responsabilize a ~utoridade ·que a fez. 
- J. I. Borges. 

Foi npoinda. 

O Sn. ':IL~nQUEZ DE J3AnnAcE:>A: - P.edio 
retirar a sua emenda; e foi-lhe concedido, 

Quanto 'á u.bol!ção da 'Villa de Caeth·~ é 
um acto pl'()priamentc do Presidente, acto 
que lhe era .prolübido ,pelas mesmas instru
ccões, e por .isso obrou contra a lei e nisto 
estou cm que nilo é a~ccessario IResoluçilo al
;;um.:L para iixar a intelli.gi!ncia dtl lei, e nes
ta parte conformo-me com o Parecer da 
CommissfLo, nilo podendo conformar-me quan
to il. segunda; mas o ·que .me pa:rcce .é que a 
Commissão teve um desc:uido e elle o oc
cupar-se do facto, e não do individual que o 
pruticou, .quando :parece que se devem oc
cupar ·do .homem que o praticou, porque sen
do o fucto· verdadeiro deve-se responsa.bili
zar n jurisdicção que o praticou, e assim cha
mar a responsabilida,dc o Presidente da. Prv
;·incia porque esta é a circumstancia imme
d!ata, -mas occupar-sc só ·do facto e não do 
homem, é .que nilo concc·bo. Nilo se diga. que 

0 .Sn, VEILOUElJIO: - Eu não trat:trei do. 
questão da legalido.dc; mas da parte em .q11e 
ha intima relação da palavra termo, {!Om a 
pa!.:J.vrn, Yilla: a autorização que o Corpo Le
gislativo deu no Governo ,foi paro. :pôr em 
marcha, .ou andamento o Cod.igo, e autorizou 
o :Gove!'no a ·fazer as novas distri.buicões de 
termos de que falia o mesmo CodJgo, e nest11. 
conformidade deu as instr.ucções ·competentes 
pan as Províncias afim de nellas se proce
der as dh•isões competentes; parece que se 
tem ·encontrado alguns embaraços nessa dis
posição, c que representa tem ha.vido a esse 
respeito, as ,quaes, segundo me consta, o ,U.I!
nistm tem levado ao conillecimento da outra 
Ca.mara, onde já .tem ap.parecido algumas Re
soluções sobre .algumas divisões em que ha
via defeito, e isto aconteceu em consegucncia 
do .Ministro entra.r em duvida a -respeito da 
inteHigcncia da lei, e por isso é que su:bmet
teu este negocio á outra Camara; portanto é 
evidente .que o Governo a este respeito se 
acha em estado de duv.idn, 

1Passarei agora a ol>serYar o Parecer da 
Commissão: elle cont6m duas partes: na pri
meira cliz que se peçant in·formações ao Go
verno, nada ha a dizer contra isto e deve pas
sar: quanto il. segundo. eu assento que não 
deve passar porque tal ol>jecto não cabe na 
attr.ibuição do .Senado; c o que tão sómente 
p6de fazer, é reco.ntmendar ao Governo quo 
tomando conhecimento faça proceder na con
fnrmiclnde das leis, ·IÍ isto o que ca•be na at
tri,buiçüo elo ,senado, e Jlão mandar, o que é 
o mesmo que dar u.mn interpretação [L lei em 

o ·Senado, por e.ste modo, manda porqu~ o 
Parecer nilo usa desses termos; ·quand·o o Go
vc~no não seja conforme com os sentimentos 
do Senado então ·é que se passa aos tramites; 
ma.s isso ·é uma segunda ·questilo; porque por 
ora o que se diz é - ·quereremos sa.ber como, 
c porque se fez isto - para então depois o 
Senndo emittir o seu voto a tal respeito; mas 
estil. omisso o Parecer .quando se to·ca no fa
cto e não no home·m ·que o praticou porque o 
Govcrn·o pódc entender que só tem a suspen
de r aquella dcterminaçfw, c .que o homem que 
praticou o facto ficn i.mpunc, o que seria o 
mesmo que uma autoridu.de ·praticar um acto 
a·busivo e dize1·.sc .que 'é por falta de i·ntelli
gencin, da lei, c por :isso :ha'jn uma Rcsoluçã.~:> 
para interpretação da lei? ·O .que entã·O seria 
o .mesmo que a.brir as portas pnra que todas 
os factos reconhecidamente abusivas fossem 
objc·cto .de uma Resolu~ão para se ter lei c 
que elles se referissem, uma. verdadelra in
terpretação ·d•o .que Deus nos livre, uma vez 
que se reconheça ·q.ue ha. abuso dovc.sc proce
der (L responsabilidade de quem praticou; c 

uma. cousa. <'m .que o Governo se tem decla
rado e estado de ·dUYida; e ta·! interpretação 
não p6de ter lugar s6 pela. nossa enuncia.çiilo, 
é neccssario que •Passe uma. Resolução em 
am1bas ns Camnras. ou eJltão como este O·bje
cto se acha nffecto il. outra Camar.a. é mellwr 
esperarmos por esse trabalho; e é por estas 
razões que cu voto pela pri.meira parte -do Pa
recer, c nilo peln segunda. ·pela maneira que 
estil. concebida. e .votnrci 110r {llla sendo r\!du-

~ por isto QUe o Parecer me pa.recc ma:nco: 
portanto eu roqueiro ·que a Yotação seja por 
partes, c offcrcecrei uma emenda para que se 
chame il. responsaíbilida.de a autoridade que 
determin·on a extincção dn v.i.]]a de Caethé. 

EME:>DA 
zida a termos geraes para não ·cnhirmos na

A 2• p.arte do ,parecer dn Commissilo de- quillo mesmo .que ·O Senn.do extro.1l'ha ·que pra.
ver6. comprehcndcr unicamente o fa·cto da , li que a outra Camarn, 
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Sessão ele 2 de Agosto 35i 
O Sn. •RonruauEs DE CAH>'.\LHO: - 'l'cm 

havido •Pro>'lncla que t~m entendido a lei, 
como 'O ·Presidente .de ,2\!!nas; em Sergipe, 
v. g., e no Ceará; c se Isto tem acontecido 
no Brazil, .qual ~ o melo de emendar esses 
erros senão fazer uma. Resolução, tanto llll.lls 
que o Q\IIn!stro .diz .que não en.rende a lei :1s· 
s!m.? O Ministro respondeu e mu.ito •bem, que 
jtí se acha a:ffecto esse negocio a Ca;mara de 
Deputados por isso que está cm d-uvida sobre 
a. intelllgencia ·da lei. portanto de que serve 
oíficiar-se.!he para .que faça executar a lei? 
O mais breve, ,pois, e o mais prudente é f.a· 
zer-se a /Resolução por isso que o .mesmo ca
so se tem :verlfi.cado em. outras Provinclru!. 

se acha.r assignada por dous membros da Re. 
genc!a. sómentc, me yl obrigado a contrariar 
seu 'Parecer, julgando Insubslstcnto sua opi
nião apezar do ·respeito que consagro a seu 
saber e inte.gridacle. 

1Sr. ,Presidente, se esta feira a primeira 
vez em que se apresentasse nesta Camara. 
um negocio desta natureza, e o Senado para 
proceder em regra, procurasse sa'ber a razão 
desta faltn, afim de se tomar a. esse respeito 
uma medida qualquer, talvez ·fosse desculpa· 
vel o escrupu!o que os meus illustres co!le
gas a·presentam para deixarem de dar o de. 
vido cumprimento [L Carta .Jmperial, porém, 
depois de tantos ·factos, é sem razão que se 
excita agora uma semelhante questão. Sr. 
Presidente, que objecto se p6de considerar 
mais ponderoso do que a .sancçüo das leis 
que CJbr!gam a todos os subditos do Iruperio? 
Este Senado, tendo submettido ao Poder C\Io· 
derador alguns decretos, :Resoluções e voltan· 
do elles sanccionados com duas assígnaturas 
sómente dos mem•bros da Regeucia, nem por 
isso se tem apresentado a. men·or duvida, ain· 
da mesmo quando o .nobre Sr. ,secretario de
pois de os ler, notou essa falta; como, pois, 
elle 11retende a·gora duvidar ela ·legr.üidacle de 
um diploma que tem .um ·fim peculiar, qual 

'Ü Sn. )1AHQm:z lll: ·CARAYET..r.As: - O ne
gocio mudou de face, e não ·~ a prl:ne!ra vez 
que mu.do de opinião ,depois que estou mais 
esclarecido; o :Ministro teve duvida na intel
Ugencia da lei, e a propôz â Gamam dos Srs. 
Deputados, e jâ um nobre .Senador apontou 
que uma tal lntelligencin se tem dado em ou. 
tras Provinclas e •Portanto se o •:l-1inlstro du· 
•·ida, como ha de chamar A responslbilidadc 
essas autoridades? Nós pois devemos esperar 
c ver qual ~ a opinião da outra Cn.mara, não 
me :parece airoso que mandemos uma ordem 
que não ha de ter execuçiioo. porque o :\Hnis
tro duvida, e espera pela decisão àn outro. 
Camnra. 

Julgn.ndo.sc sufücientem~mte discutida a 
materia, i]Jropôz-se á Yotaçi!.o: 

é n n~Jmcaçiio de um Senador c por •base tlllUI 

eleição OJOpuoJar scbre quem cahe a escol11a 
de um dos propostos na lista tríplice? Doe· 
mais, a precedente que existe a este respeito 

1." .o Parecer,. salvas as emendas, para 
passar á !.l' .dlscussã·o: foi approvado. 

!L • A ·emenda do !Sr. Borges: passou. 
a.• O requerimento do Sr. Alencar: não 

passou. 

2• PARTE DA ORDE)I DO DIA 

~ de uma for~n irresisti~·e!. Qual foi o ex· 
pediente que se tomou ·qua·ndo esteve grave
mente enfer·mo um dos Exms. membros dn 
Regen·cia? Cessou por isso o andamento dos 
negocias do Estado ou algum perg.un.tou of. 
ficlahnente a razão por que sómente eppare· 
clam duas assi:gnaturas? Ao contrar!o deu· 
se execução aos decretos e ordens do Gover-

Entrou em discussão ,o Parecer da Com- no em todas as esta~ões do Impcrio, sem que 
missão de constltu.Jçii.o, apresentado na. ses- alguem questionasse como agora, sobr~> a sua 
são anterior, sobre a. Carta J.mperlal do Sena· legalidade. 
dor eleito Francisco de 'Paula ,Souza e 1Icllo; ·E• ·pratica inalteravcl em· todos os Cor. 
e junta.mente o voto se;parado assignado pelo pos Collecti~os, ainda nos Tribunaes mais 
Sr. :lfa.rquez de In·ham·bupe. eminentes da, •Nn~ão, e que faliam cm nome 

O •SR. ·1\IARQUEZ DE •l:"'IIA~rnurE: - Sen· do Chefe, que existindo n sua. maioria. de1•e 
do eu nomeado .paro. ·supprlr a. if.:!Ltn de um proseguir •no excrclclo de suas funcções. e 
dos membros da ·Commissão de Constituição ~ esta a situação em ·que se acha a Regeu
afim de se proceder a exame da Carta Im· ela. 'Eu não me proponho a examinar a cau· 
perlnl pela qual é nomeado s~nador pelaPro· sa destn falta; não é estn a occasião compe
víncla de .s. Paulo o Sr. Francisco de Pnuln tente para prov!dencln.r a esse respeito; ou • 
.Souza e Mello, e duvidando os seus illustres tros süo os meios que se devem adoptar para 
conegas da legalidade da mesma ·Cartn, por I prevcn.Jr este c outros inconvenientes a que 
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dão cn:usa. as mesquinhas cautelas que se to· 
muram na lei que marcou as attri:buições da 
Regencüt. .Se passasse a opinião .tão ef!lcaz· 
mente sustentada .por alguns !Ilustres Sena
dores, que os decretos do Poder J.Ioderador 
se podla·m cxpedi.r sem serem referendados 
por alguns dos Ministros de Estado, c uppa. 
recessem com uma ou duas assignaturas da. 
Rcgencia que •é ln·violawl, parecia talYez jus· 
to algum reparo, ao menos para perguntar ao 
Governo a razão dessa falta; ·mas vendo cu 
este di·ploma ·firmado pelo ::II!nistro e Secre
tario de 'Estado dos Negocies do In1perio, fi
co tranquillo porque elle responderli por este 
facto ·quando fôr chamado á responsab!lida. 
de, pois estou convencido que el!e· dará a ra· 
ziio de seu .procedimento, nem de outra ma· 
ne.ira praticaria, sem justificado motivo, tan· 
to mais não ijta.vcndo lei que regule esta ma. 
teria. 

·Dada a hora, o .Sr. Presidente declarou 
adiad:L a discussão c marcou para a ordmn 
do dia a continuação e ·mais .rnatcria jli desi. 
gnadas na sessão antecedente. 

Levantou-se a sessão áS duas 'horas e um 
quarto da tarde. 

SESSÃO ORillNARIA, Jili\1 3 DE AGOSTO 
DE 1833 

l'r~S!DE:\CI.\ !lO SI!, DE:XTO ll.\ni:OSO l'J:.1lEIJIA 

Disc1tssão do Parecer sob·rc o Scna.aor eleito, 
J.'rancisco elo Paula s~uza e J!cllo. -Dis
rJ/lSScio do proje.~to sobre o ·meio circu.JcM· 
te c crcaçrio de 11m Banco. - Discztssão 
drt RcsoJuçrio autorizando o Juiz de D-i. 
?'cito a jul[lar pm· si só toclo.s os tli'OCC$SOs 
crin~es a.rttcriorcs ao C o digo Orim inal. 

Fal!aro.m ·os •Srs. Senadores : 
Visconde de AJ.cantara, Saturnino o 
Visconde de Cayrú, 2 vezes; Almeida 
e Albuquerque, Fei~ó. J3or.ges, ::llnr
qucz de Caravellas c .Vcrgueiro, uma 
:vez. 

A!berta a sessão com 33 ·Srs. Senadores 
e lida a acta da anterior, .foi approvada. 

:\o decurso da sessão compareceram mais 
6 .Srs. Senadores. 

O -sr. 1• Secretario deu con-tu do seguinte 

El>l'EDIEXTE 

iFina.Jmen.te, Sr. ·Presidente, qual -foi a 
prol'idcncia que se .tomou para supprir a fal· 
ta de algu.m dos membros da Regencia, quan· 
do por algum tempo o exercício do seu alto 
emprego? •Nenhuma. ,Em ambas as .camarns 
se propuzeram aJ.guma.s emendas para que 
houvesse uma su.bstitulçiio legal para os 
nmn:bros da Regencia., e ·não foram attendi· 
das. Nada -me parece mais improprio do que 
excitar uma sen1elllante questão. de que p6de 
resultar .um scisma politico e ficaremos na 
terrível alternativa, ·ou de se para!yzarem 
todos os negocias do IImperio ou de se jul
garenl nullos todos os actos da Governo, e 
sei bem avaliar qua.J dos males é maJor; es
pero porJ;anto que o .Senado desprezando esta 
duvida dulgue ·valida a Carta ·Imperial :paro 
produzir seu devido effeito; •pelo que estn·n· 
do eu possuído desta verdade •passei a exa
minar as actas que serviram de ·base a apu
ra~ão geral para ,firma.r a lista e fazendo-se 
alli men~ão de 18 ·COl!egios cleltoraes da Pro· 
vincla de S. ,Paulo, faltando o da viUa de 
Sorocn·ba pa:ra completar esse numero, me 
parece ·com·eniente pedil-a ao Governo, por
que .talvez ficasse envolvida com os papeis 
na rcspecti.va :SecrctClria de Estado; pois aio· 
da que esta não seja uma circu.mstancia es· 
senda! p.ara legalizar este negocio, todavia 
pouca d·clllora póde Isso causar, podendo o 
Senado dispensar nc>sa ·formalidade, uma vez 
que não appareçn aquella acta perdida, da 
qual consta. o numero de votos que ti-veram 

Ulll officio do Ministro do Irupcrio, re· 
mettendo um autographo de cada uma das 
Resoluções da Assembléa Geral Lc.gislati:va, 
constantes da rdn~ão abaixo transcripta. nas 
qunes a •Regencia, cm nome do Imperador, 
consen tio: 

os tres candidn.tos propostos. 

"Relação dos autogra.phos das Resoluções 
da Asscm.bléa .Geral Legislatil'a, que são rc· 
mettidos á Gamara dos Srs. Senadores, com 
Aviso da data desta. 

"Resolução <!e 4 de .Tulho de 1823, deter. 
minando que os professores que se destina
rem no ensino de primeiras lettras pelo me· 
thodo de Lenco.ster nas Prov!nclns, cm que 
se niio acha ainda em pra;tlc!L, !JOSsam ser exa-
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minados no mesmo n1ethodo perante o Presl- .Secretaria. de Estado dos :!\Tegoeioõ do 
dente em ·CcnseJ.ho de qualquer tProvincia. em Imperlo, cm 31 de J.ulho de 1833, - Luiz 
que iii. se ache est:tbeleeido, ou nu Côrte pe- Joaquim a.os Santos Jfarroaos." 
rante o :Ministro do T.mpcrio. 

Dit:1 dt! ·5 de Julho dito, determinando. 
que todo ·o conteúdo da ·Resolucào do Conse
lho Geral da Provlncia. de :S. Paulo, sanccio
nada pelo decreto de 10 de Julho de 1832, so
bre ~bertura de estradas e melhoramento das 
existentes, faca parte da Legisl~ção peculiar 
da Provincia de Santa Catharina. e como tal 
seja executada. 

Dita de 5 de Julho dito, creando uma 
cadeira de primeiras le.ttr.:ts na povoação de 
•rra;hir)'• da Provineia do ·Ceará, com 30$000, 
de ordenado, e determinando que o seu pro
fessor seja provido na. fórma das leis existen
tes. 

Dita de 5 de Julho dito, crc.ando na vil
la da La·guna, da <Provincia de ,santa Catha
rina, u:na escola para meninas, e providen
ciado sobre ·O seu provimento. 

.:Dik'l. de 5 de Julho dita, determinando, 
que os ordcnadcs dos profl•ssores de primei
ras lettras das ·freguezias de S. José e de 
S. :l!i.gucl. da Provincia de Santa CttthariLW, 
que se habilitarem pura o magisterio na fôr
ma do artiogo 6" da lei ·de 15 de Outnbro u<.' 
1827, fiquem elevados a 260$000. 

Ficou o Senado inteirado. 

Uma representação da Cmnara :l!unicipa.l 
da villa de S. Francisco de Paula. da Pro
\'inci:l. de S. Pedro do :Rio Grande do Sul, 
patenteando os protestos de sua constante 
adhcoão a sagrada causa da .Jioberdade c in
dependencia destt! Impcrio, de SUtl inaltera
vd obediencia ás .Sapicntissimas decisões do 
Congresso Legislativo e de seu amor c res
peito ii. iM'iolavel Pessoa do Senhor D. Pe
dro Segundo. 

Foi recebida com agrado. 

O Sr. 1• Secreta·rio e.prcs.:ntnu a folha 
do subsi<lio dos Srs. Senadores, pertenceme 
no .mez ele Julho, c a.s das despezns do Paço 
do ·Senado, e Secretaria . 

Ficaram sobre a ~resa para serem 
sub.mett!das ii. consiclcra~ão do Sena
do na seguinte sessão. 

1' PARTE DA OllDIDl DO D!A 

Dita de 11 de Janeiro dita, appro.vnndo . . _ . 
a pensão de 400$000 annuaes, concedida por 

1 

·Contmuou a d1scussao que f1cou adia~a 
decreto de 26 de rMa.io de 1832 a Francisco D~'l sessão an.te~io_r, do Parecer da. Comm.ls
Rodrfg.ues da Silva )IIcllo, estudante do curso I suo de ConstltUiçao •. sohre a. Cnrta Imperwl 
ele .Scicnci,1s Jnridicas c Socines d·:t ddadc C: c 1 do Sr. SPnador eleito .Frane1sco de . Paula. 
Olinda. 1 Souza e ·:\!elJo, e ·do -voto separado ass1gnado 

. . . pelo Sr. l\!arquez dê Inhambupe. 
'"Dita de 12 de Julho d1to, detcrmma·nclo I 0 ,sn. VTsco:--m: DE Ar.cAXTARA: - Sr. 

que, aJ.6m das cadeiras de rhetorica c philo· 
sop·hin, fique igua.J.mente creadn na capitar 
da Provincia ·do rPiau:hy uma. outra cadeira 

Presidente, as ·razões que ouvi .]Jantem para 
se julgar va.Jído o diplomu, que 'foi presente 
á Commissão, ainda não me pude-ra.m remo· 

de rrancez e gco.gr.lphia. ~om ? ordenado de wr a .cJuvldu em que estou du sua legalida-
600$000 nnnuaes; e prondenc1ando sobre o de. Ouvi dar ao primeiro nobre rSenador que 
concurso della. hontem fallou tres razões, mas nenhuma del-

"•Dita de 13 de Julho dito, approvn1~do /las me convenceu que não rue a,trevo ainda 
a jub!laçi!o concedida por decreto de 1·' ,: c a .pronunciar se o diploma por esta falta é 
Junho de 1832, ao Padre Francisco de l'nula.luu!Jo, ou nf10; porque ten·ho :gran·de escru
e Oliveira, na ca'rleira de .phiJosophia racio· 

1 
pulo c mesmo difficuldade de clccicl!r·me so

nul e moral da cidade de rS. Pau·lo, com o brc tal ma teria, e por isso deixo e1 sua dcci
&CU ord<!nudo por inteiro. sfw ú sabedoria do •Senado, e q·ualquer que 

"Dita de 11 de Julho ·dito, apprO\"JIHlo ella fôr submissamente a se.guirci. porque se
os ordenados das OCidciras de primeiras l;,t- rá fundada em outras razões além dnquellas 
tras, cread.as na ciodnde dn Fortaleza e en: que ouv1, as quaes 1•crei se posso contraJ1ir. 
algumas yiJlas e po1•oações da :ProYincia do A primeira razão que ouvi dar foi, nf10 
C eu r ii.. ser este o primeiro diploma que se tem a,pre-
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sentado no Senado .com duns assignaturns sO· O .que podemos dizer em regre. ·é, que to· 
mente e sido appro,•ado sem se ter not11do o. das ns vezes ·que se trata ·de dnr ou tirar 
fn·Jta da •terceira: ou não entro no exame de, direitos h11 necessidade de numero certo: es
se tem, ou não appnrecido mais diplomas com te princi·pio •é corrente, geral, e adoptado cm 
est11 falha; nem se o Senado lhe tem dado todas ns legislações, e ·faltando um para prc. 
va!ldade; mns uindo. quando ·isso .tenho. as- encher o numero fixado, n. deUberação tnmn· 
sim acontecido, isto é, que tenham vindo no da pelo numero i!Iegal é irrita, é nui!n; ora, 
Senado alguns outros dipJo·mas com duns as· tendo o diploma que se apresenta. de confe· 
siguaturas s6mente, não se segue de um tal rir direitos, e determinando a nossa lei o nu
procedimento que 0 .Sena•do os tenho. adopta. mero de tres .. faltando ·Um, a •dellbrra.ção, e 
do. nem dahi deduzir-se ser ta-I acto assim assignaturn de d·ous s6mente não p6de pro
exercido, valido: podem .ter apparecido esses du~r effelto valido; portanto o argumento 
factos; póde ·O ·Senado ter dado por elles, ou apresentado pelo nobre •Senador é contraprJ· 
não ter dado; e tendo dado p6de não ter que- ducente e é •Um dos motivos que corrobora a 
rido declarar sua opinião; este aresto, pois. min·ha du·vlda, e vaci!lacão. 
não me faz de nenhum modo mudar de sen· Ter.ceiro argumento: disse o nobre Sena· 
timento, emquanto o .Senado não Tesolver dor, ·O diploma estlí. nssi.gnado pelo :IIinistro 
tenminantemente a duvida, que i!JOr um tal do IImperio, o que ·basta parn o tornar nlio
argumento ainda não considero destruido: e so ou cruando se d·ésse algunlo. censura devia 
seja qualquer que ,fôr o numero de precedeu· caJJ.ir sobre o Ministro: eu direi cm primeiro 
tcs, que se apresente em ·contrario. não se lugar que a nssignatura do :mnistro cm re. 
s<•gue dahi que esteja valido, e possa produ- gra constitucional, neste caso não é necessa· 
zir effeito no Senado o diploma actual; por. rio,, por isso que rversa sobre um acto priva· 
que este ·~ o Primeiro diploma deste genero tive do Poder oiodera·dor, que não preciza 
que .tem apparecido no •Senado com semelhan· de ·referenda de :Ministro; c ainda .quando 
te falta; e os precedentes que se poderão no· fosse neccssaria essa assignatura de Minis
tar, reca'hem sobre diplomas de diversa natu- tro, eJ.Ja o não tot_naria valioso porque é n'Ul
rrza, e cuja execução não compete ao Sena. lo. era antes da assignatura do Ministro, nu!· 
do, mas ns autoridades subalternas, a cruem lo continuou a ser depois della. :lias nós não 
cumpre na conformJ.dade do Codigo oppôr tratamos se o diploma •devia ou não rter a 
sobre a. sua i!legalidadc: por .consequencia referenda d·O 1\f.inistro, nem se este ,fez ·bem 
não me ·convence o facto dos precedentes, e ou ma:l em o referendar; .di·go não tratamos 
se o Senado não tem ainda dcltbcrado sobre da responsabilidade .do 1\Iinistro; 1tratamos 
a necessidade das tres assignaturas está h o· da que sobre n6s ;p6de reoohi·r; estlí. ou não 
je nas circumstanclas de o 'fazer. lnullo ·o diploma? Estlí. ou não legal com as 

.Segundo argume:J.to: 'é pro.ti·ca geral em .
1 

nssignaturas s6mente de dous mem•br.os dtt 
todos os corpos col!ectlvos ·decidirem-se os Regencin? Devemos ou não executai-o. Esta. 
n'~gocios pelo maior numero: ·é isto o que Ee I é que é a questão; portanto o argumento dn. 
pratica nesses corpos, mas .~ nos negocies em assignatura do Ministro •é ·futil, nem tem ap
que não est{L determinado numero certo .:lc pllcação a!g.uma. Por consequcncia as tres 
juizes, ou ·de pessoas que tem de .tomar co- razões apresenta·das pelo ·nO•bre .Senador na 
nhccimento dos negocies, e deliberar; é essr. sessão d·e hontem não me tirarão da duvida 
a pmtlca .geral, com restricção, porém, da na. em que estava. 
turezn, e estado dos negocies; em uns cns.,s Outro nohre Senador, segundo me Jem. 
é indeterminado o numero dos votos, p6dc bro, apresentou uma outra razão e disse que 
ser maior. ou menor, conforme a quantl·da· n duvida que se apresentava .po-dia ser peri· 
de des melll'bros presentes, como quando tra· gosn; ·nilo se devem incutir medos c term· 
tnr de interpôr consultivamente os s~>us pa- res; se procede ou não a duvida da .commis
reccres; •cm outros, po~6m, não podem: toma,r são, o Senado o decida, e seja qual •fôr a sua 
dcllbernções sem numero ·fixo, c determina. decisão, se eu a não julgar conforme no meu 
do, porque n ·lei assim ·O requer, c então ailo juizo. não adoptarei, mas a cumprirei como 
se p6dc •diminuir daquellc numero, ·que a hi subdito da lei: nflo -tenho medo de cmittir a 
manda (apoiar/os); se é que n parida.de p6· minha opiniã-o, nem suppon.ho :que dnhi possa 
de ter lugar. vir motivo ·de resistencia contra o Sena·do. 
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~iio -tendo, tPals, C;chado peso e 'fundamento 
nas razões que se apresentaram, n.ln-da estou 
na opinião em que estava de proceder a du
vida sobre a legnli-do.de do diploma, peb fal
ta de assi,.;o:natura -de um dos membros da Re· 

lei man-da por exemp-lo que o julgumcnto se· 
ja ·feito por trcs m~mhros, se um -desses, a 
quem jlertence julgar; estiver ausente, será 
valido o j-uJ,gamento? .Dlr-sc.lla que lha mala
ria, contando-se com o ausente'! ;Póde acon-

gcncla. ) • 
AMm da du.vida e lllegalidade aprescn

ta:da, ha outra sobre a eleição popular de qu~ 
a C:Õmmissão ainda se -não fez car.go porque 
julgou necessario antecipar a decisão desta 
Prellminar para depois com mais circumspe. 
cção cntra.r no miudo exame das actas; logo 
que o .Senado decida esta primeira ·questão a 
Commissii.o apresentarú. o resultado do seu 
l'Xame. 

0 .Sit. AL)!F.IDA E ·AT.lll:'QUERQUE: - Duas 
razões princ!paes se apresentam ]l(tru se i-m· 
pugnar o ·Parecer da Cornmissão: umu é ti
rada dos ·prec~>dentes; e outra da natureza 
dos Corpos moracs e collecUvos, em que se 
t<!lll. dito que se ·pratica decidirem a questão 
pelo voto da maioria, e aponta-se corno ar
gumento, e é este o mais forte pa·ra se im
pugnar o :Parecer da Commissão. 

tecer mesmo que o 'l~ribunal seja composto de 
muitos me1nbros, mas que só metade seja pre
ciza para se poder deli:berar; c eis aqui que 
só ,;ssa metade ·fôrma a totalidade para ha
ver decisão. 

O Corpo Legislativo compõe-se de 150 
membros, e para ihavrr ·deliberação é precizo 
em cada Camnrn met:~.de e mais um. e sem 
esse numero não póde haver -deliberação al
guma -va-liosa ,porque é necessario a maioria 
da totalidade real; do mesmo modo acontece 
nesse C0!1lo moral que constltuc u Regencia: 
onde para haver maioria não •basta uma to
tali-dade idea:l; é necessario c indispensavd 
que existam tres melll'bros presentes. Este 
negocio é de summa importancia, c não pó· 
de ficar sem se tomar umu deliberaçii.o, J;lor
que nós estamos em um perfeito principio: 
como é que se pôde dizer que existe uma 
Regencia, quan.do elle não tem senão dous 
mem·bros compond-o-se de 3? E deverá o Se
ne.do está calado sobre este ponto? Eu creio 
que não; e convém nisto tomar-se uma medi· 
da, que nos si!·va para o -futu-ro; o Senado 
deve ap-roveitar o ensejo pnra tomar uma de. 
liberação. 

O .SP.. Fm:J6: - Sr. Presidente. iDclxo 

O _primeiro argumento quanto a mim é 
de muito peso; ha um pr;;cedente, e prece
deu te terrível, com força immensa: os actos 
da Rc:;encia assi.:;nados por dous membros 
tém sido -reconhecidos Je:;aes pelo Consel-ho 
de 'Estado, e pelo :~linisteri-o; e ainda mais 
pelo Cor.po !Legislativo (apoiados) ; e á vista 
disto não posso deixa-r de dizer, e estar na 
opinião de que este diploma, que se apresen. 
ta com duas nssignaturas, está -na ·classe dos 
mais, que tê msi-do reconhecidos Iegaes pelo 
Co,rpo l&gislativo, e Conselho de ,Estado. Mas 
a outra razão que se apresentou é de certo 
muito frac:t e niio ·é fundada em razão, é prin
cipio intei-ramente falso; quer-se q-ue u maio· 
ria nos -corpos col!ecti·vos saia necessaria paro 
a validade das ·decisões; mas é preclzo fazer 
distincção de maio,ria. de uma totalidade 
real, e existente, e -da <le uma i·mag.inaria, nós 
temos o nosso regimento :que determina que 

de ·parte as objecções que se apresentaram, a 
que não me farei ca.rgo de responder, e posso 
a offerecer a considcroção do Senado as con
seqacnclas que po·dem resultar da approvação 
do Parecer: Primeiramente, teremos de ficar 
em sessão perma·nente. pois não existindo 
Regcnci:L mal p6de ter lu.ga,r o encerramento 
da Assembléa! Niio pedem ser sanccionadns 
a lei -do Or~amento, a do •meio circulante, e 
tadns mais que porventura possam di.mannr 
deste Augusto ·Recinto! Em segundo lugar 
Ignoramos de que modo o povo 'brazileiro re
ceberá esta delibern-çfLO -do .Senado, quando a 
esta .camara pc.rtencesse só por si .Mgocio de 
tão alta manta, o que eu contesto, e todo o 
Brazll co,mmlgo; cumprindo·l;he apenas J.Jnr
ticipar ú. Camara das Deputados a sua duvida 
para saber della se est(L de accôrdo, no quo 
estou muito certo que a outru Can1ara não 
annu!rá, não por .haver ali! uma grande maio
ria. que 'lliia sen1do ·hostil ao 'Gilverno, nii.o o 
tem todnvit1 coadju-vado, con1o lhe cumpria; 

o 1Senado possa tomar deliberação estando 
presentes 26 Senadores; es·te computo de 26 
é quem .fórma a realidade ·das -decisões; .mas 
é indispensavel a existencia de 26, totalidade 
nbsoJ.uta .Jl.a-ra ,haver deliberação; mas estan. 
do ausente um mem-bro .póde-se dizer que es
tá a maioria a respeito .dos 26, que é nu
mero sufficicnte para a realidade das vota. 
ções? ~ii.o: no 111csmo caso cstii.o os 'l'rlbu
nnes de Jus-tiça e de -Fazendtt. etc., etc., a 
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mas pelo ll!lllor da ot,dom, e aferro nos priu· 
c!plos. 

trato de pessoa alguma,, não faço ullusão n 
alguem) não é ella cm opposiçilo ao .que a 
Consti tu!çiio quiz esta!JJelecer determinando 
que fossem tres os !Regentes? 

Supponhamos, por~m. que au1:bas as Ca
maras concor-davam em que se nomeasse um 
n·ovo rRegente; concordn•rlu a Nação? Estou 
multo certo que movimentos teriam lugar em 
to~as as Pro\'inclas; e ,quem sa!be donde isso 
nos levaria? Es·tas são as consequencias que 
se podem esperar approvando·se o !Parecer 
d:t Com:m.issilo, ·é que como prometti o~fereço 

á considernçilo do Senado. 

Se se .tratasse rele tndn.gar a causa. da f:tl
ta de assignntura de um Regente, ·e se se qui
zesse comparai-a com os princípios geraes de 
direito, -de certo seriam ·bons os o.rgumentos 
em favor; mas trotando-se de questão multo 
dEferente é -ncccssario expôr-sc este princi. 
pio em toda a genernlidndc afi:m de que a 
Commissão possa dar o seu Parecer. Argu· 
mentau.do·sc de maior pa.m menar se trau::.:e 
o prccc;dente -de terem apparecido já d·iplo· 
mas com duas nssignaturas, a que se não rez 
objecção alguma, e que o mesmo succedera 
na sancçilo das leis, a mais importan·te das 
attribuiçõcs do Poder CVIodern.dar. e que por 
isso se não deveria. Jazer reparo na falta üe 
uma. asslgnatura no diploma de um Sena· 
dor . 

O rSu. S,\l'unxrxo: - No meu entender a 
Commissão u}iresentou o seu ·Parecer ·fun~dado 
num ·raciocínio exactissimo, segu·udo as re
gras de Direito ,puollco .Constitucional. Quan· 
do se trata de o.vança:r uma proposição, e que 
deduza, de outra mais cla.ro. assim se de\·e 
praticar; não ha aqui resolução, mas sim sa
ber-se se ha realidade no que se praticou, isto 
é, se este diploma •6 verdadeiro, ou niio. A 
Commissiio diz que seu raciacinio está -depcn
d·ente deste principio. Se o diploma com duas 
nssignaturas é legal: - sem que esteja de· 
monstrado este pri·ncipio, sem que a. Co=is. 
são esteja certa que elle é verda·deiro, não pó
de tirar conscquenclo. nenbuma, não lhe é 
possive·l dizer que; o diploma é legal. o eon· 
frontu•l-o com as actas respectivas. !:\Iuitos 
dirão que ·não é .caso de ·duvida vir o diploma 
com ·duas assigna.turas; .mas a Commissilo 
não qulz estabelecer este principio em toda 
a sua generalidade; e a qualquer dos noores 
Senadares a quem se pergunttlr - se é legal 
o diplomo. s6 com ·duas assi·gno.tura.s da. Re. 
gcncia - ha de reflectir •Um pouco antes de 
respondea-. 

.Se se quizesse classificar a importancin 
dos differentes actos do Poder 2'<1oderador não 
sei se se pod·er<l reputar .:stc de menos impor· 
tancia; todos elles o silo; por-ém, se olhar· 
nws na Constituição o primeiro de Q.'Ue .trata 
no Poder ~Ioderarlor é o da nomeação de Se
nadores; e se se póde tirar alguma, illaçãa 
da ordem oom que estas attri.buiçõcs estilo 
collocn:das na .Cdnsti.tuição, oertall'\c;n te que 
·nos d0ve merecer .mnis al·guma con~ideraçiia 
este attri•buto: na ·discussão da Iei da iRegen· 
cia foi este um argumento muito forte, e ·que 
mereceu grandes apoiados; além dGl (]:Uc. a 
sancçiio de uma lei, attribuição do Poder Mo· 
derndor já •é o roto de all:l•bas as emen·das: 
o que p6dc um voto dissi'dentc de um dos 
membros da Regencio. con·tra 152? .Neste casa 
porém, trata-se da escol.hn de um indi.viduo, 
c quem sa·be se a presença deste .~gente, que 
falta. melhor informado da proceder e costu. 
mes deste individua faria propender, a seu 
aviso, o voto de sous .collegas .para outra la· 
-do? Por.tanto julgo que ·não 6 tão imll'Ortante 
a sancção de ·uma lei, como o é a escolha de 
Senadores. 

<Eu não entro nesta questão, a.penas digo· 
que a .Commissii.o devia apresentar esta du· 
vida antes de proferir seu voto ·definitivo por 
estar dependt-nte da decisão uma Resolução 
para que sempre que se apresentar um diplo· 
ma com duas assi.gnaturas seja, julga:do le
gal, porque se passar sem modiflcação a·IS'U
ma, ·C com tanta gcncraoJidade é :muito peri· 
gosa, Quando a Constituição deterlllÍnou que 
fossem tres os membros da Rcgencio., e não 
daus, .quiz malar ga·rantia aos actos da Re· 
gencia; supponhamos que dous ;lkgontes se 
un·em a ·favor d·o u·m acto, que um .terceira 
não julga conveniente ao 'bem do Imperlo, e 
que os dous primeiros, cm nusencia deste, fa
zem passar o acto; pergunto, é is·to canse. 
quente? ·PreelliChe-se a ·fim que a ·Constitui· 
ção se propôz? rSe pa.ssa:r a gencralldade (não 

Dt•mais, a Constituição llHl'llda. que na 
mor.te do Impcr:tdor se ·forme a Rcgencla pro· 
rlsoria composta dos :l\f!.nistros de ·Estado da 
Justiça e Impcrio, e de dous .conselheiros 
presididos pela Imperatriz \'luva; abdicou o 
ex-IIm.pemdor no -dia 7 de Abril, e havendo o 
:\finistro do IJ.:npc;rio, os Conselheiros de Es
·!ado, suscitou-se um gru·nde em;bara~o na lfal· 
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ta do ~1inistro du Justiça; l'!o-sc a N:1çiw uu jam todos presentes, ou nüo. temos o roto des
uecessidado ·do coJulllotter •uma !l!t.•g.a!itbde; to Corpo; isto está clnro, é d<' ~imp!es intui
porque de duas uma, ou de nu:uc:u·-se a llc- cüo. :lias, continuou o !Ilustre Senador -
gcncia com 'IU~nos membros CJUC a Cou~titul- quem su.be se 1I:LI'endo u·naniruidade de dous 
~·f,o manda, ou de• reunir-se a AsseiJlbJo~ com votos na escolha de um .Senador qualQuer o 
numero !ui'erlor ao que lt Const!tuiçfw man- roto que fa.Jta poderia, mais ·bem Informado 
tia; IJroJfc•r!o-se este por(Juc julgou-se mais da couducta e Cllpac!dade do ind!.yiduo, abri
importante a Hegcncia completit do que a gar os outros a entrever noutra op!niüo a se
Asscmb!C~t; neste c:!SO digo que nüo é de PC- rucl!wntc respeito? 
Qllc·na !mportancia esta Regcncla, comporta , . ,, 

1 
. . .

11 
. ~ 

. . _ . . •• respci to ua c1 UJUD.tou o 1 ustre ::.c-
coo! u 11uuwro tJUe u. ConstltUl~ao manda; c!,; / ,, . . ' • . .. 

. - . nauor, el!a Ja tem o voto de 1~2 mdll'lduus. a 
aqui llOl'qtte julg-o QUe a CalllllliStiaO tmlw de . . , . . . S 

. . . . . respeito .da capacidade do I!ldii'Htuo para c-
a.bsolutu necess1-dado de C!l!Itt!r o seu l'arccct I • • , 

l . ,, .,,. t " t" IJI'C!J·,1,; 11 ....... 11 ,,. nador so estes dous. En:;aua-se o !llustr~ :Se-a c se uCCiuir es a fJUcS ao .•• ·~·. c •-

· nadar, não t.;m só estes dous \'Otos; -tem os tanto roto pelo Parecer d:t ·Comnussão. 
o .SI:. J3oi!Gl:S: _ •Senhores, eu nüo putlc do ·POYo ou SOO eleitores, parte escolhida d:1 

comprcllcndcr o nobre Senador, mais do que Provincia que e!lt: vai representar, AQui tc
os membros da Corumissfto: dizt•lll dles que Ilho respondido aos argume·ntos do nobre .Se-

. - ~ ,, nador. SUStllill seu VOto até a .dcCIS<:o dO ::>Cnauo Sl' 

é ou niio va.Jido este diploma que o .Senador Outro nobre Senador qne com a boa fé 
uiz - voto .pelo ·Parecer da Co!llmis;;ão; - Que o caracteriza sempre sustentou a il!ega
diz que o Senado decidu; mas porque não !idade do d;iploma apczar dos prccedcut{)S, 
{j,•cide dlc? E' isto o que compete a cada um que têm havido: - nem se diga, disse el!t•, 
de nós, decidir se acaso a duvida da Com- QUe o Senado sa.be QUe diploma tem hm·Ido 
missão precede ou não; mas dizer \'Oto pelo I só com duas :1ssigonaturas; podcr-se·ha dizer 
l'arecer da Conunissfto ·6 nilo votar, porque a isto, senhort:s? •Nilo tem vindo aa.ui leis 
Comruissüo nüo dú Parecer algum. Hespon- sanccionadas só com a. assignatura de dous 
daei .:1gora aDs nrg.uuwntos que apresentou /1 membros da Regcnciu? A .primeira que uqui 
o nobre Senador. appareceu cDm duas assignaturas o .Sr. 1" Se-

Um dellcs parece que não nus tlcvia oc- I cretario nüo declarou. e nós todos ouvi:nos 
cupar. qual foi o da ordem numerica elas :J.t-1 - tem duas asslgnnturas! - Como se nos 
tribuições, que são confiadas pela ·Constitui- diz então que o Senado ·nilo s:rbc deste prcce
çüo no Poder 2\Iodcrador, porQue o mesmo no-/ dente? Como? .Se ainda Jwje se leram aqui 
bro .Senador lhe reconhece a Iraquczu; e va- I umas po.ucas de Resoluções com esta falta'? 
mos ao outro. I 2\Ius o nobre .Senador· avançou ruais: temos 

Que a escolha de um .Sen_ador ~ cous~ / o pr,;cedeate do conhecimento do .Conselho 
ruais importante do que a sancçuo elo uma._l_c~ I de Estado, temos o do 2\Iinisterio, que aliás 
porque est:L já tem 152 votos a favor· );ao ~ um dos Poderes, c nfto como se disse aqui 
cspt:ram ouvir um argLI!lJ('nto tal; pois a subordinado aos legisladores; e todos de mui
sancção -de uma lei, que obriga u toda a Xa- ta força; mas dizer ainda mais, ha outro ain
ção, scrü inferior a escolha de un1 membro da mais, ha outro ainda de maior força, c 
do Corpo Legislativo? Isto IJtul'tl mim é uma abertura 'da Assem•bléa com dons membros da 
blnsphcmiu. Reg-encin; c como é que -IlÜO lhes dissemos -

o outro argumento ú engenhoso. Disse não vos ndmittlruos presentemente, porque 
o nobre Senador qu.e :1 razão por que a Con- cl!t•s nüo representam a He;;cncia. retirui
stituição estabeleceu a Regencia de tres é vos, quando 1·ierem os tres, nos reuniremos 
porQue .quer sempre que os votos dos trcs fi- então - deu-se-lhes esta resposta? Dir-se-h:l 
zesse ruais validade a sensatos: mas em lu- porque a Assembléa foi a·bcrta sú co!ll dous 
gar desta razüo dou outra - não quiz un1 membros da. Hegencia, que niio est[t legal
porque .temeu o abuso de .um só homem; nfi.o men-te com·ocada? Entfto é prt•cizo unnul!nl'
quiz dons porque .temem um Triunn·irmo; se trdos os netos que temos feito, e ató q:w 
porém quiz tres para ter uma lll(liori:~, a una- restituau:o;; o subsidio (J'h' temos receb:do; 
ninüda.dc de deus ·votos; log·o se se der esta c que duvida ha. cm que seja ilkg·:t!, se cl
unnnimlt!mlc rk dous votns, ou elles este- les yêm ·ele llllln origem i!Icgal, ~ incompe-
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tente! E' posslre! isto, senhores? l'odos nós 
vimos que a sessão foi (l;berta só ;10r dous 

0 ·SIL VISCOXDE llE CAY!IU': - Sr. Presi· 
dente. pedi a pa!ana para responder a a!· 

me.mbros da R,;gencia. c .!w d·c ser encer-. guns nrgumentos ·do nobre Senadar que me 
·ruela ·CO!ll ig.uul numero, ou ~n·tfto havemos de combateu. A questfto •é sobr.c uma duvida, o 
dizer - se acaso deixarmos pass::!r a lncuri:t· nós nüo .decidimos cousa algmna: sup·púr-sc 
!idade d~ abrir-se a sessão com dons mem- que nós tinhamos autoridade de decidir um 
1bros d·:L ·Rcgencia, agora não queremos ad- ·Ponto til o melindroso era ccrtamcn te impôr· 
mittir isto? - Ficaremos aqui em homena· nos um cargo que nüo nos pertencia; ao Se· 
g<.·m nesta Casa .etemumcntc? JJacln só competia decidir esta duvida. Quan-

Permitt:t-me o nobre .Senador que HJc to a mim não me fazem peso precedentes ne· 
c!ig:t - quando se defende uma má causa nilo nhuns; o que me f::z peso é a Constituiçfto, e 
se pôde recorrer seuüo a a.rgumcntos ·fracos contra clla não pôde p.rcya!ccer nenhum prc· 
e L'Spccioso. cedente; se até agora apparect•ram QS actos 

lDisse hontcm um dos aobres Senadores, ela Rogcncia int<•gralmente com todas as as
que a accão, iutcgrielude, c existcncia da Re. signaturas, e agora não. upp.areceJ·em, vai a 
gcncia ·com o numero inteiro era. cousa ln· t•stu.belcccr·se o eluumvirato, ·porque 'faz com 
dispcn·sarel, sem o que nr1o era possi- que se;ia. ineliffercntc o est.1r ou não na Côr· 
;e! dln caminhar, embora ·houvesse um QU LC um elos Regentes; a Const!-tuiçflo não con· 
deus. que por suas molestiils se impossibHi· tém·plou individuas, ·contemplou a Regcncia 
·tasscm, deveriam fazer o sacrii'icio de resis- perma·nentc, que nfto é corpQ, ·Ó espírito ~m 
tir na Côrte porqUt~ só assim se poderia cc.n. ficçüo politica, collltudo nilo 6 tal que não 
siderar a J>cssca do .Soberano representada aclmitt:L aquillo .que pertence á humanidade! 
Por duas vczts Yimos sahiT a JlL'Sson do Im- quero dizer algum impedimento, mas impedi· 
perador pela b·~.rra fóra, sem dar p.articipa-~mcnto supposto tc:nporario, e de iaci.J rL·me· 
~rto alguma ao Corpo Legisla [Í\'O e nem por di o. porque a permancncla é a rc•gra, e pô
isso o Corpo LogiôlaLiYo suppôz que cHe ti· . de-se dizer que na Côrte <l o domicilio dos 
nha commctlido algu:n erro. porque nfLo sa. J Srs. 'Regentes, não podendo .qualquer clclles 
hio para iôra .do lmpcrio; mas pe1o .argumen- alongm··se 'dL· uma •!cgu.a. quanto mais s.11lir 
to do UO~!'C s,~:Jador SÓ o So'bcrauo pôde sa· pura fórn d[l. Província. Trouxe.sc () nrgu· 
hir da ·Côrte, pôde ir para fóra da Pru1·in· menta do Dcscm•bargo do Paço ·hlll'ia certos 

cb, mas nunca conceder-se isto t1 Rcgeucin, actos que preci~:n·am ·de dons para ass!gnur 
porque nfto fica representada a pessoa do So- as ·provisões; neste casQ ·é necessarlo que se 
berano! diga algunJ.:t cousa,porque podem ter lugar 

Eu não desejo tomar n~<lis tempo {L Ca· I funestas consequencias; pôde ·mui •bem acon
lllara; direi que o escrulmlo da Commissão j tecer que um membro da Rcgencia diga que 
foi cll'm::siauo: e que meu voto ·é que u ·dip!o· estti doente e retirar-se para fóra da Proviu· 
m~. é kgal c competc-ntL', salvo se se :•prescn- ) cia, omro dizc·r o mesmo, c ncar só um ter· 
tarem iiJ,•galidades n-1 eleicüQ popular; c j ceiro, que verdadeiramente não é senão par
'JlOr.tanto não nttcuch•ndo uo escrupulo .da 

1

. te da Rcgcnci.1. c põdc este Regente fazer 
Commiss:io. a ttcndo comtudo ao voto. se par~- o que quizcr? E' isto cousa que .nos seja i n
ela rJUC pede ao Go1·crno a neta do coJI,•gJo di'fft•rcnte? ·Kão, sensores, é muito neccs· 
ele Sorocab~. que ainda falta, p>Jra se cxami· sario que se decida isto. A eleição de Scna
nar a legalidade !1:1 elcir.ão. dor 6 muito especial; e muito magistralmen· 

O .Srt. S.l'!'rn:xrxo: - :Pouco tenho a di- te fallou um nobre •Senador a este respeito; 
ZL•r, súment·t• desejo t':lZL'l' Ulll(t rL•,f!exüo ex- é el!a sim, a das primeiras .attribuiçües elo 
JllicmHio o que quiz dizer. O nobre Senador Poder ·:IIodcrador; o Scna·do é Juiz dos :111-
disse qu,• não ~ahia como cu \'Ota\'a, por !s· nistros, e Conselheiros ·de Estado, dos mem· 
so .que \'utci pelo ·PareCL'l' d.:t Commissilo; bras da Família Imperia.J. dos proprios Se
sendQ t'Stc Ptli'L'Ccr que SL' llcci.cl.:t .esta questão nadares c Deputados; mais um ou menos 
.pr.-Iimin:w, <·~li sou <l•·sl.n nwsma opini:i", que nm voto faz cnm que s'' amnrllcm as ele
se ''"t'· sc:brc - se tlua:; u';si.gn:ltlrras da Re. cisões rias respectivas CamMas, c a Const!
gcncia \'alem c-;n g••m!. tuição isto indicou; aqui é .prccizo que ha· 

A entender n Senado que não obHtante jam 25 e !Jllais um, sem isto ê nu!lu a decl-

'· 

I 
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argumento de all·llogia para o caso presem-/ Sr. Presid,·ntc, peço pc•J'ilfw ao Senado 
tt•. Já aqui appareceu o clip!o.ma do Sr. l<'ei- se tenho Jlllaclo com ca·lor demasi:1t!o; o 
jó e estava elle assignado po!' trcs, a-gor:t ap·. nobrP Senador chlmou ch•mnsi:Hio cscrnpnlo 
parece este com dous; cst(t a arbítrio de a duvida ela Commissfto; hn 1nuila .gente que 
nenhum funcclonario publico, ainda que se- julgaria que é um !Jeccaclo mc•l't:ll sr• acaso 
ja de primeira catbOgorin, o fazer ou deixar decidissimos da Jeg,'l!ldade do diploma sem 
{]c .fazer uma cousa que a lei detaminou? decidir-se esta duvida; cu o nãn quiz com
Não, sen·!Jores. nem mesmo em C·:l.SOS extra· :nettcr. tive este cscrupulo. 
ordinar.ios; verdn:dc é ·que o tempo es· O .Sn. MAHQI:J~7. m~ C.1r:Amr.r •. 1s: - Sr. 
tá para casos extraordinarios; muitas ''e· Presidente. eu não de1·era fallar 11:1. m:lteria 
zeszes trata-se com differença negocios que porque aind:t não ·ouvi :1rgumcntos ou razõ,•s 
podem produzir effcitos terríveis! qu<• mereçam esse nome; os mesmos illus-

•Sr. Bresidentc, não podemos olhar com trcs Sen-adores que :1poi:un o P~ rccer, dizl'JU 
lndlfferenç:J. para jsto; o Senado deve pu- que é Ulll{J. dUl'ida que têm; mas devi:nn 
gn.ar pela. ~xnct:t obscrvnnci:J. d::t Constitui- apresentar ns causas em qui• se J'unda a sua 
ção, tud·o que se ap:1rta.r de lia um po11to é duvid:t; t<'m duas razões a fa \'O!' e outr:l. 
muito ·perigoso, que dir[t ·o •bom senso da :-\a. contra, sendo que cadn. uma d(ls razões tem 
ção Yendo ·diplomas da Rcgenci:L :~ssignn.dos igual força, Y:J.cill:!. e se inclina jú a favor 
por dous? I de uma. jú de outra. 

E' passivei que o bom senso bmr.ilei·ro Outro illustre Sen~dor apn·est•ntou rnzõ•'S 
não censure estas .co·usas q.ue app:1rccem de tal natureza q.uc ns comp:1ro ao carrin.ho 
.wrns ja.çon! O Senado poud'ere c·m sua S·l· que se dú aos meninos qu:1ndo aprendem a 
bedori:J. que isso ·póde ter .gr::wes consequen- :111d::tr ·para. 11ão ca.hir. Já .Jwntem disse· q·U<' 
cias; é necessario que a Assrmb!Ga •Geral to- G n ... cessario disting-uir estas cousas, primei
me uma resolução a este rc•SP<'ito. m n ·Jc.;alidade do diploma, segundo a, cau· 

Fa.Jiou o nobre Sen~dor sobre :l.S :1usen- sal d:l .falt:J. de uma assignaturn nellc; aquel· 
cins do cx·:Impc•rador do 'Rio de Janeiro: s:io !a ~ da nossa. attri.buiçfto, mas não o é os
argumentos de modestia; segwrn.mPntc pórlc- mirilh:J.r n. m:1ncira por que proceclt'U o Rc
se dizer que oé um dos .factos por onde o Sr. -gente, isto ·é ter, ou nii.o ter d;!cla parte íts 
D. Pedro •I alguma cousa mereceu <lo nmor Camaras de sua. ausenci:J.; silo ·cousas muito 
do povo; primci·rnmente clle publicou o mo- distinctas; nós não tratamos de s.:::.bcr se o 
til•o, quando foi [L Bahia, por um decreto que I Regente fez brm ou m~I. :J.usentmH!o-se sem 
existe impresso; tin~l:l promctti_do r,_ J3nhia o_ p:J.rticipan· ao Co1:po ·L<•gi.slati.vo; porque 
no tempo de luta :1 1ndependene~a ali! appa. 1 amd:1 mesmo que tn·esse obrado mal de1•o 
receu, a iNa·ção não 'l'epro.vou isto; quando seguir-se dahi que todos os actos praticados_ 
foi par:1 o Sul fez uma revista. uma paradn pelos deus 1Rcgcntcs sej.am nullns? 
no e:1mpo c publicou .um decreto a este rcs- :Bem sei que era. melhor qne estii'CSSNl1 
peito; como Cl1cfe .cJn Nação competia-lhe na Cô'rte todos tres, porque assim n·uaca se 
diri.gir as .forç:J.s; que consa.gracii.o t<1m estes darb empat<', lll:l.S esta. é um:1 razlio de con. 
factos com a Re.gencia actual? A Constitui- 1'enicnci:1; e póde ·por\·cntur:J. cl~duzir-se del
~ão nos a.utoriza\":1 a f~zcr uma lei que m:1r- la que o diplom:1 não é legal? J!'t ·h ontem 
casse as attribuiçõcs dn. Regenci:J., :1 lei e a disse que tanto a Constituiçfto se fundou na 
Constituição ·determinou que houvrsscm tres maiori·n, que p~ra a 'R.cgcnei:J. quiz tres mem
Regcntes, e tudo q.uc se :1pplica ao Impera- bros; c é tambem .para isso só que dc,·cmos 
dor não é app!icaxel (t :(tcgenei:l; o cx-•Impe- olhar; qu:J.nclo um estiver impossl-bilit~clo, j(t 
raclor quando se retirou publicou um d<'ere. n:io digo fóra. d:1 Côrte, mas mesmo nella, 
to Cllll que determinava que os seus Minis- niic se póde dizer .que cxerr.c a missiio de 
tros ·ficassem go\'ernando, ·d<'u s:J.tis.fações no Regente. c por isso o argumento ela abertura 
publico, direcções aos negocias publicas; que dn. Assc!lllblúa •é um argumento muito forte, 
comparação tem isto com o caso presente porque existia na Côrt" este Regcnt<', que 
para. :J.dmit.U.rmos este precedente? E por is- não comparece. c nem por isso exerceu o 
to ]Ja.\'emos dizer que o diploma estrt legal ~cto uc Re.gcnt~ porqu•' cstaYa cm snn c.as::t; 
com ·duas nssignn.turas, quando n Constitui- quem o exerceu ·foram os dous .que :1qui vic
ção m:1ncla trcs? mm; e dir-se-ha qu<' o acto da abeJ'tura niio 
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6 legal? "\ isto rcspundcu um illusll'<' ora· Sr. Presidente, cu não quero tles,,nvul· 
dor: que ora urgir a motk;titt do Senado nfto I'Cr a ma.tl'l'la JlOrq.u~ a acho 11111ito melin
rcconhecer a legu·litlath• da[Ju•·ilc ;te to por drosa; nfto por medo, mas pelo estado de 
dous Regentes; mas isto tdo cm só urgir •t COJJ.\'lllsiio em IJUe se acha a Xucão, temendo 
modestia do .Senado, ,.m de todo o Corpo Le- que se juJ.gue sem GoVl'rno. c isto é mut.to 
gisJ.;\t!Yo; era <const·qucnciu. m·cPssuri<t de mão: nós l'iVe!llos dHacerados pm· partidos, 
supjJOr-sc nullo c Hlegal t•ste :tdo, scr,,m nu!- c nfto se reforçariam elles com esta duvidu.? 
Jus -toàu.s ns ll!is .que se iize:;sem ncst:t ses- Eu não digo que as fac~ões sejam contra o 
silo; .J~:n·iu de se fazer isso? Cer.tn.mcntc que ·Gon,rno; são contra n. urdem que eu nüo 
não. ·QUGro ver pertm'b:tàn; e 6 da prutlcnci:t prin-

:Se cu ·fosse de opiniiio que eram prccizos cipallllcnte dos Senadores, t•m IJUC se suppüe 
todos os tn•s Regentes ha.1·ia de dizer que o pcln. sua maior idudc, pelos scus con·hccinwn
ncto da. convocação era nul!o, .quc port:mto I tos, pela sua cxpericncia, que hiio de ll•r mais 
se aurisse n sessão c:m outro t!ín, CJUU!Hlo aP- ~:tutela, :l~a[ar estas scentclhns: .a dout.rina 
pm·<:ccsscm todos os crcs R•·:;cntcs; a ma.io· l<L antes tao apregoada tk RPgeneia de facto 
ri1:. absolut:L é nos corpos eolkctívos qUL'lll tcr(t tah·cz de rcl'ivcr. Xós \'Cremos o illus
legullza IJUalqucr acto. porque quant!u se ex.!- trc .Senadnr ver[t. que eot..'l. mesma dm·i·d(l, 
p;c o ·contrario ·JJÜe-se " quesito "spccial, como posto qnc (•spcro que o Sena do niio nche peso 
acontece ao 'Pcdcr Judicial ,, t~1nto é assim nel!a, ·lw de ser iricentil'o pn·ra mil mali-
qut• o illustrc SCJwdor apontou um exemplo gnas dccbmacües desses papcluxos, Qlll' i11un. 
em que a ll'i exigiu que .fossem trcs .Juizes ·dam o Brazil todo; isto P~r:t nós, qut• t•sta
in!allil'clmcnte; cm tal caso ,•st:lndo só dous mos na Côrte de certo niio tcr{L força. mas 
não era o acto legal; a constituiciio pon·cn- ·pelas ProtrLnc:as, .quc CCJn;põcm o Inlpcrio, 
tura exigia que n exercício J'nssc de trcs in· não será isto um facho tk discordkt arro
f~llivclmente? ;\üo .Ycjo isto. na cm:stiu!-~ i~~o no mci~ del!ns? .. E' t:o !1~sso dever npar
çao; antes por umn. bon. 1nterprctaçau da t.ll do Brnzll as peiturb.tçu,•, que possam 
Constituição a respeito tkl. lcgaUd(lde dos 

1 

daqui sobrCI'ir, dado lllPsmo o cuso da Vl'ra. 
actos Jlratica·dos por catln. tlln dos poderes cidade dos argumentos produzias, n que cu 
dc1·c-sc deduzir que a maioria é valiosa; um 1 contesto. A: vista~ pois, d" tn~o. quanto .to
nobr~ Senador iú disse que é ncccssn.rio não j n~10 expendido •. n~tO posso adnlltllr ,,stn. du
confundir n. maioria ficticia com a maioria nda da Comnussao. 
rcn.l, e trouxe um exemplo. ·cuja npplkação / ü •Sn. Vrsco""m; DE CAYHv': - ·Pedi n. pa
nfto é exact:t; a Constituição diz q.uc é neccs- ln.vra para responder a um ai·gumeJJto ter. 
sarla a. met"dc c mais um dos Senadores para I rivc! do nob.rc Senador; n·:t forca do seu dis
formarem casn. pu.ra .Jegislar,•m; logo cstan· curso chogon até a dizer que isto envolvia 
·do só 25 os seus actos siio nullos; wm:mJ, [a- perturbação da ordem; cu uüo sou desordoi
zcndo n. comparação d(t maioria dc1•ia f(lz,•r ro, qu,,ro a ordem constitucional, para sus
tambcm a do total; o total sendo trcs, dous tentar l'Stn. ordem não carecia ter um aran. 
sfto a maioria; dcYia !'~z,·r tambcm a do to· zel de razões; a duvida existia porque a. Con
tai; o total sendo cres, <ious são a maiori·l stituiçüo determinando que sl'jam trcs os Rc
llcsse lota·!, por conseqtwncia o excrcicio des. gentes, n. Commissiio vio duas assi.gnaturas; 
sctcs dons ·6 lcgHimo na fórma da Constitui· parn. que nccumu!ar mais razões. CJUando es· 
r:üo; parece-me. pois, que os argumentos que t..t é capital? Xiio estamos no srstemn. do ter. 
se troux••rnm contra nfto dc.strocm as razões ror; cada um p6de ·diz<.·r n sun. opinião, e o 
<'lllitti.das hontcm. Concort!o com um nobre Senado dccidir:"L Disse-se tmn.bcm lm de n.p
Scnatlor cm nüo admittJ.r prccedcnt<·s. quan- parec1•r isto nns fol!ws publ!cns; se appare
do cstfio cm opposiçiio ú Constituir,iio, mas ccr o Senado accusndo por isso Clll algumas 
·Pstt' nii-o é de na tur<•za üSSustadorn; é um folhas scrüo dL•sprt•zadas como ~uc sem run
Jll't•ccdcnte P•·lo qual :L 'R''Jll'escntaçiin Xncio- damcnto essas accusar.õ••s; c~da um sustcntn. 
nnl reconhece que se acaso hou1·cssc irregu- n. sua opiniiio; c esta quPsti'io sendo do maior 
larià:tdt• c !la. ric~va sanada; porém, não te- JlOOo convém attendcr a clb; dcvcr.•mos tki
mo dizt•r que niio só nfw ·!ta t(t] irrc.~uln.rir.la· x,1,r passar Nn silencio a falta da assi.gnatu
de, como até que n. Constituir,fto t<'lll sido nlJ- ra de nm dos membros dn. Ucg,•ncia sem que 
sen·ada estr!ctumentc. nós sai•bamos o mntil•o da falta dcssn. assi-
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gnatura'i. Quer~n1os estn.belecer um principio 
1

uous membros, a Rc;;cuciu'! Eis aqui o ctb· 
110\'o? ·:-I ao é ISto desorganizar os já csc!u. / surdo <'ll1 que iremos oo!lir. Podemos tomar 
recidos? Isto .(! que so p6dc dizer contra a or- uma deliberaçilo para o .J:uturo, l'IlJendur a 
dcm. / Lei da Regcncin c então ildmittir uma sub-

O S1:. Vmtamm:o: - A Constitulçito nfto I stituiçilo, isto é. o que se póde lazer, mas em· 
determina que os actos da 'Regencia sejam quanto esta lei não passar, cruno deixa.r de 
assignados peJos tres m·em·l>ros, por dous, ou apparecer os actos .dn Regencin, ainda que 
por -uin; mn.s existe a Regenclu de trcs mem· srjam assignados por dous, ou por um de 
l>ros, c quer-se que todos os tres a·ssigncm seus membros? .Isto nào o podemos fazer. só 
qualquer c.cto. E' da natureza dos corpos col. por uma Resoluçã-o, Creio que as dul'idas es. 
k•etivos vencerem-se os n,•gocios pela maio· tão desi.gnadas, nüo gastemos mais tempo 
ria. só em alguns se exige a assignatura de nisso. 
certo numero porque a lei o declara, aliás O •SI:, Vrsco:-.-01~ llll Ar.c.~xTAn.t: - Le· 
a. maioria fórma o corpo co!Jcctivo, não é vanto-.me para sustentar legalidades de actos; 
nccessarlo que todos assigncm, •Supponlw· entregue este negocio ao Senado, el.!c decld;L 
mos que :t Constituição podia admlttJ.r :L iii- como quizer; offereci a duvida que ti1·e, c 
t.?lligencia (que c·U mostrarei depois quo admira que o ·nobre Senador dissesse com 
não) de q.uc era.m necessarins as trcs assi· wnto Nllphasc, c com tanto pala.vriado que 
gnoa:tu·ras, conJoo ·é que o .corpo Lc.gislati.I'O a Commissü.o não deu razões. que m:1is que· 
tem entendi-do a -Gonstituiçfto nesta. ll:l•rte? ria? .Está acostumado a dar cincoenln mil rn. 
Tem entendido que dous são sufficientes, a zõcs inuteis r. futeis, c quer que os mais 
Assem•bléa ~em ·cor.po reunido. note-se lbem, sejam obrigados a isso? A Com missão deu 
reconheceu' o acto da abertura, só por dous; uma. razão só, o mais é patncada, ·é pall1aça· 
têm l'indo ll'is sanccionadas com a assigna· da. 
tura de dous, e nüo se pôde dizer que o Se. Disse o nobre Senador que a Commissilo 
nado i-gnora isso: já se notou .que quando na nilo deu o Parecer sobre tudo; quando isso 
primeira. vez appareceu uma lei sancciona· fosse exacto, nüo se lembra o nob·rc Sena
da. por dous membros da Rcg!'nCia foi isso dor que qunndo deu o Parecer sobre a de· 
notado na :VIcsa, e não se pôz duvida, nin
guem fez opposiçiio; a Xação toda tem dado 
o seu. assenso a isso. e essas leis assi·gnadas 
por dous têm sido obedecidas; e todos estes 
precedentes nilo valem para fixar a intH· 
pretação daque!Ja lei, não sei que rcg.ra hnja 
de csta,beleccr.se que, se não possa ·pôr em 
duvida. 

.Tá na outTa Camnra, segun·do ·noticias 
que tenho, se propõz que se nomeasse uma 
Commissrto para nprcscntn·r uma substltuiçiio 
parn o impedimento temporario de qualquer 
elos m~mbros da Regencia; alli se decidia 
que nfl.o era ·prccizo, pois como ern.m tres 
não era da natureza da.s cousas que se lm· 
possibilitnssem todos; logo a Assemb!ét não 
considerou necessall'ia a concurrencia dos trcs 
l'lll netos da :Regencia. se ·nüo, .havia. de pro
videnciar; mas quiz que ca.min.hassc com 
tres, com dous, e m<•smn com ·um. Demnis, 
que pr~wiclcncia se p6de tomar n.gora q.ue 
seja. •legnl conforme a Constituição? Diz-se, 
faça.se uma Resolução; mas essa ·Resolução 
!m de pnssar por ambas as Cumaras. a qU<'Ill 
ha de sanccl·onar, umn vez que admittimos 
o principio de nfw •bastn.r n asslgnatu·m de 

missão do '.futor \'eio cO!n id6as médins c 
nunca frisantes. e agora chan1a ao Parecer 
da Commissão despacho interrogatorio, qua·n. 
do se apresenta o fncto? ·Isto mostra nüo po· 
der ligar sentido ás paJn.vras. 

Julgando-se discutida. a mnteria, propüz· 
se {t \'o·tação: 

1." •Se se julgnnt procedente a dtn·ida 
proposta no ·Pa.recer dn CommissiLo: rcsol-
.-cu·se que não. 

2." Se se appro1·m·a que se exigisse do 
Gorerno a neta do collegio da vllln de Soro· 
cO!ba., conforme o 1·oto sepnt'Mio: vcnccu-s~ 

que sim, 

2' PARTE D.\ Olllll;~r DO DTA 

Continuando a ultima dlscussito do pro. 
jccto de lei sobre o meio circulante c crca· 
ção de um Banco, com as cmeiHkts feit~s c 
approl'adas na 2". te1·e Jugar n discussilo do 
artigo 58 das cm~ndas, que é o ·12 dn projê· 
cto, e jul.g.:mdo-se dl'batit!n a sua mnterin, 
propüz.se (t votuçüo e foi approvnd:t. 

Seguio·sc o nrti·go 59 das emendas, que 
é o ·12 do projecto; c foi approvndo, 
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O Sr. Presidente declarou que esta.ra 
finda a discussão deste projecto. e que a ul
tima discussão das cmend:1s novas apresen
tadas nestn teria lugar na s<•ssüo seguinte. 

3' P ,\RTE DA ORDE)[ DO DIA 
. ; ~. I 

Approvou.sc em 1' e 2" discussão, sem 
debate, para passar á 3", a Rt•soluçüo q.ue 
autoriza o Director do Curso Jurídico ele 
Olindn ou S. Paulo para admittir ::Vla·noel 
Ribeko da Silva ·Lisboa a fazer acto das ma· 
terias do 4" e 5" unno, e a passar-lhe a com
petente carta, se ,fôr approvo.do. (Vide ses
são de 2·1 de Julho). 

4' l'ol.llTE D.\ O!liJF.)f DO JJU 

' 

de Mello (.vide sessão de 30 de Julho); e 
dando-se por discutida a suu ma teria, apporo. 
vou-se para ·Passar á 2', a qual teve lugu r 
immedia talllt•n te. 

Julgn·ndo-se discutida a ma~ria, appro
vou-se em 1" e 2' discussão, sem debate, pnra 
passar á 3', a Resolu~iLO autorizando ao Go
verno para pagar no 'J:enente-Coronel elo .Es
tado-)rfnior João Antonio 'Pereira da Cun·ha. 
a importuncin dos seus soldos, que s~ lhe de
viaol!l. (Vide sessão de 29 de Julho). 

Entrou em 1" discussão a. ,Resolução 
que autoriza os Juizes d:e ·Direito a julgarem 
por si todos os processos crimes anteriores á 
pu·blicnção do Codigo do •Processo Criminal 

Entrou ~:m 1' discussão a .RJ<•solur,fto que (vide scssiio de 30 de Julho); c dando-se por 
faz extensivo. n todos os Trlbunaes a dispo- discutida a sua matcria, appro,vou-se para 
siçfto do arti·go 3" da Rcsol.ução de 9 de No- passar á 2', a qual teve lugar immediatamen
nmbro de 1830. (Vid,~ sessão d<' 22 de Ju- te, começando-se pelo mtigo 1", que -foi ap. 
lho); .e dando-se por discutidCI. Cl. ma teria, ap- provndo. 
provou-se para ·passar á 2"; a qual tt•vc lu- I Igual sorte teve o artigo 2". 
gar immediatanll'nte, oomc~.(l;ndo·sc pelo ar-/ ·Entrou em discussão o artigo 3". 
tigo 1". 

Ju·lgando·se discutida a materia, pro
pôz-sc ii votação o artigo 1" e foi approvado. 
Igual sorte teve o arti.go 2', sendo afinal ap
provada a Resolução para passar (L 3' dis-
cussüo. 

5" PAllTE DA ORDE~[ DO DIA 

Ao artigo 3•, sal:va a redacção: 
ccntc·se - convindo o réo pôr termo 
tos. - Jf arquez fie Caravcllas. 

Foi apoiada. 

Accres-
nos au-

Entrou cm 2" discussiio a Resolução mar-~' _ Julgando-se discutida n matcria, pro
canelo ns gratificações que d'ora em diante poz·se á votação: 

de. vem perc<!ber os orficiaes das Secretarias I 1." O artigo 3", snlva a emenda:: foi ap
e porteiro do Conselho Supremo ::'<Iilitar (vi- provado. 
de sessão de 16 de Julho). começando-se pc- 2.• A emenda: passou. 
lo artigo 1•. Passou-se a ·discutir o artigo 4". 

Julgando-se discutid·l a materin, pro- Julgando-se disc.utida n materia, pro-
pôz-se á votação o artigo 1"; e foi Cl.ppro. pôz-se á votação o artigo 4", e foi appro· 
v ado. vado. 

Ig.ual sorte til'eranl os o.rtigos 2", 3", 4" Igual sorte teve o artigo õ•. 
e 5•, se·ndo afinal approvada a R(•solução kpprovou-se a·final a :Resolução pare 
para pCI.ssar á 3' discussão. passar á 3' discussão. 

Õ' PARTE DA OllD!l)I DO DIA 8• PAUTE DA ORDE)[ no DIA 

•Enbrou em 1' ·discussfto a Resolução que Approvou-se ~m 1' discussão. sem debn-
autoriza o Governo pnrn mandQr passar cnr- te, pnra passar á 3', a .Resolu~ão approvan
ta de serventia vitnllc!n do o!f!cio de Escri· do a tenç.a concedida a D. Constan
vão da :Mesa Grande dn Alfand<;ga de Per- ça Ciara. de Souza Gonzaga. (Vide sessão de 
11'!lll1:bnco a .Tncom<:' Grmldo :Mnrln Lumac.hi 30 de .Tulho). 
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9' P ..Utn; DA O!IDEli DO DIA 

Entrou em 1' -discussão a Resolução que 
autoriza o Governo para fazer <!Xecutar em 
todas as ·Alfandegas do ·Imp,•rlo o Reguln· 
menta de ·25 de .\;bri.J, como additamento ao 
<le 23 de .Agosto de 1832. (Vide sessão ele 
24 <le Julho). 

I!EQUE!lDIE:I''fO 

Requeiro que o projecto n. 18 vá á Com. 
missão a. que foi rcmettido um reiJ.uerlmento 
de negocian tcs extrangeiros acl'rca deste ob· 
jecto. - L. J. de Oliveira. 

O Sr. Presldent<: declarou adiudti a ses
são e deslgnou para a. 

OllDE)f DO DL\ 

1." Ultímu discussão das emendas novas 
do projecto de lei sobre o melo circulunte, e 
cre.ação de um Banco. 

2. • :Resolução a·utoriz<tndo o Gol'erno a 
conceder a ·Guilhcr.mc Kophe o prf\·iJegio ex. 
cluslvo de navegar o rio das Velhas por dez 
aunos. com barcos IUOI'idos por vapor. 

3." Resolução, sobre ;outra. do Consd'ho 
Geral du Prol'incia de .santa Catharina, cri· 
gindo cm freguczia tt capclla de S. João de 
Imam•by. 

·!." Resolucito elevando á igrej:t paro· 
Foi apoiado, entrou cm discussão. chiai a capella de Nossa ·Senhora do O' da 

·ficando no entretanto adiada a ques- pol'oação de :Papiry. 
5. • Resolução, sobrt: outru do Conselho 

Geral da Provi·ncia de ~1atto Grosso, cre..'tndo 
Julgando-se discutida a materia, pro- escolas de p·rimeiras lettras pura meninos 

pôz·se ·ii votação o reiJ.ucrlmento e não pas-( nas cidades de .:\Iatto Grosso e Cuya.bá. c nas 
sou. 1·illas ·do Diamantino e Pocon~. 

tão principal. 

Continuou portanto a. disClussão du Reso·l 6." Resolução, sobre outra do dito Con-
lução, cuja materia havendo-se discut!do, ap- I ;;dho, erigindo em frc-guezia u capcl!a de 
provou-se para passar á 2•, a. qual te1•c lu· Nossa .senhora do Rozario da cidade do 
gar immcdintamente. começando-se pelo ar- Cuyabú.. 
tigo 1", que !oi appromdo. 7." 'Resolução, sobre outra do Consl'lho 

Igual sorte ti-veram os artigos 2" e 3", Gera·! da Provincia de .:Vlinas, Jllarcando a 
sendo a-fina.J approvada. a Resolução p-ara fórma de se publicarem as leis na mes.ma 

passar á 3' discussão. 

10' P,Un'J> DA O!!DE)f DO DI.\ 

Entrou elll 1• discussão a :Rcsol·ução ali· 
torizando o Governo a soceorrer por uma só 
\'ez em l\ofontpellier a Francisco Luiz de Sou· 
za com a. quantia de 600$000; c n assistir por 
<•spaço de tres annos na Europa a ~ranot•l 

de ·Ara.ujo Porto Alegre com a mesma IJ.Ullll· 

tia. (íVide sessão de 22 de Julho). 
Ficou adiada a \'Otação A espera da in

formação da Commissão de Fazt•nda. 

ll' P,\Jtl'E DA OIWJl)[ DO lJl,\ 

Entrou en1 1' discussão a Resolução ap· 
provando a aposentadoria concedida a :\fa· 
noe! do C<trmo Inojosa, Escril·ão da ~fesn da 
Estiva da Alfandega de Pernambuco (vide 
sessão de 27 de Ju!11o) . 

Ficou adiada. a votação á espera da in
formação da Commlssão de Fazenda. 

Provincia. 
s.• TrabaJ,hos de CommisSÕl'S. 
Levantou-se a sessão ás duas horas da 

' tarde. 

SESSÃO ORIDI:\'A!RIA. Ellf 5 DE AGOSTO 
DE 1833 

l'IIES!DI::XCU DO Sll, Dl~:l'l'O ll.U!JCOSO P<.1tlllli.\ 

Diu:ussão das c1ncnelas ao projecto sobre o 
meio circulante c creação ele 1>11~ Bmwo. 
- Discussão ela Rcsolztr;ão 11ur reando tt 
f!j1:ma de se publicarem as Leis da Pro
vincia elo Jfilws Geraes. 

FaJ!ar;;1m os 1Srs. Senadores:
.Saturn.ino e Borges. 1 vez; Oliveira, 2 
Yezes. 

Aberta a sessão com 34 Srs. Senadores 
e lida a 11eta da anterior, foi approva.da . 



3í0 Sessão ele 5 ele Agosto 
O Sr. 1" Secretario participou que u~ [ 

Srs. :\J.:trQtll'Z de Par:J·:wgu(t e Alencar se 
acha v:un mcommoda dos. 

•1" !',U:'m DA OJ:IJDI IJO DI.\ 

Ficou o Senado inteirado. 

O Sr. :\I~ll'rJli<'Z tle 1nhmn'bupc, como 
membro da Commissfto da Rerlac~ão de Leis. 
leu :t redacçiio das emendas apprOI'Url·lS na 
3" discussão, ao projecto de lei, sobre o meio 
circulante. 

Entrou l'lll 1" dlscussiln a rRcsolur,iio ele
vando li igreja. parochlal a cu.pclla de ::\'ossu 
Senhora do .o• da povonçiio de Papary (vida 
SL•ssão de 2•1 de .Tu lho) c approvou·sc pura. 
passar (t 2", a qual teve lug.:~r immediata· 
mente, começando-se pelo artigo 1", que foi 
approvado. 

Seguia-se a cliscussüo do artigo 2". 

Ficou sobre a :Ilesa. 

Foram apprOI'.:tdas as folhas do subsi
dio dos .Srs. ·Sen:tilCfres, do terceiro mcz da 
prcs,•nte sessão c d(ls dc;;pczas .feitas na Se. 
crctaria e Casa do Senado. 

O Sn. S.\TCK'ilXo: - Acho algum-:t cou· 
sa nova. esta disposição de - cncn.rregar a 
Camara l\Iuniclpul de fazer a di.vlsão do ter· 
rito rio ela frl'guezla. - "'iio sei como possa 
ca.bcr isto nas attri•bulções da Cnmara :l!uni
cipal; creio que estas clivisücs têm sido sem
Pre t•ncarregadns aos Presidentes <'Dl Canse· 
!.110; autarldade esta que se suppõc mais pro· 
pria para isso; portanto parece-me qut•, par:t 
ir unifor.me esta R.csoluçilo com as outras 
Que aqui tem passado (porque se niio vamos 
dando precedentes), com que d<'pois se ar· 
::;umentam, ser(t conveniente enwnclal·a nt•s· 
ta parte; e e·u mandarei a emenda. 

1" P.~J:'l'E D.l. OlWE)I DO DI.\ 

Entrarnm cm ultima discussão as emcn· 
das apresentadas na 3" discussão ao projecto 
de lei sobre a creaçiio de um banco. 

O Sr. Presidente propl>z se se upprol·m·a 
que fossem discutidas as emendas em sepa· 
rndo: venceu-se que sim. 

Foram por sua ordem approvadas todas 
c1s emendas, como o tinham sido na 3" dis
cussiio c re:nettcram-se á Commissilo de Ro· 
dac~iio. 

2' P.I.H'l'E DA OltDE)[ DO llJA 

E11trou cm 1' discussilo a ·Resolução au
torizando o Governo a conceder a G uilhcr. 
me Kophe o privilegio exclusivo de naYcgar 
o rio das Vl'lhas po.r dez annos. com barcos 
lllOI'idos Por vapor (vide sessfLD de 2n de Ju
lho) c approvou·sc para passar (t 2"; a qual 
teve lugar immcdiatamentc e foi approYada 
para paSsar [t 311

• 

3" l'.l.llTl~ DA ollllEoi DO llTA 

A1'tigo 20. As 1Htlavras - ~\ C:uuara :IIu
nlcipal respectiva - substituam-se - o Pre· 
sldentc da ProYincia cm Conselho - salva :t 
redacção. Sat1tmiuo. 

Foi apolu.da. 

Finda. a discussão foi a.ppro1·ada a cmcn· 
da; fican-do approvada a Resolução cum a 
emenda para pa.ssur li 3" clíscussfto. 

5" l',\llTE ll.\ OI!Dll)I DO DIA 

·Entrou c.m unica discussão a Resolução 
sobre outnt do Conselho Geral d·::t. Pmrincia 
de iMatto Grosso. approvada pela C:uua.ra dos 
Srs. Deputados. crcanrlo ·escolas d<' -primei
ras lettras para meninas nas cidades de :l!at· 
to Grosso c Cuyabrt (vide sessfto de 2·1 de Ju
lho); sendo afinal approvacla para subir ft 
Sancçfto Imperlnl. 

G· l'.\ll'!'g ll.l. OJ:OE:I! !10 DTA 

Entrou cm unica discussiln a Resoluçfto 
sobre outra do Conselho :Geral da. Provincio. 
do Santa Catharlnn, appro\·ad.a peln Camara 
dos .srs. Deputados, Ni;ginclo cm frcguezin 
n capclln do S. João de Imamby (Yide ses. 
silo do 1" elo corrente) a. qunl foi npprovackt 
p~rn subir á sancção fmprwin·l. 

Entrou cm unica. cliscussfto a Resolução 
tomada sobr<• ot1tra dn mesmo rnns"lhn Ge· 
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ral, appro1•ada pela Caillara dos ·Srs .. Depu- • blicar as leis que chegassem ao con!J,•clmcn· 
tudos, erigindo cm frcguezia a capt•lla de to do povo; mesmo entre os juize:;, um di
Nossa Senhora do Rozario, da cidade de zla que :havia lei a certo respeito, a qual ou· 
Cuyabá (vide sessão de 2·4 de Julho); sendo tro nüo s,a,b!a, porque tinham collecções man
afinal approrada para subir ú Sancçüo Impe- cns; e portanto 6 de necessidade que se to· 
rlal. me uma medida a semelhante rcspl'ito: m:~s 

nflo pr>sso con'Vi·r ·que na Província de i:\Iinas 
se estabeleça a publicaGão das .Jeis por este 
modo quando nas outros não o têm; c por 

Entrou em unica discussflo a Resolução 
tomada sobre outra do Conselho Geral da 
Pro1•incia de ~Ilnns Geracs, marca•!Hlo a 
fôrma de se Jlubl!carem ns leis da ml'S

ma Provlncia. (Vide sessão de 24 de Julho) . 

isso voto contra a Rcsoluçflo, porque nos 
compete tratar disto pwl'a todo o Brazil. 

O .Su. SA'l'Ul!Xrxo: - Voto contra a Re
solução: não sou Inteiramente da opinião 
dos nobres Senadores que tem fa!lado; não 
é por ter a Pro1·incia de :\Iinas um modo par
ticular de publicar as leis por cditaes ou 
por bandos; c não na occasião da missa; nes· 
sa occasião não se devem tratar de ncg-ocios 
proe:,nos. 

O Su. oumrr..1: - Não sei que vontade 
tem este Conselho de legislar para o Impc
rio! Diz a Resolução que não só assim scrfto 
publicadas as suas •Resoluções cs]J<.•ciaes, mas 

as leis geraes; as leis geracs têm o modo d<.• 
se pu·b!ica.Tem, de Jõrma qu., numas PrOI•in
cins hão de se publicar as lds gcraes de uma 
fórma por c! la determinada; as ·leis gcracs 
são puoblicnclns nas respcctiras Secretarias 
pelo OWciah\fa.ior, e depois remdtidns ás 
Províncias,· etc. Agora em ~finas os paro
c!Jos antes ou depois dos proclamas publicam 
as leis; opponho-me a isto, assento que isto 
é fúra das attri1buições do Conselho, que não 
póde legislar sobre titulos de legislação ge. 
ral. 

O S1:. Or.rmm.~: - As leis eram antiga. 
mente publicadas na C!J.:mce!laria·:\Iór. ago
ra são nas Secretarias .de Estado; nas Pro· 
vincias o .:lla.gistrado mais graduado cm au. 
diencia publicam todas as leis, e monda
ra-as registrar, é isto o que 'l'i praticar; mas 
nfto me opponho n que os mestres de csco· 
las até mandem ler nellas as leis, porque 
em.fim •é uecessario que todo o cidadão sai. 
ba das leis do seu paiz, isto é muito bom; 
mas na occasião da missa não tem 1 ugar ue

o .sn. BoucEs: - ~ão entendo que seia nhum. 
legislar de uma Provincia para outras mar· 
car a fórm.a da publicação das leis; não se 
diz 11hi que assim se faç:t nus outras Pro
víncias; se se comprehendeu ndla as· leis ge· 
rncs do .J.mperio com as especiacs ci.a Pro
víncia é porque as leis geracs têm de ser cxe· 
cutadas naquella Província; esüt Resolução 
o que quer é esta be!ecnr o modo pratico de 
se ter a!li con,hccimento das •leis; não ob
stante isto l'oto contra a ·Resolução; porqu<' 
nfto h a de .h:H'er numa Provi'ncia. um modo 
de publicar as leis, e noutra. Província ou· 
tro; scr(t conveniente qu0 nos cstn.bdeçamos 
o meio de se publicarem as leis; porque es
te de ser pu·blicado pelo Official-~Iaior na SU·l 

Secretaria é nullo; qual é a gente que vai 
ouvir o. Officiu·I-::IIaior? Dc.vemos esta·belecer 
um meio par(l. isso, ou as ::IIunicipa!idades. 
por meio de editaes, ou o Goyerno por lxtn· 
dos, ou outro qualquer que façn. chegar o co. 
nhecimento das leis n todos; porque real· 
mente não temos esse meio, pois que o que 
existe. como disse ~ nullo; os modos de pu-

O •Sn. 2\L\UQiil>Z UE Ixn.\:UDUPE: - Sr. 
Presidente; a publicação das lds faz parte 
do direito publico de uma ""ação; csta,i•a mui· 
to •bem estabelecido o modo de .fazer chegar 
a todos as disposições das leis; sabt•mos que 
na antiga l\Ionarchia o modo de fazer a pu· 
blicaaão das leis estava a cargo do Chance!. 
ler-,:II6r do 'Imperio; que repartia este expe· 
dientc pelos l\Iagistrados prol·incia-cs; estes 
ernm obrigados a su'bdividil·o pelas ca.maras 
da conwrca, e finalmente ·fazia cheg·ar o seu 
con•hecimento a todos, porque ·é lei; sem ser 
con.hccida nüo podia ser cxecu tada; mas ~tbo
lio·sc n Chancellaria-~Iór do Impcrio c man· 
dou-se que o Official-l\Iaior dtt respectira Se
cretaria fizesse esta pu•b!icação, e a partici· 
passe aos Presidentes das Prm·incias; quan
to a mim, ·não julgo •boa 'esta iclén, desejo 
que o l\Iinlstro fa~a a publicação n.a sua Se· 
crctaria c escre1·a de officio a todos os Prc
~ldentes, responsabHiz.ando os que nfio as 
publicarem; porque este negocio, Sr. Presi· 
dente, está no maior desleixo possl\•el; ain-
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da se não tem visto uma ou lluns leis desta 
R•~ssi\o em algumas p.:ll'tes, tudo o mais igno
ra-se absolutamente; c portanto julgo que é 
ucccssa1'lo muito cu!da!lo nisto; convém cs
Uilielccer o meio sobre a publicação tlas leis; 
e se Jlós havemos de esta•b,•Ieccr agoru um 
·pnra .:IIinas, e Jogo outro lliff~rcnte noutra 
Provlncia, ·etc. _julgo melhor rcjl'!tar C"sta Re
~oluçüo, oceupanclo-nos de uma geral para to
do o Imperio; até lllesmo porque• ·da impren
sa sahem as ·vezes as kis com crJ·os, e é tam
b~In nccessario, ju.Jgo eu, fazer privati.ra esta 

empregn!los c•m Tri.bunnes e ·repartições pu
ulicas, W ele parecer que Se ÜIZ!'lll dignOS ele 
ccntcJnplnr.üo, lpclos seus tlillli'nut01s V<'!!Pci
meJlt08, mas nito podendo a Commdssãu rc
gul,'J.r o~ r<'Spectlvos nccresci mos na propor-

r çi\o correspondente (L diversidade de seus 
trabnlhos, o que com Jnel.hor cnnhecimento 
d~ causa pôde fazer o Govcrnr., :nJr<·senta a 
Cmnmissüo o seguinte projecto <le 

imiJI'C:ossão da :o<açfto no menos a primeira A Asst•mhléa ·Geral 1\>.gislati·vn resolve: 
impressão; depois Podcr-se-ha conceclcr que O Governo I'INt au torlzado ·para concecler 
os pn,rticulares ImPrimam; mas a prinwirn nos empregados no Secretnria c Contadoria 
ni\o, porque ·convént clc principio evitar erros n.a Junta do Commercio e igualmente ao por
que podem causar desintclligcncias na lcgls- t.ciro e contin.uo, n titula de grntifillaç.ão e 
](IÇ/10, r augmcnto, f[UC entender justo elll seus 

Finda a discussfto foi rt·jcitndu a Reso- Jctuacs vencimentos, dando parte [L Assem-
Iuçfto. I bléa ;Geral puro obter a suu. approvaçfto, 

Senl.lo a ultima porte da OJ'd"m do dia p,1ço ·do St'nado, em 5 d·e Agosto <le 1833. 
tra•bn!hos de Commissücs, o Sr. Presidente - Marqucz rle ]Ja.r.·pr·ncly, - 11Ia.rq1wz rlc Jia
con,vldou os seus illnstres mt•mbros para se ricrí.. 
occupnrem ·dos sc;us troibloJIIOs, e suspcn·dNt- 3." ·A Commissão de Fazenda examinan-
se a ses:.ào ao meio dia e um quarto. do os docnmentos que acomp.a·nha.ram a ·Re-

A' uma hora e vinte minutos continunxa [ scrlução, que veio da Cmn.arn dos Deputados. 
a sessão e o Sr. Marquez de ~IaricCt Jeu os cpprovnndo n aposentadoria concN!icla por 
seguinte~ c!ccr,,tn clP 12 <le Outu•bro de 1831 a Manoel 

elo CaNno Ino;iosn, .Escril'ão dn il\Ies.a da Es-
p,\JtEcr::nr::s tivn da Alfandega de PernnmJbttco, com me

tade elo seu ordenado. acha SC'l' ele equidade 
l." ·A •Commissão ,de Fazencln <levendo esta aposent·adoria, por constar que ele Ion. 

lnformnr sobre a Resoluçitn vinda ·da camn- gos annns nüo tem deixado de servir o di.to 
.ra dos .Srs. •Deputados, ,.m que se autnr!z.:t ,Jnojosn, •C o i·mpnssHJi!itam ,de con~parecer 
no 'Governo lJara soecorrcr por umn vez só- . nn Jksa dn Estiva, ondü tencln senido des
mente em :.IImJtpcll.ier a Fra·ncisco .Luiz de 

1

1 cle0 Jul•l~o ele 1~1~ com .. honra ". )Jrobidade ató 
Souz11 com a quantw <lc GOO$, 0 :1sststir por 18-·1. !MO J.Iw !01 POSSJVC! continuar por suas 
espaço de 3 annos na .Europa a Manoel de lmolest!.:~s, como informou .:1. Junta ela Fazen
Armtjo Porto Alegre coin n mesma quantia I da, sendo de JHtrccer ·flUO seria convenicnlc, 
unnunlmcnte pa·ra aperfP!çoar-sc em bellns- ! c ntú de justiça. que este elll]tregnclo fosse 
artes, não. acho clncu~tento .3 Jgu 111 qu: acom- i .n!JO.S<•JJ!.adn com o seu respectil·~ ordenado, 
panhe a ·dita Rcsolnçao, c portanto nuo pôde 

1 

:tch.tndo-se além de doente com , G a·nnos de 
(!lllittlr parecer sobre tal nbjtoctn, convindo Idade. 
·toclnvia f[Ue se peçnnl ft outra Camara os pn- Par,o do Senado, cm 5 de Agosto de 1833. 
p~ls r~lativos, que possam justificar as eon- .. _ Jl!arquez d-e nacpcnrly. - il!m·q1Wz de Ma-
cessões dcela.radas. ricrí. 

,]{lo d·e Janeiro, 5 de Ag.osto de 183~. -
ílf a.rqucz tlc Ba.cpcmd1/. 

2.• A .Commissão de FazPncln examinan
do os roQuerimcntos dos off!cines 'C]as .Sccre
tnrins c Gonlaclorlu cb .Tuntn -rlc Commercio, 
portr;iro c continues que requl•rem aug;m,•nto / 
rlt• R0-ll~ ordcn:tdos, n,Jlrg·nncln {) rxrmp]{) !ln I 
t!<'rrr.f:r.!llln, que sr km ~~on~(·l'itlo :1 outr0~ 1 

·O primeiro Parecer ficou odiado 
por t<'r pedido a p,1!nvra um Sena
dor, o 2" dispensou-se a imprcssiio, 
e ficou sobrr a. 1!esa para entrnr na 
ordem dos trabalhos; e o terceiro fi
t•on sobre 11 1\Icsa. 

!'Iii o h.'lVPJHlo ttJais :pa.rcc,•rrs. o Sr. Prc
:-!r1~ntc 1lrn pnr.u. 

( -.... .. -
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Sessão de 6 de Agosto 
A!bertn. a >essflo com ~l. Srs. Senadores 

OJWE)[ uo ur.\ c litla a nct:l d(l. anterior. foi approvada. 
O Sr. 1" Secretario leu os se~;uintes of-

1.' A ultima discussrw do Parecer da 0 ficios do Secretario da Camara dos Srs. 
Commissilo de Legislação sobre n. extincção r· Deputudos: 
da <YH!a de Cacthé. 1." ll?artioipand.o ,terem .si:do sancciona-

2. o A ultima. discussão do Parecer da I dos o decreto da Assembléa Geral Legisla
Commiss~o de Fazenda sobre o nugmento t!v:l que mand~ estabelecer duas POI'O..'lçõ:s 
dos vencimentos dos ·emprt•gntlos do Correio na ·estrada p1'0Ject:lda entre o termo da CI

Geral desta Côrte. cladc do .Desterro e o da. vma de Lages; e 
3." A 2" discussfto da Rcsolur:fto A E, so. tambem o que determina que da Fazenda X a. 

bre o Patrimonio da Santa Casa da Jiiscri- cional do 'Cubatfto ·de •Santos se separe um 
cordia do í:\Iarnnhão. lt.!rreno de mais de meia lcguo. cm quadra 

4. o A discussfto da Resoluçfto do Sena- para se upplicar :1 ·pnsta.gcm dos :utimaes, 
do A E, sobre a jurisdicçilo dos Provedores Que transitam pela. estrada de Swntos, e fun-
de comarca a quem dt•ve competir. tlar-se uma ·povoação. 

5. o A 2" discussfto da Resoluçfto do .Se-
nado - II - sobre os emprcg.aclos d:t Secre. Ficou o Senado inteirado. 
tnria do Gove-rno d:t ·Pro1·ineia do ::vrara-
nhilo. ? " ... Participando a ·nomeação da :Mesa 

6.o 1° e 2° discussão da R(•soluçiio 1·inda que deve servir no corrente mez de Agosto. 
da Camara dos Srs. Deputados sobre os 
vencimentos que deve ter o Alferes dn ·2" Ficou o Senado inteirado. 
linha Joaquim de Snnt'Annn de Sou7.a C:un-
pos. 

7. • Unica discussão da Resolução sobre 
outra. do Conselho Geral da. ProYincia do 
PiauhY, sobre a crcnção de barcas nos pri·a
c!paes luga.res do rio Parnahy.ba.. da mesma. 
Provlncia, c om ultimo .J.ugar trabalhos de 
Comn1issões. 

3. o Acompattha a seguinte 

m::sor.uç.i.o 

A Assembléa Geral Lcg.islativn resolve: 
Artigo 1. o Ficam creadas na villa de 

Campos as cadeiras seguintes: de Rhetorica, 
Levnntou.sc a sessão [L uma hora c 

quartos dn tarde. 
tres de P.hilosophia. de Francez, de Ari.thmetica, 
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i 
Geometria c Algebra, com o ordenado de GOO$ 
cada uma. · 

Arti·go 2. o O Prof~ssor de Grammati<!a 
Ln tina da mesmn vil! a vencerá o ordenado 
de õ00$000. 

Artigo 3. o Ficam revogadas •todas as dis
posições lcg.islati ms cm contrario. 

l'RF.SrDEXCTA no sr:. nExro nAm:oso rm:F.liL\ Paço dn Camara dos Deputadosc, em 5 
Agosto de 1833. - A.ntonio Paulino L'i?wpo 

DisC'lbSSrla cl.a. rcclacçlio rio 7l1'ajcct() sobrr: o rle ,1brcu. Presi.dcnte. - Jlanocl Odm·ico Mcn
?'CS[Iate ela m.occln rlc cab1·c. - D'iscussrio eles, 1" Secretario. - l'icentc Ferreira ele 
elo Parecer sobre n cxtincçrio ria. villn rlc Castro e Silva., 2° Secretario. 
Caethé, ela .Provinde• do Jlinas Gcracs. 

Fa,JJarnm ·os Srs.· Senadores: -
:\!nrquez de In·hambupc. Mn rquc?. de 
.Caravellns, l\Inrqilez ele Baepcncly, 
\~er;.ueoiro, Snturni·no. Plrcsidente, Al
meida c Albuq·uerque e Dnrg-~s. 2 ve

·ZPS; ülivelrn, Carneiro de Campos. 
Feijó, l\Tarqucz d(• Burhacenn e Vis
conde de Cnethé, 1 vez. 

Foi a imprimir. 

4. o Rem cttendo a seguinte 

A Assem hlén Geral Leg;isl n til':t, sobre 
proposta do Conselho Gcr,11 il::t Prol•inci::t da 
.Para!Jybn elo Nort~. r<'solvf': 
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Artigo 1." A c:lpclla de Xossa Senhora 
da Concc•ição da ·povoacão de Cabeceiras, fi
lial da matriz da Villa ::\'ov.a rJ.:t •Rainha, fica 
erecta. cm matriz, com o titulo de matriz ·de 
l\ossn ·Senhor:1 da Conceiçiío ·de Caibt•ceirns e 
desmembrada du freguezia .a que a.ctuaJmen
te pertence. 

graduado, que se achar em ellectiYo ('J.:erci
cio 11a Cap!•tal da P.rovinci:1, ou cm !u:;ar cm 
que possa Sl'r im.mcdiatamcnte chJma.do. 

Artign 5." Ficam I'<lvcg.:tdns tod~s u s leis 
c disposições em C!>ntrn.rio. 

!Paço do Senado, ·1 de Agosto de 1833. 
ilfanoel ca.etano ele "llmeillfl A.n ~:QUCI'I]U.C o 

Patricia José de Almdrla e Silva.. Artig·o 2." Os limites da freguezia erecta 
pelo artigo antecedente, serão marcados pelas 
Ca-marns :\Itmici·paes da Vill;t :\'n\\1 da ·R:d
nhn e da vil! a de S. Jniio, ouvi11do aos ·pa
rochos das frcguezias das nwsmas villas. c 
remcttcndo cópias dos termos da divisão ao 
Ordinario da Di·ocesc, pnra a pro1·ar com as 
leis canonJ.cas. 

Foi a imprimir. 

'Entrou ·em discussão o Parecer da Com
missiio de Fazenda, que ·ficara. adladn na ses
siio antecedente, por ter pedido a palavra. um 
Sr. .Sena di>!', relativo aos soccorros concedi
cisco Lui·z de .Souza; e jul•gn·ndo-se discutida 
dos a Ma.noel de Araujo Porto Alegre c Fran
a JTI(Lteria, ·Propôz {L vota~iío o Parecer, e ,foi 
npprovado. 

Artigo 3." O Parocho ·pro\·ido na fregue
zia CJ•eada pelo arti.go 1", pcrcebcrú da Faze.'!l
da Publica a conogrua c guisamen tos esta be
lecidos eonformc ns leis existentes. 

Paço da. CamaTn dos D<•.ptHados, cm 5 de 
Agosto de 1833. - "1utonio Panlf.no Lim.po 
rle :lbrcu .. Presidente. - Jfanoel Orlo1·i.co Jfcn
rles, 1• .Secretario. - Vicente Pcrrei'm rl-~ 

Oastm c Silvn, 2• Secretario. 

Foi a imprimir. 

O .Sr. Presidente convidou a!> Sr. Vis
conde elo -Rio Vermelho u occupn.r o lugar do 
Sr. 3" Secretario. 

O ·Sr. 2" Secretario leu o seguinte proje
cto de Joei, apresentado pela Commissfto de 
Legislnr;ão: 

A Assembléa Geral Legi·slatim decreta: 
Artigo 1." Fico.m extindos os Consel-hos 

Prcsidencines crendos pela Ca.rta de ~"ei de 
20 de Outubro de 1823. 

Artigo 2." Os m.gocios que n té aqui eram 
tratados em Conselho, serão dirigidos Jll'lo 
Presidente -da .Prnvi·ncia. com a mais estric•ta. 
abst•rvancia dns leis. 

Entrou cm discussfto a Redac~iio do Pro
j,•cto .de lei sobre o resgate d·a moeda de co
bre: 

O Sn. ::lfAUQUEZ llll IxJL\)!IlUPll: - Houve 
uma omissão no artigo 2", -pois que escapou 
dizer-se - ·proporcionalmente - c alfm dis
so nfto acho esse 2" periodo tão claro qua.n to 
é n·ecessario, -porqu-e vejo que nel!e se repu
ta moeda falsa a que ti.ver isto e nquillo, tan
to mais que ·no ·fim quando se trata do peso 
não. ach1> explicações .necessarias; portanto eu 
su•bstituiria esta redacçiío -por esta. (Lcn) . 

Jl)fENDA 

Arti.go 2. • As moedas de co-bre conheci
d·amcntc falsas serfto cortadas c ·pa.gas a peso 
na raziio de 240 réis a libra. O conhecimento 
da moeda de cobre fal-sn se regular(L, ou pela 
visivel imper·feiçiio de seu cunho, ou por con
ter diminuiçiío de mais de meia oita.va no 
peso de cada um:t .dus .moedas de 80 rê is, c 
achar-se a mesma f(Llta proporcionalmente 
nas ·moedas de sua.s subdliVisões de 4 e 2 oi
tavas. - 1lfarqucz rle Jnhn.mbupr. 

Foi apoiada. 

Artigo 3." Nos nc.gocios c1-rclnos, c.111 ·que 
não -haja lei terminante, pela .qual sr acham 
de decidir, e em geral ·em todos os casos ur
gentes, o Prcsidenw ouvir(t o Conselho <Pro
vi'llcial, se a este tempo estiver reunido, c 
nü:o estando, nos Consc!lJeiros que se acha
rem presentes ; ficando li.vre ao dito Presi
dente seguir ou '!líio o voto do Conse!.lJO, de
baixo de sua. :rcsponsa:b!lidadc. 

Artigo ··1. • l\a fnlta •do ·Presidente, ou na 
absoluta impossiiJ.J!lldndc de ~·er1•ir, tomar(L 
interinamNJte o Presidente da Relar,üo, ou 
quem fizer ns suns v<>zcs; c ·nn Provinda em 
que não •houver Relação. o ::lfa,:;istrado mais 

O ,sn. MARQUEz nE CAnAmr.r.As: - E' ex
ousado dizer a-qui - resgn ta r e comprar -
basta dizer resgatar; porque esta pala,vra 
aqui ·é applicada •tambcm ·no sentido de com
prar; res·gatar ·é ma.Js lato que comprar; c 
n:1o sei porque diremos rcRg(l·t~r e compr~r. 
não h:JYcn·do ·duas idé~Js diversas, 

-· 

-~ 
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o .peso das moedas de 80 réi·s tam·beuJ na no\'a 
redacção nilo está mu·ito claro, porGm e11ten
de-s~ melhor, porque põe-lhe no depois us 
suas su bdivisõcs de ·1, 2 c 1 oitu.va, s<.·gne-se 
que as primei•ras de 80 réis deviam tm· 8 oi
tal'as. :VIas, Sr. Presidente, eu bem que não 
possn a·presen•tnr mudn,n~n na·quH!o que ost!l. 
vencido, comtudo como a lei nilo sahio elo 
Scnndo animo-me a insta•r para que lembre
mo-nos que esta tão minguada tolcrancia que 
se dá á nossa moeda de co'bre ·IJ:t .de .produzir 
males incalculaveis: lut de ser motivo de 
maior desesperação nas Provincias; porque. 
aquelle mesmo cobre que se n•cebcu sa.h.fdo 
das nossas Casas de ::uoedas J1a de cortar como 
ft1lsa; isto tem muHo tr!stes consequencias. 
Na min·ha. opinião esta tole·rancin devia ser 
uma oi·tnva. 

:-/ão ttcho tmniJ~m multo bem explicado 
o outro urtigo que truta das pt•nus; n. tençflo 
do Senado foi duplicar as que estão 110 Co
digo Criminal, ·não sú as dos moedeiras falsns 
e lntroduetores, mas com que lhes fossem im
postos em galés; e .é porta.nto necessnrio ex
prl.mi.r isto; quanto (ts multas, o Senado fez 
distlnc~ão diversa do Codigo, .porque diz: me
tade será para a 'Camnrn do districto e a outra 
metade ;pam o denunciu.nte; quando no Codigo 
estava só paro a Cnmarn do districto, mas 
como aqui accresceu o dobro d:J pona pecuniu
ria, mandou-se <que a metade fosse para o de
nuncia-nte, ·que é pura •promover a a~hada dos 
criminosos; eu diria simplesmente que softre. 
J•iam o dobro das .penas designadas .11o Codi;;o 
cm gal6s, para cx•primir bem; porque, it1iás, 
ficn o tem-po das galés indeterminado, pódc 
s•·r por um 011 dous annos, ·a Connnissão po
derin assim exprimir mo!hor esta icléa . .Ago
ra vejo que o a.rtigo das .penas ew1 con·forme 
(leu-o) e por isso não lhe farei emenda; mas 
sobre o que ·primeiro fali<.!!, que 6 o primeiro. 
julgo necossaria a emenda, que é esta: 

O Sr.. VElWt:r:.mo: - Queria mo.nd·ar uma 
emenda, porque parece-me que n expressão 
mais exacta é 1 por 16 de toleruncia; porque 
com.prellendiam.se exactamente as moedas 
que foram emittidas nn. rc•Ia~ão .de S oitn1·as 
80 ré is, e as que o foram com nlt'nos: quanto 
a reflexão de sor necessurio de augmcntar es
ta tolcrancia, julgo-a ex•tempora.nea. A emc.n
du que pretendo apresentar{; esta (lr1t): com 
ellu salva-se tudo. :1\D artigo 1' suppri·ma-se - compradas 

ou p::tra ficar s6mente - serão oresgatud,qs, -~ 
Marqucz de Oaravcllas. 

Foi apoiada. Haverá ue tolern·ncia a decimu se:~:ta par
te do peso da emissão. - Vcrguci1·o. 

Foi apoiada. 
O .sn. ür.rvEmA: - Eu jul·go que ]lOuve 

equivico na redacgão ·deste artigo s• (lc~t); 

a. pa.Jrivra - impedimen-to - dá uma id•éa 
muito differcnte da •que se emitt!o nn C'l.ma- I O Sn. :\fAllQ'Cll7. DE I:m.mnt:rE: - Sr. 
r.:J, e c!Ja upproyou, elln dá idéa de molestia, / Presidente, ·é ode cbrigagão da Commissão d<~ 
quando aliás se quiz n!liviar deste onus uos Redacção regular-se porque aquillo que se 
'i'besourciros de P.ro.vi-ncia .repartindo-se por /venceu, é de seu arbítrio mudar n,s vezes ai
algum afflcial da ThesouTarin du escol'lÚl do I guma dicção para melhor exp!ic~r-se, mas 
Thesoureiro. Sou, pois. de opinião que se sup-~ nunca su.pprJ.mir puJ:tvras que exprimem nl
prlma n. .palavra - impedimento. gumu cousa: o artigo 1" vinha - comprar e 

resgatar - e. assim entendeu a Commissão 
'que dc1•ia passar, por serem duas opera~ões 

d!fferentes; comtudo o Senado decidirá se 
tem lugar a supprcssilo de uma destas pala-

E:~IEXDA 

Ao artigo S.' suppr!ma.se n palavra 
impedimento. - L. J. de Oliveira. 

Foi apoiada. 

O Srt. :lfAilQt:EZ nJ> BAF.l'J~XDY: - A ·nova 
rednc~ão que se offereceu ora necessuria, ;por
que havendo mudançu ·ele doutrina, convinha 
mui~o explicar-se ·para tirar .todo o ~quh•oco; 

vras. 
Qu.1nto n.o - impedimento - que notou 

um nobre s~nador no a.rUgo 8", aqui questio
n·ou-sc muito se devia, ou ·não inter:vi·r neste 
negocio o [n•s,pec.tor da ~r.hcsournri:L Pro1•in· 
c!nl; c o. .razão dis~o ·~ multo claro. ·Porque se 
disse que elle não ·tfn.!Ja mais nada que ·faz~r 
seniio assignar ccclu!as, c seria sempre oc-
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·cupado com este tra,b:Llho; c pnr isso havcn- cções, quG para muitos é cousn inintclligl-
do impedimento legitimo podL·rin nomear um ve!. 
homem de sua escolha: a razão que se deu Podcriio se as difficuldadcs ·c embar.aços 
para que ess:ts ccdulas houvessem de ser as- que poderiw apparccer, a passar esta toloran
s!gnadas pelo ·I·nspcctor da 'l'hesournria da cia de meia oitu.va nas mocdn·s de u,ma onça; 
respectil'a ProYincia cr.a que essas ccdu.Jns de- dlsse-.sc, i)Or~m. que não 1é tempo de ·fallar
vendo .girar só na mesma Provi·ncia, era mis- se ,nesta matcria, porque estava já vencida; 
tér .que as assignaturas fossem por tudo co- no meu entender ·é tempo ainda; ainda n:L re
nhocida.s; por isso se lhe .diz que <'scolh:t. um dacção se podem fuzer emendas a um proje. 
lwmem de sua con'fia.nça no seu impedinwnto, cto, o 'Rcgimcu.to as permitte cm taes casos; 
que esteja revestido de seu caractrr. qu(!Jndo ha a·bsurdo, 'qunnclo ·ha infrncção de 

A tolemncia de que fallou n nobre Se- Constituição. c .não me lembra a.gom o outro. 
nadar quanto n mim 'Ú injusta; clla lia de fn- A Constituição garante a propriedade em to
zor um grande abalo em todas as Provincias; da a sua plenitude; c aqui está ntucada a i)ro
porquc se acaba de reconhecer que n co- priedadc: da Casa dn ·liioed:L sahiram moedas 
hre .verdadeiro nfto tem o peso de i c lll<!Ía com menos de i e meia o!-taYas; c dessn·s moo
oitavas, mas que outro i·ntradnzido de fõm das chamadas de - X - que são legues, não 
6 que t~m m<:nos meia oitava cm uma onça; ha ne-nhuma que tenha 7 c meia oit:Lvas, c 
as mOL'·das qui! sahirão do 1'1wsouro não têm quem a.s possue cm muito bll·:t fé não ha de 
tod:t exactamente 8 ou 7 por cento e meio perdei-as amcn.ndo-se-Lhc assim sua proprie
oitavas de ·cobre; mas ou1•i dizer iít q·ue se da.de. ·Eu offcr.eço isto á consideração do Se-
11iLo .podia tratn·r wgora disto, mas sim na 3" nado afim de que a.Jgum dos nobres Senado
discussão. n•s emende ~ste a1rtigo; que 1J6de acarretar-

Quanto fi-nalmente (L mudança de phrasc nos funestos acontecimentos. Eu me Inclino 
acho cu que melhor se não •pôde dizer do que :t. que ·se supprima esta circumstancin. dos iu
a qu·e já cst(L det~rminnda.; não approro que ros porque as que forem perfeitas a rcs·peito 
se diga em lugar de meia oitava 1 por 1G ; do cun·ho, o são tambem a !respeito ·dO peso; 
bem sabemos o .qne isto quer dizer, mas para portanto fa·rei a emenda, se o .Senado quizer 
n gi'nte elo sertão, c alguns outros o que é um admHtil-a, ·pnra que se elimine esta circum
n.vo? Podem talYcz ·pensar que é um oro. Se stancia do peso. 
nós temos uma. phTaseologia corrente c cn-
tendi.da de todos para que h a V<! mos de a.Jtc. 
ral-a? Xão é de utilidade alguma o aHernr-se 
n redacção nesta parte. 

O Sn. SATc:n:nxo: - Desej:wa ouvir ler 
a rmcnda no artigo 1", (Foi satisfeito). Pa
recc.nle ·que est(L melhor o arti-go como veio 
cln redacção. O nobre Scmador autor da emc·n
da suppõe que um ·dos termos é comprchrn
tlido 110 outro, suppõc a palavra - resg<ttc 
- mas geral que compra, c por cons<>quencia 
inu-til esta ultima; quanto a mlm entendo o 
i111'crso, porqur ·:l palavra - resgate - é 
comprehcnclida ·em compr<t, mas ·não está na· 
quel!a; rcsga~ dit a entender posse n·nterior 
dn pessoa que o faz; a pa!avrn - resgate -
é menos .ger>1.J que a .palavra - compra; -
mas como ha dua·s operações, julg-o que deve 
ir n.mbos ns termos; ·CDmtudo nüo insistirei 
sobre isto. 

Quanto (L outra cmencla ·nu" se offcrecc 
<1 c s u bsti tu i· r 1 G por cento a me ia o!tu.vn; cu 
diria a·ntcs que se usasse ·dO termo oitn1·n por
que n lei deYe Ir de m~mn!ra ·que todos a cn
tendum, o que de certo se nüo d(L com fra-

E~!EXDA 

Omittn-se a palavra - peso - onde se 
achar para •Servir de marca it falsidade da 
moeda de cobre. - Sat1trnino. 

Foi apoiada. 

O .Sn. Pm~srnEXTE: - o nobre Senador 
que acaba de fal!ar offcrece uma emenda de
baixo do pretexto de infracçiio da Constitui
ção; nesse cnso, n41. ,fórma do ·Regimento, o 
Senado deve resolyer quantas .yezes se de
Yem fal!nr sobre a ernilndo? 

•ResoLveu-se que duas vezes. 
O Sn. VEnaumno: - Eu substitui no a.r-

•tigo a 1G' parte {L meia oitaYa; respondeu-se 
que era mais claro dizer meia oit:Lva; cu 
concor.dnrin nisto, se tod:L moeda ,fosse omit
tlda com 8 oJta.va.s; mas a minha em<!nc.la tem 
por objecto comprelwndcr moedas que foram 
<'mittidn·s com menos •Peso dé 8 oitavas; sa
bemos que mn ·Goyaz o foram -tn.JYez ·por me
tade; ora, mci:t oitava ·em 4 cita ms é o do-
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bro da tolerauciu; parece •que mela oit:IVa .; ll•a cousa, resgatai-a de certa obrigação; c!
sufficieute nas moedas de 8 oitavas; para sor tarei no il!ustre Senador a l!nguagem de um 
cohercnte h a .de se cJJtender que cm um quur- Jiyro que passa por c!as,ico, posto· que scj:L 
to da oitava •é su~ficiente nas moedas de •! oi- do scculo lã, todavia eseriptores do seculo 17 
tn.vas com o mes]nO valor nominal; pam com- usam deli a, como é Quita; •Barros, fali ando 
prehender, pois, estas duas ld·ilas 6 que offe- do contrato da escmvatura - sobn o com. 
rcci a minhn ·emenda; pa.ra se f9.z~r o paga- mercio do resgate - e que quer isto dizer? 
menta d'D cobre mandou-se a•ttender ás diffe-/ Compram-se escravos. •Diz o illustre Sena· 
rentes emissões. Como, ,pois, '!lOd~mos da.r I dor resgate ;G compra, .mas ·é daquiJ.!o que j{t 

uma b"se certa para a tolerancia se não de- / ti1•e em mt•u ·Pod·er e depois disto vou resga. 
terminando umu quota, visto que não sabe- . tar; não é assim; quando se f"z o commer. 
mos mesmo os differentes pesos por que a I cio da Costa d'Africa é de cousa que já fosse 
moeda tem sido emHtida? E' necessario, pois, 1ninha? Certamente não; no emtanto dwmo
visto que se julgou .que meia oi<tMa era su.f- lhe resgate; pol'tltnto parece-me que relativa
ficiente em 8 oitaYas, que .vem a ser o. lG;' nwnte á materia de que tratamos comprar e 
pn.rte, applicar-sc a toda; do mesrno modo s~ resgato.r exprime a mesma id·éa. 
ha de ter a:ttenção ao resgate. " .não d:tr-sc ·Fallar<•i agora, Sr. Presidente, sobre a 
indistin~tamente ·por uma li'bra. de cobr<~ <1ua- emenda que está na .mesa; eu tmtendo que 
tro patacas; é por este motivo que offereci a com cffeito devia-se tirar a meia oitava, os 1 
minha emenda. por lG, e tudo: se acaso Casa da :IIoeda ob-

0 SR. liiAHQUEZ DE :BAJ,;I'EXJJY: - P<'di a servasse essa ·tarifa de ter de peso a moeda 
palavra para dizer que devemos marcar a de SO réis, 8 oitavas, ·bem; então devíamos 
quota; porque diwr-se a lG" paJ't~ só sem se dizer esta é a trolerancia; mas segundo pu
sn•ber de que não acho exacto; o. lG" parte é b!icou um official, que dizem qu~ ~~ <'nsaimlor 
a .fracção de uma unidade, a unidnde aqui delln, que não ·póde ser curacteristico ·de moo
vem a ser oito oit:wus; e quando dizemos d.a 'falsa n diminuição do .peso porque muitns 
meia oitava nas moedas de 80 réis, p<•la cmcn- veze.s .da Casa da "'Iocda tüm sa·h ido moedas 
da do illustre .Senador que fez a redacção, com lll<'nos Ileso que o Iegul; or,, neste caso 
fica tirada esta .difficuld·ade. QlUt·nto ít outra se eu ten.!to uma moeda emittida por 
que o autor da emenda apresentou, creio que ·l Yint<•ns pcln. Casa da :llocda do íRio de 
fica sa.Jyada, porque se diz - te11do-sc atten- .Taneiro com o peso de 6 e .meia oitavas, como 
ção ao valor com que foram emittidas n.as G que se a deve reputar falsa? .X1Lo ataca isto 
differente.s Proyinci:ts; naque!las ProYi'IJcias a minha ·propriedade? Certamente qu<• sim: 
onde se cnüttio co·bre com dobrado Yalor de- acho melhor como estava no artigo - reco. 
baixo do mesmo peso, quan.do se 'fôr resgatar nhecidamente falsa -,pois ia dar uma amnis· 
o cobre deve-se pagar por uma .Jil>ra de cobre tia sobre este caso; reputar só f::tlso.s as de 
não 1$280, mas 2$560; ngora pura carimbai-o •mão cun!10, as ·que na Ba.hia se clJ.ama.vmn 
é que devemos .clnr attenção que se cm·imbe - chan-chans - porque se nós nos apartar
de modo que fique na mesma proporção; que- mo~ disto hão de ha.vN muitas desordens. 
ro dizer as moedas de S ·oita1·as vu!endo 20 O .Sn. Ar,,muu E AWUQUEBQUJ~: - Eu 
róis, as .de ·1 oit.wa.s ntlendo 10 réis, as de 2 approvo t>Sta emenda de suppressão a respci
oitavns 5 réis; esta difficu!dnde quanto (Ls to de tolcrnncin.; niio pelo f.undamc.nto de que 
ProYinci(lS onde houver emissão differente é contm n Constituição e retnca o direito de 
estti. salva pelo modo com que a lei se <'X- propriedad·e; porque reputam·se as moedas 
plica. propriedade de quem as t<•m, ainda que se-

O .SR. l.fARQUEZ DE C.IRAI"ET.:C.-\S: - Sr. iam falsas? ·Certamente que nito; do mesmo 
Presidente, ;fallarei a respeito do que ponde- modo a quem tem armas prohibidas nflo se 
rou um illustre .Senador sobre a pa.Jnvm - lhe ataca a propri<'dadc tomnndo-lh'as; nesta 
r<'sgatar; - julga c!le que :L pahwra - com- pa.rte o argumento nii.o tem força; mas nppro
prar - '15 mais a.mpla que rrsgntnr; mns eu I"O a cmcncln porque reaJ.mcnte ha um defeito 
não julgo 11ssim; compra•r é ter alguma cousa muito gra·ndc, defeito que pód<• ser cmend:J.C!O 
por dinheiro, ou cous,'t que o vnJ.lla; no res- na Cam.1rn. dos D<•putados, assim como :;e lm 
!\"ntar compre1Jende.se não só comprar n di- de cmend.ar outro que Y(lÍ nesta lei, que .() nfto 
nheiro, mas mesmo e!ll p~rmuta, lu cm r n!.gu- se tratar do P~l·PCI que Jw un. ·Ba!Ji·~; quando 
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a Provincla d:t Bnhia é que reclamou esta 
providencia ·do meio circuh1ntc; Jli(\S como ,•s
tou persuadido que a lei pôde• ir daqui desde 
j(l o mnis pcrfeitn que fôr possil•cl. den•mos 
j(L tirar Pst.a parte• ela tolcra.ncin; nós .dCI'ClllOS 
lembrar-nos que esta r>rovidcncin é só pnrn 
as Cnm.missões, C]UC tenham ele resgnt.ar ,;s .. 
sas moedas, mas é pura todos os donos delln; 
orn., pret.ender.S<~ha ·QUP cmla indil'iduo este
ja pesando tod.'\S ns moedas uma por uma 
para ver se >têm o ·peso? Jsto nflo é possível, 
nem "11a no J3razi! tantas ·bn!a1~çns. Fiz um.:t 
emenda que o ·nobre Senador aind·n. sustc•nta, 
·qu;• se di.ga 1'esgate, e não compr:1; no pro
jecto es-tft compra e resgate; mas a razão por 
que o nobre 1SOnaclor qurr que vft só resgate 
e não ambas as palavr.as nflo sei; cada pala
na dcst:1s cxprim.:: uma idéa dif"l'crente; é 
prccizo portanto que v(L - compra. - c -
resgate - porque se isto· fosse perigoso na 
inte!ligenci:l dn .Jei cntflo pocler-se-hia sup
primir; mas não o sendo não :lw ~1zii.o ne
nhuma. Sou. pois, de ·opinião que apcznr de 
não ser conforme ·O R<'gimento fazer-se su·p
pressões, comtudo esta deve p.a.ss:l'r, porque o 
contra,rio p6de ser nocivo. 

sómen•tc admitte emendas ti nwteria na occa
sião da redacçfto em caso do objecto, ou da 
ma teria de que se tmta cn·volver absurdo, ou 
infrac~iio de Constituição; e por este ultimo 
moti.vo .~ que .disse que po.dia apresentwr 
emenda; a isto disse-se que .aqui não ha1·!a 
a tnqu,; fL propriedade adquirida, c pa·r.a se 
prcwur ·fol.sc ·buscar o ex-em·plo do ·ho111cm, 
que tem umas .prohibidas em casa, comprun
clo-as com seu dinheiro; e QUL'IIl duYida de 
í]Ue n:lo seja um ataque o ir ·timr a proprie
dade da pessoa que a pos~uc, ·quando dL'lla 
não faça o uso redado pela .Jei? ~Ias aqui 
ainda •é maior, a X.a~üo ·é devedora de uma 
certa qua·ntin em consequencia ele moedas 
qu,• emiltio ·por certo prc~o, mas agora rece. 
ben·do essa moeda hn de dizer - eu é verda
de que cm p·aga do seu trabu!ho lhe dei essas 
moedas, mas agora a não lh'as aceito .pelo l'a
Ior legal porque s:io falsas - c clir-se-ha isto 
sabendo-se que cl:t Ca.sa <la .~Ioctla s.:hiram 
quasi todas as moedas com o peso inf(;rior 
a sete oi·Uovas c meia? Como é passivei sem 
ataque á propried·ade dizer-se nquella moeda 
que tiver menos de sete oitavas e meia é fal
sa? ::-lingnem certamente dir<í que o não seja. 
Disse-se que se désse a tolcrancia de um dc
zcseis avos do valor da moeda, isso entendo 
eu, mas na razão do peso nüo; ·porque não me 
consta que ·haja I·ci que dissesse - as moe
das de tal valor tenl1am •tal peso - porque 
n une a se fixou tal peso, ·te.m sido posto pou
co mais, ou menos; portanto esta ·fracção nüo 
se pótle da·r uma l'cz .que se ignora qual ú 
o peso que elevem ter, e ainda quando se sou· 
besse ·o resultado seria ter Jlrejuizo aquelle 
que .possuisse cobre •fabricado M Casa da ~Ioe
da, c .resgata•!' as suas aquelle que as. possuis
se falsas. porque ·O cobre ex•trangeiro, e mes
mo al•gum ·do paiz, tem esse mesmo peso; 
portanto tenho demonstrado que se dá um 
l'<'rdadeiro ataque {L propriedade, e por isso 
del'c ·pa.ssar a emenda. • 

O Sn. BoncEs: - ·Estou ·prevenido em 
parte pelo nobre Senador que st• acn•b:l de sen
tar; a sua i-d-õa inclue uma providen·cia que 
estabelece urna bnse sobr·~ a toler:mcia; ain
da que melhor providencia SN'kt talvez dizer
se - ·o Governo ·resgate a moeda que emittir 
- .porque a moeda que cmittio era de 8 oi
tavas por SO réis, consequentemente é falsa 
toda aqu<'l!u que •tiver menos; assim não se 
atacava a. Constituição; mns motivos de co·n
veniencia, funda dos na impt•rfcição do nosso 
cunho ·passado fizeram enten·der que era ne
cessnrio ·nfto fixa·!' uma base sobre a toleran
cia, porque darla lugar a muitas confusões e 
dl•sordens; como, POI'~lll. isto é mnteria ven
cid·n., e temos ainda o correcti1·o da Camnra 
dos Depu•tndos, ·SOU de voto qup vft o artigo 
como estfL pa·ra a IIi ser cm()ndndo; se e lia 
jul!;'ar que a to!ernncia é diminuta sendo 
meia oitava em oito oitavas n augment.ará 
para mais, e nós approvaremos a emenda que 
ella ·fizer pelos principias de conveniencia; 
porque quando passou o artigo ,1 Cumarn con
venceu-se que era. preeizo não prejudicn•r a 
Nação no. mc.dicln do resgat<', evitando-se o 
rr,n.is 1que fosse .passivei o recebimt:"nto de moe
da falsa. 

'Direi d-u:~s pa!av·ra.s acerca da priml'ira 
emenda que npresenta a inutilid.nde da pala
vra - compra - preferindo-lhe - resgate -
resga-te é a expressfto de que se Sl•rvio a lei 
que tratava do commcrcio dos escravos da 
Cos·tn d'Africa, palül'ra que n~ssa lei da1'a 
id·én. de .principias religiosos, porque se en
tendia o resgate elas al.mas, niio para o fim 
de: J'.aZc·r escrm·os, mas slm para -os trazer ao 
gremio da. Igreja. 

O Sn. S.\l't;n:-:.1:-:o: - O nosso R••gimento 0 SR, AT.)fEJno\ f. Ar.nUQcF.RQn~: - Que 
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cstnva persuadido que tinha demons>rm!o O Sn. CAH!'Emo DJ~ Q_\)IPOS: - Julgo que 
que não se of.iendia a ConstHuiçiio. " que não toda a Camara está convencirla de que uma 
exi~t!:t -tal at::tqu<• ú propriedade qtwnuo o ci. tal •tokmncia G muito pequeH-!1, " que deve 
dadüo está de posse de .umas propr!,dndes e ser em lugar <li' niei.a chuva, uma; .mas diz 
f!tZcndo n1áo uso dellas o ·Governo mo·nda á diz um ·n<>bre .Senador, que posto que isto as· 
sua casa, e lhes toma; se se não dá a ta.que á sim seja, e que haja uma tolcrancia tão pe. 
propriedade, a moeda está no me.>mo caso; o qucna, ·nós devomos .ddxar passar a lel, por· 
possuidor pôde ficar com ella, c ·não a levar qu.: a outra Camara a. emendará; sem nos ser 
ao ·resgate, e não füzendo UlJ\o uso della não precizo estmbelecer um precedente contra o 
tom crime algum: mas a maior ~·azão que nosso l~egimento, pois que e !I e sómente ad· 
acho pura a supprpssão é pela difficu!.dadc mH!.t! •no caso de infracção de Constituiçilo, o 
cm que vamos P•ir os possuidores das moedas que se niio d[L no presente caso; mas advirta 
porque necessariamente cada Utll que possuir o no·bre St•nador, que ne!le nfto só se concede 
moedas falsas ha de trawr de as passar, o ;;m caso de infr:tcção .de Constituição, como 
que tr&rá incommodos terri\•eis. dltdo um absurdo; ora, p<!rgunto eu. poder{< 

·~las um nobre• ,senador disse qu" era bom parecer .maior absurdo do que não querer o 
que se fizesse uma ·no.va lei para o Governo Governo receber ag;<Jra as !lll'Slllas moedas 
accusar as .Qommissões; isso é propriamente com menos de sete oioovas, que outr'ora <'llc 
objecto de instrucções do GoYerno; que l1l1o mesmo eruitiio? :\'enhum homem de bom sen· 
se ·poderá dar porqu<' p<;r onde e]],. se deve so deixará .de o reconhecer; e de ruais eu 
regu.Ja.r pnra essa toleranci:L & .peJos registos tambem sustcn•to que ••nvolve infracção da 
Lla Cnsa da ·~!oeda: é l'erdade que ninguem Cnnstitui~ão porque ataca com ll111i> violen. 
p6de haver mais habilitado que o Go\·emo, ein a proprieda.de do cidadüo; o exemplo 
porqu,, eu creio que qu:1ndo s~.· ctmllam moc- apontado das armas prohi·bidas não tem p.a· 
das 'fica sempre uma depositadn para depois rida.dc alguma; porque alli ha desobediencia 
se con·Cront..1rem; ao me31110 tem·po que ••u te· á lei, c aqui não; o hom~m .possuidor do co
nho notado que as instrucções dadas pelo bre e de cobre que recebeu da :\'açfto apresen. 
Goyerno para. esclarL•ciruento. ou exécur.ão das ; ta-se com elle, c aquelle que llle déu, diz·lhe 
leis, nfto -têm feiio mais que entrav,1l·as; com-/ agora, não o quero ·porque é falso! Isto certa
tudo espero não seja sempre assim. /mente é um absurdo; é uma injustiça terri. 

- O .Sn. BotwEs: - Segund·o 0 que ouvi a vel, e se elhL infamaria a um particular qual· 
um nobre Senador tu.do vni ser eucaberado ! quer quanto "na!s a uma •Xação, que deve ter 
cm ataque á propriedade; e então o res~ate credito, honra e obmr com justiça? Sou, pois, 
pela quart..'l. p:trte é ataque á propriedade; a de \'Dto que se corrija a ld, por isso que ain
tomadia da moeda recon!Jedd·alllcnte falsa é da é tempo, e não ~pousemos sobre o que 
um ataque á propriedade! Isto não é possi· ainda é tempo, c ·não repousemos sobre o que 
vcl! -Eu ·torno a chamar a attenção dos no· fcr1í o Governo, ou a Cumara dos Deputados, 
bres Senadores sobre este pon·to. Qua.nto ao porque p6de ser que ella não pense deste me> 
dizer-se que se deixe isto ao arbítrio do Go· do, e não queira emendai-a, assim façamos 
verno não ·é possível, .porque a lei não diz nós o nosso dever. 
que se dêm instrucções ·para se reconhecer a 
moeda fa.lsa; mas diz que o Governo o podc
rin fazer porque de\'em ·ha.ver rl'gistos e moc· 
das com que se possam con.!rontar as moe· 
das; isso será dHfic!l pelo numero dos Jui. 
zes, que ·ha de ser de tantos quantos· forem os 
membros clns Commissões, e ·não pense o no
bre S<'nador que se possa razel·o .porque nfto 
ha registos, ·nem escripturnção; creio que ha 

A tolera-ncia n~s moedas de cobre scr(t 
de uma oitava nas de 80 r~is c proporcional· 
mente em as divisões. Salra a rednc~ão. -
Camciro ele Ca111)10s. 

Foi apoiada. 

vinte e dous nnnos tcntou·sp .J>nlancear a Ca- O Sn. ·PnESIIlE=>"TE: - E' uma emL'Ud(t no· 
s:J. dn Moeda., não foi possível. c nunca mais vn, tem de ter duns discussões. 
o t<'lll sido pelo seu estado ele <>Scripturnr.iio; j O Sr.. C.\t::>;En:o lll' C.Drl'os: - Eu <'Stou 
ni\n devemos senão da boa intelli:;wncia dn ou-/ persuadido que o Regimc·nto autnriza a faz<'· 
tra Cn.mara espernr o r·~:111edio n este mal. , rem.se emendas quando houver n!Jsurclo, L'!le 
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aqui me ·parece tfto claro como a luz mcr!d'ia· 
n·a; mas c sUis "meneias nfto passam pelos tr:t· 
mites das outTas, por isso que ~ nc·sta dis
cussão que acn.lJ..~ o trabalho da lei, c o iR.egi. 
mento quando se <•xprime a ·respeito dns 
emendas •nilo é em relaGfto ás offl'rcc!das na 
occas!ão da redaeçftü; portanto me parece ·que 
a du\'ida nfto i]rocede. 

O Srt. FEr.ró: - Eu approntrei .:t emenda 
prescindindo elo proJecto contt~r. ou não ab· 
surdo; porque creio que a emenda é ·de recltt· 
c~ão; c parece-me mesmo que o •Senado a d
optou essa idéa da tolerancia .da, decima sexta 
.PUI'te nas moedas .ele oito oitnva.s; lll'-ls cr>m 
atrcncão ás .moedas das outras !Pro\'incias é 
que isto deve ser ~xpllcado, porque se se dis· 
ser simplesmente pa·ra as moedas de oito oi· 
taras, entfto não se compre·hendcm :IS de São 
Paulo, qu,~ têm seis, e de Cuya>bú. que têm 
quatro, e Jicarão sem ser n•sga-tadas: deve. 
se ·portanto adoptar esta emenda, que scmlo 
de si.mples redacGão satisfaz -tudo. 

1' 1',\H'l't; Do\ OltDE~t DO nJo\ 

.Entrou cm ultima. discussão o PaTecer da. 
Commissão de Legislação sobre a. cxtincção 
da vil! a de Cacthé (vide sessfto do 1" do cor
nnte) com uma emenda approrada na. 1" dis
cussão. (Vide sessão ·de 2 do corrente). 

O .Srt. VJSCOXDE DI> CAE'l'HÉ: -.Sr. Presi
dente, como a 2' parte• do Purecer da Commis. 
slio foi supprimida na 2• discussão julgo que 
devo fazer uma ·cmcnd.a .para se instaurar es
s:t. parte, que 6 mistér que :passe; ma·ndarei 
a emenda.· 

.Resta bel eça-se a segunda par-t,• 
cer da Commissilo, coo~J.sen•ando-St• 

de Caethé. - l'isconãc rlc Crwthé. 

Foi apoiada. 

do Parc
o termo 

Duda a hora, ficou a.diada a discussão, 
e o Sr. Presidente marcou para a ordem do 
dia a continuação da materio. adiada, e mais 
ma terias já desig·na.das na sessfto anterior . 

O Sn. :vLIUQcEZ n1~ B.IHI!AC'EX.I: - Eu cs
tou Nll que a cmendu não .(! nHlis que de sim· 
.Pies redac~ão; cm lugar de se dizer: -meia 
oitava - diz-se - na decima sextn parte; -
c por isso julgo se .não Mt t•sse :rbsu·r.do que 
Si! notou. Ora quanto :ro pretender-se prova,r 
que o era, não ·ha cousa m:lis fncil pJra um 
habil orador qu~ proYar tudo quanto elle qui
zer por muit~s horns; .mas ás vezes tumbem 

Levantou-se a sl•ssão ás .duas horas da 
tarde. 

(· n·ncido: pnrt<tnto considera·ndo eu o nbit•· 
r:to .puramente de r,•daeçfw yoto pela 13lllenda 
que se aprt•sentn da dt·cima sexta pa1•t•~. 

Julgando-s.~ discutid·:t a materia, pro
põz-se (t vota~ão: 

1." A emenda do Sr. :l!arquez de Car:tvel. 
las: não p.nssou. 

2." A 1" part<> da cmencln do Sr. ·Marqucz 
cJ,. 1nhambnpe: foi npprovarJ.a. 

~l." A sub-t·mcnda do Sr. Satur·nino: não 
.passou. 

·1." A 2" pnrtt• da t·menda do •Sr. iVIarqucz 
ele Inhambupe: passou, c ficou pr ... judicacln a 
erncnd.a do Sr. Gar.neiro de Cnml)os. 

5." A 3" pa:rt.t• d:t emenda do Sr. :VIa r· 
quez de Inhambupe: a·P1ll'O\"Ou-se. 

G." A cnH·nda do Sr. 'rergueiro: foi ap. 
provada. 

7." A do Sr. Olil·cira: fel igu1lmente up. 
provmln. 

PropôZ·iie afinal a redacr,iio com as cnwn· 
das para se rcmetter á C<.lllJnrn dos Srs. De.pu. 
•tmlos, e foi tt ppro1•n da. 

SESSlí.O ORDl.:"><ARIA, El:\I 7 D·E AGOSTO 
D.E 1833 

Discussão do Parecer sobre a e.xtincção cl1t 
villet ele Ca.cthô. - Dücrtssão ela ResoltL· 
ção sobre o augmento elos vencimentos 
dos cmprcgaclos !lo Corr('io Geral. - Dis
cussão !lo )1I'Ojectr, sobre a jrwisrlicção wl
?nillistra.li.va rlos Prover/.ores !le comarca.s 
c rzr,s r·.'l:tiltCtrJS conservadores rlos inc/.ios. 
- Discussão ela Rcsoluçcio m nrcando os 
t•enl'imcntiJs rir' offida.r·s !lu Sc.~rcta>ria 

do Governo ela Provincia ele S. PrnGlo. -
Discu.sscio era Resolução mrmd.anrlo ((bonar 
fi Joaqui.m rle Sant'~lnnn rle Souza Cnm
pos os vencimentos que comw·tircnL aos 
off'icines da. 2' l.bnhn. - 'l'rabolhos de 
Commissõcs. 

Falkrr.am m; Srs. Sl'naclorrs: -
Visconde de Cong;onh.ns elo Campo, 
Presidente, ~fo.rquez de •Pnlma e Ft+ 
j6, 1 vez; Sa turn!no, 2 vezes; Ol!v~!
rn. ·I \'ezes; ·Borg.rs, 3 Vl'zes. 
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.A·bertn a se.ssão com 3D Srs. Sena dores 

c lida a acta da anterior, foi approvada. 
probabilidade da ex·tincção da Reprurtlção, 
para que quando n extinc~üo tenha lugar não 
fiquem com o ordenado que se augmenta, po
rém no Correio, que ha de existir sempre 
para que esta cl!stincçiio - a titulo de grati· 
ficaçiio? A gr•atif!ca~[LO ·é a pag-a do trabalho, 
ordenado .é tnm·bem paga de trabalho; acha, 
pois, que nilo d!lve passar estn. distincção ao 
menos não ouvi uma rnzão para isto. i:\lnn· 
da;rei a emenda neste sentido. 

Continuando n 2' discussão do Parecer da 
Commissão de Legislação sobre a extincção da 
villa de Caethé, com uma emenda approl'ada 
na 1", ·que na sessão antecedente ·ficou adiado 
com outra emenda apoiada, offerccidn pelo 
Sr. Visconde de Caethé. 

O Sn. Vrsco:-.-!li' 1m Coxuosu.1s DO CA)!· 
rr, : - V. Ex. -boa de me .per:uHtir que eu não 
vote, devendo toda o Senador dar o seu voto 
em todas as materins, comtudo esttL regra 
tem excepções; a primeira quando elle não 
assiste á discussão, e a segunda quando elle 
tem interesse individual; eu não tenho inte· 
resse nisto, mas tenho ·parentes que me são 
conjuntos mui estrictamente e offendidos em 
seus direitos, por isso não devo .votar; V . .J~x. 
a-ttcnda na enumeração de votos para não con· 
ta r com migo. 

O Sn. Pimsumxm: - Na fórma do Regi. 
menta •Dão posso admittir a excusa. senão cm 
doÜs casos quando não se assiste a discussão 
e quando ha interesse pessoal, mas ue paren
tes; julgo -que não deve deixar de \'atar. 

Julgn·ndo·se discutida a materia, requc· 
reu a .Sr. Visconde de Congonhas ser dispcn. 
sado de .votar, p<lr esta:rem compmhmdidos 
part•n-tes seus neste negocio. 

O 1Sr. Presidente propôz á votaçiLO: 

Supprimam.se as pala v r as - a titulo de 
gra•tificação. - Satttrnino. 

.Não foi apoiada. 

Julgando-se discutidn. a. materia, appro· 
vou-se a Resolução para se reme-tter {t Cama. 
ra dos Srs. :Deputade>s. 

3' l'ARTE !lA ORDE)! DO DU 

Entrou em 2' .discussão o projecto de lei 
que revalida as acquisições de bens de raiz 
feitas pela Santn Casa da ~lisericordia da ci· 
da de de .S. Lu!z. do :\!aranhão (l'ide sessão de 
ll de Julho) e julgando.se discutida a ma. 
teria, appro\rou·sc para passar {L 3n. 

·1' P,\J:TE D.\ OltDJ;)! DO lll.\ 

l." O 1Parecer, salvas as emend·as: foi 
~poiado. 

2." A 1' parte da emenda approvada na 
1" discussfLO: não passou. 

3." A 2' parte -da mesma emenda: t·a.mbem 
não passou. 

. J. • A emenda do Sr. Visconde de Caethé: 

Entrou em 1' discussão o projecto de lei 
sabre a. jurisdicçüo administrativa dos Pro· 
;·cdores de comarcas e dos extinctos conscn·n. 
dores dos i·ndios (vide sessão de 12 de Julho) 
c julga,ndo-se discutida a ma teria, foi nppro· 
v ado parn ·p·assa.r á 2n • 

passou. 

2' PARTE DA ORDE)! DO DU 

.E-ntrou em ultima discussão a. Resolu~ão 
autorizando o Governo n augmentar, a titulo 
de gmt!ficação, os vencimentos dos emprega
dos do Correio Geral d<'sta Côrte. (Vi.de ses· 
são de 5 de Julho) . 

O Sn. SATUnXJXo: - Diz a Resolução que 
o Governo dê a. este.s empregados os seus Yt>n· 

cimentos como julgar conveniente cm relação 
ao seu trabalho, mas a ti•tulo de gratificação; 
tem-se ndoptado isto e.qu! quando lw nlguma 

5' PAUTE D.~ OllllE~l DO DIA 

Entrou em 2' discussão a ·Resolução mar· 
cnndo os vencimentos dos officlaes d..'l Secre· 
ta ria do G-overno ·da "Província de .S. Paulo 
que a Como1issão de Fazenda J1nYia apresen
tado, sobre outra do Conselho Geral da dHn 
Pro1•incia c ·na sessão de 1G de .Tulha foi con· 
siderada coma Resolução do Senado. (Vide 
sessão de H de ?>!aio) . 

Entrou em discussão o artl.go 1". 
O Sn. Ounm:A: - Eu nito posso convir 

ncstns ul'tlmas palavras que nqui estão; nltn 
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entro 11:1 materiu se os ome:(teS ~!-lO necessa
rias parque não se! o ·trabalho que tem :L Se. 
cretaria do Governo cm S. ·Paulo; m.:1s pme
cc-me cxtranho que depois de ·lw rcr vencido 
que passe a Resolução como .da Assembléi 
Gcral se considerem esses offic!a~s como in
terinos, deixando-se a a!tPraçila da St'U nu
mero no nlYedrio do Conselho Gera! da. Pro· 
vlnc!a! Isto importa darmos-lhe supremacia 
sobre esta Camara. Farei ·CilH!!Hla para a sup
pressilo deste ultimo periodo. 

.Seguio·se o anigo 
rado. 

3" • 

Passou-se ao artigo ·l". 

que fui a.ppro-

O .Su. OJ.II'EU:A: - Oppon!l<l·llle a o arti
go, não tem ana1ogia .ncu.huma as officiaes da 
IS~::crctarla com os officiacs do Thcsouro; os 
officiaes do '11hcsouro .são alll<JI'i\'(\is como a 
ld declai"(l, cstE·s oi'ficiaes llilt> estão nas 
mesm:~s circumstancias de outro qualquer 
empregJdo para serem ·despedidos ao arbitrio 
de um ou de outro, sem ma!s moth•o, porque 
assim não podem contar com a sua subsisten
cia cc,rta c não quererão sujeitar-se, os que 
tiverem hrios cavalheiros a scn•ir ás venta-

So artigo 1" supprima-sc o u!tin1o perio
do dcllc - c .poderfto, <"te. - Oliveira. 

dcs de quem as ~governar. 

Foi apoiada. 

Julgando-se discutida a materia, foi ap
proYndo o artigo, na conformidade da emen
da. 

!Segui o-&:! o artigo 2". 
O Sn. -BoHGJ;s: - A disposição deste ar· 

tigo vai apresentar uma. incohercncia mani
ftsta; ns Secretarias de Estado aqui estão 
rect1bendo cmo!un~rento.s, ·a.s outras .Secreta
rins proyinciaes têm elllolumentos, a de São 
Paulo não os têm; dcYia ter-se consideração 
a isto para quando se fez o nugmento se .fa· 
zer o augmcnto 111.1is pequeno, fica·ndo-lhes 
os emolumentos; porque ha de ·haYer no lm
perio todo empregados da nwsm.:t natureza, 
uns recebend·o emolumentos e outros não? 
Não ~ possh·e!; e- para que o Corpo Legisla
til•o ha de ainda conserYar est<' trafico com
mercial entre o Estado c os ind·ividuos? Eu 
vos dou tanto por junto, dai-me vós o que 
recebeis por miudo: isto é rhmnilhante, de 
nada serve; o portanto cu voto contra o ar
tigo. 

O Sn. OLII·gmA: -Eu sou da mesma opi. 
niilo porque o que poderia acontecer pass.m
llo o artigo t•rn. que ·h.avcrinm tlü'S cousas que 
se haY;ia de dar outra. vez ns emolumentos, 
·como aconteceu com as outras repartições. 
'l'em-~e "'isto que o emolumento faz conrlda.r 
no trn·bnlho, por isso é bom que fi·quem: de
mais, quando o Estado nil.b pôde p:~.gar prom
ptaDl<'nte; os emolumentos sempr~ (ljudam a 
viver no empregado . 

·Requeiro que se supprim:t o .~rti.go ·I". -
Olivcim. 

Foi apoiada. 

Julgando-se, discutid.a a matcria, foi sup-
primido "D artigo, con'form e a emenda. 

Segui o-s,~ o artigo ii". qut• foi :tpprovado. 
Passou-se a.o artigo 6". 
O Sn. :BOI:m;s: - Voto con·tra o artigo 

por se refe1·ir a um:t. k'i que n<io tem sc"l!ão 
a duração de um anao; se e!le so refere na 
marcha, na economia de sua execução, não 
sei como se ·!Ja de fazer isto; cu julguei que 
ellc se !"€•feria a uma lei permanente; ruas a 
lei do orça.mc:nto, um.a leJ de anno, não p6-
dc n une a servk de hasc a uma lei quc ha 
de ser permancn te. 

O S1:. Or.mnnA: - Eu julgo que não tem 
lugar a reflexão do nobre Senador; a. R(•so
lução quando estabeleceu o numero fixo de 
officiaes e ordenados, etc. ·é para qu-e fi·que 
Isto fixo para que o Prc...sidente cm Conselho 
não esteja •todos os annos :fixando ordena. 
dos. 

O .Sn. Bor.m::s: - Logo ~ ociosa esta dis
posicii.o. 

.Tulganda·se a materia discutida. foi sup
pJ·!mido o artigo 6". 

.Pns.~ou.se ::io artigo 7", que foi approvn
do; srndo afinal approvnda a. Resolução para 
pasmr {t 3" discussão. 

6' P.\RTE DA OHDI~~t DO DTA 

• Tulgando-se. discutida a materin. c posto 
o nrtlgo á vot:tQil.o, não pa.ssou. 

Entrou em 1• d!scussãn n Resoluçiio que 
a.utorizlt o Governo a mai1dnr a:honnr a Joa· 

·.~ 
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quim de Sallt'Anna de Souza Ca111pos os \'l'n· baUto foi promovido a Alfen•s, servia nesta 

qualidn:de, Ycio para o Rio de Janeiro c pre
tendeu ser pago de soldos que se lhe deviam; 
e (não fa!lare! quiçá PXnctamentc). ou por
que não apresentasse todos os documentos 
que eram prccizos, ou por ou·t.ro qualquer mo
til·o que ,jgnoro, ·houve um mHhiio de emba
raços, que -têm subsidias, o certo é que este 
desgraçade> (·que multo de P<·rto conheço) vl
l'c em grnnde indigencla. anda ha muito tem
po a pretender que se lhe pague; pagamento 
de que se não podi::L duvidar, porque em ver
dade está nas circurustuncias de o receber 
pelos seus serv.iços, e promptidão, c uti-!ida· 
de nelles empregados. A' facé do que acaba 
de expender tonna-se concludente, que se es
ta Resolução que "ste .homem obteve da Ca
mara dos Deputados, se demora com o exa
me de informações. ell" soffrerá gravíssimo 
prcjuizo; as suas circumstancias nflo podem 
com esta demora; entretanto que de passar 
a ·Resolução nenhum mal provém; ella diz 
que o ·Governo pratique com clle o que tem 
praticado com os ruais que estiveram nas 
mesmas circumstandas; o Go\'~l'llo, pois, exa
minará isto c lhe fará justiça porque clle mi
litou com os outros, ·~ da mesma fôrma que a 
estes, se lh<· ha de pa:;nr; o Governo portnn. 
to deli-berará sabre a sua pretençfto, quanto 

clmontos que competiam aos oWCiaes de 2" 
linlla da Pro1•incia de S. Paulo, qu.: cstlve
l'mu na Provincla do Rio Grande do Sul. 
(Vide sessão de 30 de JuH10). 

0 .S11. ÜLI\'EJI:.~: - Aqui •tem sido o CDS· 

tume quando a Resolução sobre cousus par· 
ticulares, sobre que ha documentos, o man· 
darem-se á Commissão respectiva para lnfor. 
mar sobre ellas; mas ethfim como não Yejo 
novidade nc>sta IResolu\;ão, nem diz que se 
pague a este .homem, mas que se pratique 
com €•1le o mesmo que se tcut pra tlcado com 
outros, no que não jJa desigualdade, não me 
opponj1o a que passe. 

O Sn. .S.ITvr::-;r:-;o: --Desta Resolução 
não se póde jul.gar que este oft!Cial ;•s·t:l 11a 
mesma circumstancia dos outros, porque diz 
que o .Governo fica. autorizado a mandar abo
nar a JoUJquim do -Snnt.'Anna de .Souza Cam
pos todos os vencimentos que .tem recebido e 
foram r.:cebidos os mais officitws da 2" linlla 
que cstil·cram empregados .no Rio Grande ào 
Sul. ·P6de ser que elle nüo estivesse no Rio 
Grande; porque se .;stivcss~ que dul'ida tcr:o. 
o Governo em lhe m-andar pagar assim como 
aos outros? .Portanto julgo rll'ce:;surio qtlt' se 
vejum documentos sobre isto. 

a mim muito justa e m uitn bem me recicla. 
O :Sn. FF.rJó:· - Adrlicfonarei ma!s a!gu· 

ma ra.zão. Aos primeiros officiaes que volta
ram do Sul para S. •Paulo. o :\Iinistro da 
Guerra c],, então, vendo qu~ tinham sido gran
des pn•juizos com o ddxarem as suas casas, 
mandou-lhes continuar o soldo, m~s. como 
!sto não era nmito leg:ul, aos outros officiaes 
que vieram ao depois. niio se lhes continuou 

0 Sn. 'l\L\ItQUEZ DI~ P.~LlL\: - Sr. Presi. 
dente, em cc;nS<·quencia d<' ordens do Gover
no .foram conl'idadcs voluntariamente solda· 
dos milicianos pa.ra irem serl'ir no Sul; este 
homem foi talvez um dos que primeiro appa· 
receram a dizer que cst:~,Ya. prompto <L mar. 
cha:r; e nil.o só foi d" muito boa vonta,de, mas 
tam·bem convidou a mui-tos de s~us vizin·l!Os 
que com clle se apresentaram na ca.mpnnha; 
nesta occasiiio. niio posso dd:mr de o con
fessar, fez muitos c bons sen·i~cs; t•ste ho
m<'lll foi para o Sul com a promessa que se 
fez de que no lim d~ dons a1mos htwi.1 de 
vo!,tnr á sua patriu; mas houl'e de estar lá 
com os outros nfto só os ·dous annos, mas 10, 
12 ou mais; entrementes est,•s milicianos 
prestnrom sen•iço como de tropa dt• linha e 
mu.itos lá ficaram; cm conscqucnci(L deste 
bom scr1•iço, voltando do Sul, onde presta· 
ram uteis serviços com aproYe!talllt'llto ela 
causa milit-ar. parece-me que todco elles cs
ttn•am em circumstancias de rece1bcrem algum 
soldo, alguns é c<'fto que rccL•beram soldo de 
tropn de lln.ha, ou o quer J]Ue .fosst•, porque 
ellcs raziam um Igual serviço; este homem 
rte que se tratn, pela activlclade de seu trn· 

n abonar isto; eis aqui porqu,• \'Cm <>sta Rr· 
solução, que é pnra que ,,ste ·homem, que veio 
no depois, conti:Uue a nwreccr o soldo como 
os outros. 

Julgando-se a ma;teria discutida, prop,jz
sc ti votaçtlo c fo.i •1ppro1·ada a -R·t·soluçflo para 
passar (t 2", que teve lugn r immcdiatn mente, 
c dando.se por discutida, •foi approvadu p3ra 
passar ft 3". 

O SR. ÜLTI'Ellt\: - Esta Rcsoluçfto deyc 
passar; cu passei cltws v<.•zes por este rio nu
llltt canôa que era. um coche em que cabia 
u1n homem; é rio que .admlttc a nawgnçfto 
de mais de GO Ieguas, mns não tem transpor· 
te nenhtwn; uprnos um ,JJOmem tem lá uma 
canôn, que por obsequio empresta n um 011 
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outro c ainda acho pouco o 
propôz. 

.que o Conselho 

Julgando-se d'iscuotida a materia, foram 
approvados por ordem os artigos 1". 2", 3", ·1" 
e 5", sendo afina·! approvada a Rt•so)ução para 
subir á .Sancção. 

Sendo a ultima parte da ordt•m do dia, 
trabalhos de Commissües, o ·Sr. Presidente 
convidou a seus illustres membros para oc
cuparcm·se de seus traba-lhos, e suspendeu· 
se a sessão pela uma hora. 

A's duas horas contin·uou a sessão, e não 
havendo leitum de Pareceres, o •Sr. Presi
dente deu para a 

OJIDE~r DO !liA 

SESS,\0 ORDIXARIA, .E:O.f 8 D.E AGOSTO 
DE 1833 

PI\ESIDEXC!A DO SR. IJE:\'TO IJAIU!OSO PEREIRA 

'l'rabalhos ele Cowmissúcs. - Leitu-ra de Pa· 
recerr.s. - Discussão da. Resolução rtu. 
to1·izanclo os Juizes ele Dü·eito a j1t!ga· 
rem po1· si sú toclos os processos crimes 
anteriores á. Pltb!icação ào Codigo elo 
Processo Criminctl. 

Aberta a sessão com 38 Srs. Senadores 
e ]ida a acta da a·nterior, foi approvada. 

O . Sr. 1 • ,secretario participou que o Sr. 
Conde de Valença ·nii.o podia comparecer por 
se achar lncommodado. 1." 'frabalhos de Commissões, até depClis 

do melo dia. 
2." 1" discussão ·da Resolução autorizan. 

do o ·Governo a au.gmenotar, a titulo de grati· 
ficação, os vencimentos dos emprl'gados da 
Secretaria dn Junta do Commercio. 

3.' Ultima discussão da Resolução nuto
r.izando o Director do Curso Jurídico de Olin
da ou de .S. Paulo para admittir ::.ranoel RI. 
beiro da Silva Lisboa a fazer acto dns ma te
r!as do 4' e 5" anno. 

4.' Ultima discussão ·da •Resolução auto
rizando ao Governo para mandar pussar car
ta de serventia .vitalícia do officio de Escri. 
Yão da Mesa >Grande da AJ.fandcga de Pernam· 
buco, a Jacome Geraldo Maria Luma·chi de 
:VI e II o. 

5." Ultima discussão da ·Resolução uutori· 
zando o :Go1•erno para pa.ga:r ao Tt•nente-Co. 
ronel João .<\!ntonio ·Pereira da Cunha os sol· 
dos de sua patente, desde o tempo que deixou 
o lu.gar de ·enc.a.rrcgn.do de negocias na Rius· 
sla até o dia que se apresentou no Quartel. 
General desta Côl'te. 

G." Ultima di·scussão da 1Reso!ução auto
r.izando os Juizes de Direito a ju!gn·rem por 

Ficou o Senado inte·irado. 

1" l'MITE DA OnDI;~r DO DIA 

rJ'ra·bnlhos de Commlssões. 
O Sr. Presidente convidou os seus illus· 

tres membros para se occuparem de seus tra· 
ba!hos e suspendeu-se a sessilo. 

Ao meio dia e um quarto continuou a 
sessão e o .Sr. 1" Secretario leu um officio 
do ,MLnistro do 'Imperio, em resposta a outro, 
em que .de ordem do Senudo se exigia remes· 
sa. da acta do collegio eleitoral da villa de 
Sorocabn, relativa a eleição de um novo Se
nador para supprir o lugar do faHecido iBis· 
Po Capellão"M6r, pa rtlcipando que se expedia 
Aviso ao IPresiden·te da Província de S. Pau· 
lo, .para que sem demora se verifique a. re
mes·s.:J. da dita acta, visto nfto ter sido rece· 
bida naquella Secretaria de ·Estado. 

iFol ;remettldo á Commissão de Con. 
stituicão com urgoncia. 

si 156 todos os processos crimes a•nterlores á 
pu·blicação do Codlgo do Processo Criminal. 

7." Ultima ·discussito da Hesoluçfto. fazen· 
do extensiva ·a .todos os trlbunaes a dlsposl· 
ção do artigo 3" da Resolução de 9 de )<o. 
vembro de ·1830. 

O Sr. Visconde de Alcantara, como m~m
bro da Commissão de Constituição, leu os se
guintes 

·Levantou-se a sessão depois das duns llO· 
rns da tarde. 

... 

l' l.llECEnllS 

1." A Comm:lssão de Constituição exami
nou o requerl.men•to de Caetano A~berto Soa. 
res, natural da U.ha da Mudeira. :Bacharel 'for· 
mado em direito pela Universidade de Coim
bra, cm que representa que desejando viver 
debnixo ele nm Governo Con·stltuclon(l!, dei· 
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contrato do casamento para gozar cmquanto 
fõr viva Sua :\fojestade Imperial a Senhora 
Duqueza. de Bragança, não obstante a wbdica· 
ção que da. Corôo Imperia·l do Brazil fez seu 
Augusto Esposo o Senhor Duque de Bragan
ça. ·Sobre o prim<•iro objecto entendeu as 
Commissões reu•nid:IS •que não existindo no 
Senado officios, contas e papeis alguns a es. 
te respeito, mas sim na Ca·mnra dos Depu
tados. e a.hi ainda pendente dt• deliberação, 

.xou a sua patria logo que ll!hi se proclamou 
a Monllrchia pura em 182.8, e passando á In· 
gln terra afim .de transportar-se para o Bra.
zll, chegou a esta cidade em 1G de Outu•bro 
de 1829 e J"esolvendo ·fixar sua resid~ncia 
aqui, onde o convidwvam a conformidade da. 
!lngua e religião, como t.mnbem a analogi.a 
de costumes e de sentimentos politicas, mnn· 
dara tra-nsportar sua familia com sua. mã!, 
que chegaram em 1830; c tem empregado os 
seus fu·ndos em um estabelecimento agrario; 
e porque mais desejava naturalizar-se, e não 
tem completo o tempo de 4 annos de resi
dencin consecuti·va depois d<• feita na Ca· 
ma.m Municipal a declaração de querer na tu· 
ralizar-se na conformidadt• da lei de 23 de 
Outubro de 1832, pede carta de n·ntura!ização. 

convGm esperar-se pela Resolução que a Ca· 
m.nra dos Deputados houver de tomar sobre 
os ,pareceres das CommissõPs da mesma Ca. 
mura, que deram ori;em a est,a Exposição, 
para, á vista della, tombem deli!berar o Se
nado como entender de justiça ou de confor· 
mid~de com o decoro nacional; quanto, po· 
rém. ao segundo objecto, ns Commissões exa • 
. minando o contrato do casamento do Sen·hor 
D. Pedro, então 'Imperador do .Bl'azil, com 
a serenissima .Senhora. D. An1elin, Princeza 
de Leuchtembt•rg, reconhecem tanto o direito 
adquirido pela -di·ta Senhora ft dotllção esta· 
belt'cida. pela ci.tada. lei de 11 de Agosto de 
.1827, ·emquanto Imperatriz do B·razil. como 
ás outras estipuladas no contm.to de s•·u ca
sa·mento, no caso de YiUYcz ou de deixa·r de 
ser Imperatriz pelo motiYo que occorreu, que 
é uma viuYez politica. As circumstancias em 
que se acha. seu Augusto .Esposo para com o 
Brnzil se affrouxaram rigoroso direito {t do· 
tação <'Stabelecida na citada lei á el!.9. como 
!IlÜO Imperatriz actual, ·l·h'o trouxernm a veri
ficação da outra parte da estipulação do con
trato, isto é, as arnhas pl'omt•ttidas; nesta 
intelligencia entendem que á Assemoblétt Ge· 
ral cumpre nrMtrar as ditas arrhas. 

A ·Commissão attendendo s,•r o supplic:m-
te homem 
meios de 
que .se l-he 
seguinte 

·honesto, instruido e util, com 
•viver decentemente, é de parecer 
dispense o j,ntersticio da lei pela 

A Assembléa Geral Le.gisla·tiva resolve: 
Artigo unico. Caetano Alberto Soares, 

natural da ilha da l\Iadeira, Bacharel forma· 
do em direHo pela Universidade de Coimbra, 
é dispensa.do do intersticio exigido pela lei 
de 23 d·e Outubro de 1832, para poder obter 
carta de naturalização. 

Paço do tSenado, em S de Agosto de l833. 
Visconde de ,ucantartt.- Visconde ele Cayrli. 

iFoi a imprimir. 

2. "As Commissões reunidus de Constitui· 
ção, Diplomacia e de \Fazenda examinaram 
com a maior circumspecção a carta dirigida 
a este Senado por Sua ::lfaiestade 'Imperial o 
Senhor Duque de Bragrunç:t., datada cm 6 de 
l\Iaio do corrente anno, acompanhada da Ex. 
posição dos direitos que competem a elle c 
a sua Augusta Esposa; e do Parecer que so
bre a mesma. .Exposição deram os mais nota· 
veis membros do corpo dos advogados de Pa· 
riz e da Camar(l. dos Deputados de França. 

·Dous dos objectos desta Exposição: o 1' 
versa sobre despezas que o Senhor Duque de 
Bragança reputa !]UC devem pertencl'r (L Na
ção Brazileira; o 2", a continuação de paga
mento da dotação o.unual de CL'lll contos de 
réis estabelecida á Imperatriz do !Bruzil. pela. 
Jc! 'de 11 de Agosto .de 1827, estipulada no 

E considerundo por uma part.~ o decoro 
de uma 1Princeza, que outr'oro. fez o orna.· 
mento do Solio do Imperio; e consultando por 
outra parte a ·honra c di•gnidadc do Brazil, 
offerece a seguinte 

JU~SOLUÇ.\0 

· A Assembléa Geral Lc.gislatiya resolve: 
Artigo unico. Fican1 arbHrad<IS a Sua. 

Majestade Imperial a Duqueza de Bragan!:!J, 
a.s arrhas estipuladas ,no contrato do seu ca. 
samento com 'Sua :Y!a·iestade Imperial o Du
que de Bragança, datado em C:mterbury aos 
trinta. de l\Iaio de mil oitocentos e Yinte c 
noYc, na quantia de cem contos de réis an· 
~uaes, que lhe serão pagos desde que deixou 
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de perceber a dotação de Imperatriz do Bra· 
zil. 

Ar·tigo 5. '' As ordens serão primeiro apre· 
sentadas ao detentor ou carceirdro c quando 
dles não as queiram receber lidas em alta 
voz~ s·erão affixadas na sua portu. 

;paço do •Senudo, Plll S de Ages LO ele lS~3. 
- Yiscondc ele "llcemtam. - Visc0ndc <lc 
Oayní. - Jlarqucz ele Barbaccna. - JI.ar. 
qucz de "llaritâ. - Viscunelc ele Bacpcndy, 

Artigo 6." O orficia.! passará a certidão 
juruda, {l vista da qual o Juiz mandará pu.s
sar ordem ele prisão contra o desubi~elicnte, 

que será executada como elnterrnin:1 o capi· 
tu lo G" do Ti•tulo 3'' elo Codigo do Processo. 

Foi a imprimir com -urgcncia. 

O Sr. :VIarquez de J.nhallllbupo, como 
i!lll'lllbro da Commissilo ·de tRcdacção de Leis, 

Artigo 7. • O detentor ou carcci-reiro de. 
pois de preso scrft levado á presença do Juiz, 
e se ahi se obstinar em ·não responder ás per
guntas, que o Juiz 1Jouver de fazer, na fór
Jila do artigo ·1", será l'CCoihido á caeleia e 
processado. 

:tprc.scntou a redacçilo dns cmC'lldas ao pro· 
decto de lei sobre a creaçfto de um Banco. 

Ficou sobre a :\lesa para ser cxa-
minada. 

O mesmo Sr .. Scnndor, como membro da 
Comomissrw Mlxtn encarregada dé exuminar 
o Codigo do Processo, apresentou os dous se· 
gulnotes pro.isctos àc Rt•soluçfio e ped!o que 
se dispensasse a leitura e ;que foss-~m a im· 
primir; e consultando o Sr. Presidcn·te o Se-
-IJado sobre este requerimento, foi appromdo. 

1." A AssembWn. Geral Legislativa re
solve: 

.'l.rtigo 1." 1'odo o cidadão que entender 
que el!e ou outro soffre um:t prisão ou cons
tr.nngimento il!egn! cm sua pt•ssoa tem di· 
·rei-to de pedir uma ordem de segurança indi
vidu(Jl ou habeas-corpus. 

Artigo 2. • A petição para uma la! ordem 
deve designar: 

Para.grup.ho 1. o O nome da pessoa qu<' 
soffre a ·violencia e o ele qu,•m é causa dclla. 

.<l.rtigo 8." :Neste caso o Juiz durá as pro· 
videncius pura que o pac.iente seja tirado da 
elett·n~ão pelos meios estabelecidos no capi. 
tuJo 7" do Titulo 3" elo Codi.go elo Processo, 
estando cm cusa particular, ou por quacsquer 
outros comparavcis com as leis, estunelo cm 
prisfw publica, para que se effeetue o seu com· 
parcclmento. 

·,\rti;;o D." ?\enhum moti.1·o cxcusarú o 
rlet<"ntor ou carccireiro de levar o paciente, 
s.all·o impossibilitaelo, c nesse caso o Juiz iríL 
ou mandará fazer pnr commissão a diligen
cia. 

Artigo 10. Se o Juiz. exnminando, achar 
que de •facto o paciente está i!lcgalmente de· 
t<"nto o soltará. 

Artigo 11. A prisão ou detençilo julgar. 
se· h a illegal: 

Paragr,1pho 1. • Quando quem o mandou 
prendc•r não tinha autoridade de o fazer. 

P:M'agrnpho 2. o Quanelo o réo esteja na 
<"adeia sem ser processado po1~ mnis tempo 
do que marca n lei. 

1Paragrapho ·2." O conteúdo da ordem por 
que foi mett!do .na prisão ou declnrnçfw ex. 
Plicltn, de que sendo requerida lhe foi dene· 
rrucJa. 

Pn ragrapho 3." As razões cm que funda 
a persuasão da !1Jegalidade ela prisão ou cons
trangimento e assignntura da pessoa. 

•Paragrapho 3. o Quando tem expirado o 
tempo ·da pena. 

Artigo 3." Qualquer Juiz de Direito> ou 
:Municipal, dentro dos districtns da sua jurls
dicção, {l vis·ta de um:t tal pt•tiçfw, tem abri. 
gação ele mandar passoar immccliatamentc n 
orelcm de segurança inelividual, salvo con· 
stando evidentemente que e !la nilo tem lugar. 

Artigo 4." A ord<.>lll eleve ser escripta pc
lo escrivão, assignad:t pelo Juiz. sem t•molu
m~n·to ul~;un' c ·nelln. se deve explicitamente 
ordenar ao .cJr·tt'nlor on cnrc••!reiro qui' den. 
tro de rerto tempo c em certo lugar, venha 
nprrscnt:tr perante o .Tulz, o queixoso " dar 
ns rnZÕ<•s do sen procNllnwnto. 

Artigo 12. ·Se a prisão é cm consequ.,n
cia do processo civil, que interesse algum ci· 
dadão, o .Tttiz não soltará o preso Sl'lll mnn. 
dar vir essa pessoa, c om·i!-a. summar!amcn
tc pern~Jte o queixoso. 

Artigo 13. Sendo passive! a o Juiz requi· 
sitnrá de quem ordenou a prisão todos os es. 
clarecimL•ntos, .que Pl'OYcm sua Jega!lelad.e 
Por cscripto, antes -de resolver a soltura do 
Preso. 

Rio. 6 de Agosto de 1833. - Jf a rl)ur.::: de 
Iuham.bu.Jlc. - Josr! Cr,rrêa Pnclu.•cr, !la Si11Ja. 
·- l'iscondc rlc Crm{JOnlws do Campo. - An. 
tonio J!m·ia ele Mo1trn. - Jori.o Antonio Ro· 
rli'ipu.cs rlr. Cn·rva/lw. 
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----------------~~----~----~~-------------2." A Assemblé.a Geral Lt•g-islativa re-~ dente o decidirá. Havendo di\'er~encia entre 
solve: os Juizes de maneiro que não possam haver 

Artigo 1. • A diposiçiio pri·mcira uccrca da trcs votos concordes. o Presidente procurará 
admi•nistração da J.ustiça Civil, sanccionada concilial·us, e niio o conso~uindo porá a vo
pclu lei de 20 de Z\ovembro de 183~. observar- tos separu.damente CZLda uma ·das opiniões 
sc-·ha com as seguiu tcs declarações: para se louvar a decisão pl'la q uc se v en-

Artigo 2." ~rodos os processos de qual- cer. 
r1uer natureza e qualidade, que tiverem de 
ser sen·tencindos definitivamente ·nas Rela· 
çõcs do lmpcrio serão vistos, examinados e 
sentenciados por cinco Juizes. 

Artigo ~." Findos os tcrmus assignados 
ás partes para arrazoarem a final, o Desem
bal~gador a quem o processo f•jr distribuído 
serú. o Relator. Este, depois de o hn·ver exa
minado, porá nclle a sua nota de \'isto, com 

.Artigo 8." Quando as partes na segund:~ 
instancia tiverem ulguma lllat<•ria ·nunL de fu
cto a. deduzirão nas razões fiJwes por <utigos 
requen·ndo que lhes sejam rcce'bidos para se 
dar lugar a prova, e se aos Juizes part:cer a 
materia rc!e1•ante, e inteiramente nova, e at
tinente ii justi(;a da causa sobre estarão na 
decisão fi.nal, lan!}ando o :\cordfto do recebi· 
menta. O Rclntor por seu <kspueho darli vis-

data. e assignatura; c o passur(L clll :Mesa do tas ás partes para formar a sua contcs~acão 
Desembargador, que inunedhtanll.>nte s'' lhe e s•·ndo esta recebida se assignará ns partes 
seguir, o qual procederá da mesma fórnw, c a dilacão competente para produzirem as suas 
assi.m por diante até ao quinto. pro1·as. :1ssim corno para arrazoarem, se qui-

ArLi.go ·!." O ultimo Desembargador cn- ze:re1u, c se seguirá o .mais, que fica d"ispos
tregará o processo ao Presidente, afim de ir to acerca do julgamento final. 
dando para ordem do dia os mais antigos, e Artigo 9." Vindo qualquer ·d:1s partes com 
segundo a natureza das causas, c tantos quan- embargos á seiltt•nça. na Ghancclla.ri:L, ou 
tos razoa vclmen·tc decidir na sessüo. nos proprios autos, se guardarfto para o seu 

Artigo 5." O ·Relator no dia designado julgam(•nto os mesmos termos, e formalida
exporá em ')lesa perante os demais a.djun tos des estabelecidas para a decisão da primeira. 
o nome das partes, c especic (Juc• nellc se trn- seuten~"ü. Se os embargos forem reccoidos, 
ta, e dcpcis de conferi-rem os Juizes, o Pre- seguir-se-lia os termos acima est:~belecidos 
sidentc tomará os votos si·ngularmente, prin- para os artigos de nova razão. SemeJobantc
cipia·ndo pelo Relator, c depois se.;uidamentc : mente serão decididos aquclles embargos, e 
pelos udjuntos, devendo cada um dar succin-~ artigos de no.ra razão, ainda pendentes, que 
tamente a razão do seu voto. foram recebidos na ex ti neta Casa da. Suppli-

Artigo G. • Quando acontecer falta á ses- 1 cação, sendo, porGm, o processo primeiramen. 
são ·no dia desi·gnado pura a decisão de qual- J te distribuído, •tirando-se, con~umindo-se ou 
quer processo o Juiz Relator, ou algum dos t1·ancando na presl·n~n do PresHlentc as teu
adjuntos sem causa participada, ou com ella çõcs, que nelles existiren1. 
não sendo duradoura, 'ficará o julgamento Artigo 10. ·N'os processos. que houverem 
adiado, porém, se exceder a. tres sessões, en- sn·bido de outras Relações por a.ggravo ordi
•trará na ordem dos trabalhos da maneira se- n.-u:io ii cxtincta Casa da Supplicação, c s~ 

guinte: ucharem pendt:ntes serão novamente distri-
Paragr:tpho 1. • Se n falta fór do Rela. buidos, ,~ julgados como appellação, consu-

tor fará as suas vezes o i·mmcdiato. mindo-se ou trancando-se as .tenções que jll 
Paragrapho 2." ·Se fôr de qualquer dos ti1•ercm. E quanto aos que foram remettidos 

c.djuntos, o Presidente passará o processo no depois da publicação do presente Codigo nes· 
immediato, o qual procederií. nn •fórma do ar- ta Cõrte poderão n.s part~s usar da revis·ta, 
tigo ·!" da disposição, e por esse modo se farií. guardadas as determinações da lei .de 18 de 
todas as substituições que forem necessarias. Setembro de 1828, sendo em tal caso remet-

AI'ti.go 7." A questão julgar-se·ha decidi- tidas ao Supremo Tribunal da Ju~tiçn. 
dn por tres rotos confor·mes, e se ln·nçará no Artigo 1'1. Os aggravos ·no auto do pro. 
processo o Acordflo, escripto pelo Rela to r, por cesso só se poderão interpô r nos casos cm 
elle assig1111do,. e pelos adjuntos e Presidente. que a legislação actual os pcrmitte. c na quel
Have-ndo empate, ou quanto ao obj~cto prin- les em que ella faculta os de petição, e ins
clpal, ou sobre qualquer incidPntc, o Pr~si- i trumento. O tt•rmo à~ interposição conterá 

.-
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ex~Iidtfu:1ente a razão do ~\g~ru\:o, _o -Iugo de- [Juiz dos Orphiios cumprir o fazer cumprir os 
pu1s de Interposto, o Escl'!vau lartt os autos : despachos. 
cone! usos ao Juiz com, o prazo de quarentu / . Arti-go 17 . .Qs Juizes do Cive! e oudc os 
e oito horas, para Innç.ar por cscripto, que- nüo houver os Juizes de Direito conhecerão 
rendo a3 l'azões, que sustentem o seu deferi· de todos os objectos que ntê a:gora perten
mento, e poderão reformai-o não só nesse cinm a Ju-izes privati\•os c pelo presente Cc
prazo, nws aintla a •todo o tempo, que os ou. digo não ficam de outro. mttneira providcn· 
tros furL'lll {L sua conclusão. cindas. 

Artigo 1~_. ,sendo necessario por qualquer Artigo 18. Nus cidades onde existem, ou 
motivo no Juizo da ;1ppe!I;:çfto a lmbilltação c:o.:istirem Relações os Escrivües da Fazendi1 
de alguma parte pJ·occder-se:ha a esta. peraJ1·1 ccntin~ar~o a escrever nos feitos_ delln,. tanto 
te o ·Relator, que poderú receoer os arllg:os em em 'Pl'lineJrn como em segunda mstancHt, as 
conferencia cum dúUS ad'iuntus, que serão os quues não entraram na dis-tribuição de outro 
i-mmedin tos presentes. O uwsmo Relato r por algum feito. Para promover os interesses do. 
si só mente inquirirú ns testemunhas, e tindn Faze nela lmverú. un1 solicitador. 
o depoimento de cada uma poderão as part••s, A!"tigo 10. Nas mesmas cidades os tl~bel· 
ou seus procuradores, iazer a;; wstcmunhus liftes não entrarito nn distribuiç[lo dos fei•tos 
as pc,rguntas c observações que iulgarenl ne. crimes, amita.ndo-se o seu e:o.:ereicio ás notas 
cc;ssarins, o que o Escrivão Jançarü em con- e aos processos cíveis. 
tinuação do depoimento. Esta disposição em Arti-;;o 20. Os escriviies c of[iciaes de jus
quanto a inquirição de t;,stemunhns, ú e:o.:tcn· tiç11 que seJ·vir,,m perante diversos Juizes, nas 
siva ás pro\·as, que se produzem nfw só na. comarcas cm que i1ouverem Relações serão no· 
segunda, como nos .Juizos da prinJeira instan- meadas pelos Presidentes clestas, e nas outras 
cia. comarcas pelo Juiz do Civd nos seus distri· 

Artigo 13. •As appellacões que 'Yersitrem I ctos · 
sobre concessão, ou dcnc.ga~iio de fiança se. A.l·tigo 21. Os advogad-os c partes, que 
rão sentenciadas pelo Juiz I~dator e dous au-/nüo entregarem os autos que tiYerem em seu 
juntos, que lhes forem imnlL'd.i:ttos, havendo )poder findos os prazos murcados. serão a isso 
exami-nado o feito na fórma est~-belccida. compellidos por força de mandado com a mui-

Arti-go H. As vistorias, exames, dila~õcs I ta de .vinte e cinco mil ré is -para as despezas 
para fóra da terra ou outra qualquer di!igen· do expediente dns Rela~ões e quando não obe
cia, que algum d·os Desembargauol'l'S julgar dcr.am immcdiat:unente serão procesrodos c 
necess11ria, ou que -rorcm requerid·:!S, uepois punidos cem it p.:ua do Llrtigo 128 do Codigo 
de conferenciada e decidida a sua neccssida- I Criminal, ·na pri-nw.ira instancia pelo .Juiz da 
de pelo .Relator, e dos adjuntos, se:iio ordena- causa COIJ\ recurso para a :Relação, e na se· 
das por Acordão, c proccdcr-se·hn na Júrma -s-unda pelo Relator dn C,'J,USü com dous ad· 
do urtigo 86 do Regulam<:nto. iuntos, que lhe forem immcdiatos, sem mais 

Artigo 15. Os processos oro. pendentes, recurso. 
que jú foram vistos c examinados por tres :l~io, 7 de Agosto de 1833. - Jiarq1tez de 

iDescJnbargndores 'sL'riio passados a.os dons im- Inltam bupc. - ViscfJndc cl:c Congrmhns do 
mediatos do ultimo, -que estirerem presentes, Oampn. - Joiio "l11tonio Roclrigucs ele Cm·
os quacs, depois de lhe tci'em posto o seu -~ valh~. - "lntrmio Jla-ria ele Jloztrn. - Jos6 
i'isto - os entregarão ao Presidente e se- Correa Pacllcco e Silva .. 

guir-se·hn o mais que está dett!rminndo. O SJL :IIAIIQUF.?. DE B.umACF.:i'A - CC>mo 
Artigo lG. Os .Tuizes de Ol'Phãos admitt.i-~lll~mbro da. Commissiio de Fazenda, leu o se

rão uggravn no auto do processo para o J\llz g11mtc 
do Civei ou de Direito, onde nüo houver . 
aquclle e quando csLe cl!egur no município 1'.\llECEn 

-lhe scrito remettidos os autos ou e:r.ojjicio, 

ou a requerim~nto de parte. no estndo cn~ que• j A Commissão -de Fazenda tendo exami
sa acl1~ren:, c1tadn.s ns Jlarlcs pura ~ pnmci· [I;ndo n R~:pJ-csenwçüo feita a cstn Cnmnra 
.ra a udzencw, nn quül s:_ndo. oll;ts OU\'Hla: Ycr· j pela Com missão J.,iquidndora do ex ti neto Dan· 
1Jalmcnt::, " .Tu:r. prOVH!t_"IIC:l·:ll'a co:no for de I co do Rrnzil em nome de seus uecionistas, im
d!r .. Ho, J'•:m~tt('IIrlo rir Jl"'s o:: an'u" ll·~.r;-l n , :-:,·:.,-::,:ndo :: prr•po~r: 1 rio Conselho Prorincial 
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de :S. Paulo pam inutiliZtlr us nult1s do .TJan
co, que entrarem na Caixa Fllltll da me~m(t 

Província, entende {juc a dita proposta sendo 
concebida em termos vagos de lll·:lllelra <Jll" 
ni1o concebe, se a medida é .relativa as noiAs 
<lo n.ntlgo padrão, se as do novo ou se a umas 
e outras, não pôde passar •tal qual veio d(l 
ou·tl'tt Camara sem grave iuconvcnientc, c 
mesmo injusti~a. Se rL rercrcn~ia ·6 feita. ás 
do antigo pad-rão torna-se a proposta inutil, 
Porquanto pelo decreto de ·! de Junho deste 
anno . .Se a re-ferencia diz respeito fts do novo 
padrão envolve então manifo:sta injustiça, 
porque destroe o capitnl alheio. C' Banco tem 
acreditado ao Governo a sommu total das no-

------~----------
Ci!ll!;;u do l'ro~esso Cril!linal cxec:ur;ilo do dê
crcto e instrucções d" 1~ de D.,zcmbro do an
no passado dividira cn1 Conselho (cuja acta 
ar:omp:111hou o indicado oWcio) a referida 
Prorlncia e-m duas comarcas, a swbcr, do :-<a
tal e do Assú, assignacla a. cada uma certas 
v!lla:; e seus respectivos termos, c que crcarú. 
mais cinco villas, além das que existiam, até 
legando n uma para pa tri:nonio uma. legun. 
de terra, que cm ·outro tempo fôra. doada a 
certos inclios, a pretexto de se haven•m dis
pensado. 

As Commissões reunidas de Legislação e 
Esk'l'tistica, attendendo qi1e aqucllc Presi
dente commnnicou-se directamente con1 o 

tas que emittio, c o Go1•erno ficou pela lei St•cretario desta Camara, omittindo o inter
de 25 de Setembro de 1820 obrigado a pQgar mcclio cio Governo, são de parecer que se rc
ns mesmn.s notas aos seus portadores, bem mctta ao Go\'erno o -referido officlo, e a ~teta 
como a substituil-as por outras. Emqnanto. que o acc>mpanhou, ·para l.hcs dar o com·e
pois o GoYcrno não pagar as referidas notas nicnte destino. 
não podem c !las ser utiliz.ado.s sem perda de ·Paço do 'Senado, l'lll 8 d<: A·gosto de 1833. 
seus donos. Além destas ponderosas razões, e - Pall·icio José de .1lmcida e Silva. - Vis
todas qu·antas pondera a Repr<>sentacilo da ~,;r,ndc rle ~.ucantara.. - Francisco dos Santos 
Comm!ssão ·Liquidadora, accres<:e mais que Pinto. -Lourenço Rodrigues ele tlnclraclc. 
ne.nhuma medida cconomlca a TPspdto das 2. • As Com missões de Legislação e Fa.
notas do novo pa.drão em circula~fto deve ser zenda viram a Resolução do Conselho <km! 
p~iYativa da Prol'incia de S. Paulo, e ori- da Provincía do l\Inrnnlli"Lo. de 11 de Fcverci
ll'innda no Conselho !Provincial, mas geral as ro do corrente anno, e1n que se estabelece 
tres Províncias e:n que clrculmn aque!las no-~ a ·quantidade de :gadD vaccum e caval!ar que 
tns e eom especial audiencia elas Commissões póde ter cada proprietario de campo de crin.r, 
Liquidadora do extincto Banco, porque só el- I conforme a sua porção do terreno, e sfto de 
las podem dar ao .carpo ·Lcglslativo complc- parecer que deve entrn.r em discussão e para 
ta informação sobre o rcsultndo de qualquer esse fim a offerecom nos termos seguintes: 
medida e reciprocas interesses dos accionis- A. AssembJ.éa Gero! Legislativa sobre ~
tas c do Governo. Em consequencia do expos- solução do Conselho Geral da Província do 
to, é a commissão de appareccr que a Resolu- i.\Iaran·hão, résolve: 
cão vinda da outra Camnm, approvando a 1 Artigo 1. • F.!ca designada na Provinda 
proposta mencionada não deve ll·~ssar. · do :II:1ranhiio uma legun quadrnda de rompo 

Paço do 'Senado, em 8 d~ ';\:gosto de 1833 .I' para a criação de ooda mil c quin:hentas ca
- Jlarqucz ele Barbacena. - Marc]lWZ ele bcças de gado vaccum, e a qua.rta parte des
Jfariccí .. - J!arquc;:: ele BaCJJCucly. I te numero de cavnllar, ao mesmo tempo. O 

Consel.ho -Geral fica au torlzado para alterar 
Fel a imprimir para tomar-se em I esta proporção nos dislrictos onde julgar con

considernção nn accQsiüo de discutir- rcniente, sobre representação das respectivas 
se a proposffi. Camnrns. 

O Sn. Ar.~mrnA E SrLI'A, como membro 
da Commissiio de Legislação, leu os seguintes 

Artigo 2. • Os criadores nilo poderão ex
ceder a proporção esta belecldn no primeiro 
nrtigo, ·devendo por ella regular-se o numero 
de ca'begas de gado que cada um d·eve ter, se-

PARErERES 

Pnrticipa o Preside11te da .Provincin 
Rio Grnndc do Norte, em seu officio ele 15 
Abrll deste anno, que em observanci~t 

gundo a quantfdode de terreno de campo de 
I criar que possuir, ni1o comprchendendo as 

do I crias até dous annos, que cm caso algum se 
de levarão cm conta. 
do Artigo 3.' Os Juizes de .Paz terão um 
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Jivro, prestatlo pt!las Camaras respectil•as, e·lll 
que tenham assentes os nolll<'S tlc todos os 
crludores do seu districto, u porção de ter. 
rc11o de campos que possu•·m, <Jtarca clns ga
dos, c a lotação do numero que poderão criar, 
conforme o que fica '-'S·tipulado. 

nas circumstn'!Jclas do .artigo G" p:iragr~iphu 

·!" da Constituiçtlo, n-em u Governo o contes
ta: como não wppareça proya alguma da. nov:L 
arguição que se lhe faz, niio ptitlc a Com
missão deixar de o considerar no gozo do 
posto,_ que como cidadtlo •brazilciro J.he fôr::t 
concedido; ·ent consequencia do que offerece 
á deli•beração do Senado o se.guinte proje. 
cto de 

Artig·o ·!." Os que dentro do prazo de 
dons annos. depois da publica~ão desta lei, 
não tiverem retirado ou -consumido o excesso 
aa lotação, pagarão para o cofre da Camara 
do seu respectivo município a quantia de 
dous mil ré is por cada ca·b<•ça; h a vendo rein
cidencia será aquelle excesso .seqtwstrado a 
favor da Casa dos ·Expostos. 

Artigo 5." O que na pn•s<·nte Resolu~fLO 

diz respeito aos criadores, compre!H•nde i.gual
mente os que :fazem sol·tas ele gndos parn ne
gocio. 

Paço do Senado, 8 de Agosto de 1833. -
Yisconc!.c !Ir! A.lcrmtam. - Patrido José r! c 
:llm.cirla c Sil-va. - J!a.rquc::: ele Bnependy. 
- .1/arquez r/c J!aricâ. - Jlarl)u.r·z de Barba
cena. 

O primeiro P:rrccer ficou sobre a 
:Mesa, e o segundo foi a imprimir. 

O Sn. Jost~ SA'fr:rtxrxo. como membro da 
Commissão de l\Iarinh~. e Guerra, I<'!J os se
guintes 

p,\RECEimS 

A Assembléa Geral Legislath·:t rcsoll·e: 
·Roque Colaço du V(•iga Vida!, cidadii.o 

braz"i!iro, ·est(t no gozo do posto de Capitão, 
que lhe foi conferido por d<'CJ'eto de 28 de 
~Iarço de 1820. 

Paço do :Senado, 8 de Agosto de 183~. 

- Co1~rlc rlc Lrr.Qcs. - Josr: Satztrnino ria 
Costa Percim. 

2." A' Com missão de ·:lfarinlln e Guerra 
fni remetticlo o officio do l\Iinistro e Secreta
rio de Estado dos Negocies da -Guerr{\, da

tado de 2i do lll<'Z passado, informando so
bre a preten~.iio que n esta Augusta Camara 
havia dirigido Eduardo d'EW(J!d em nome 
elos officiaes extrangeiros qu" st•ndo de:JJÍ't
tidos elo serviço, não foram contemplados 
com o ·brneficio elo decreto de n dt• Agosto 
de 1831. 

Declara o .:IIi.nistro que o Gnn•rno can-

A' Commissão de :<.Iarinhn. e Guerra foi / tt:mplou aquclle~ que julgou c1~1 ci:c~mstan
remcttida a resposta do Jiinistro c :Secretario 1 cws .do ,sup·l'.!ICJtnclü decr,•to, tndel·ermdo a 
dt' Estado dos :-<egocios da Guerra. sobrt• o / alguns pela razão contrnri.n. Como, porém, 
requerimen·to de Roque Colnco da Veiga, di· niio est.·ja-m declarados na suppli·ca os no
rigido a esta Augusta Camara, e sobrl' o qual mrs dos representantes e as suas peculiar<'s 
s,• mandou ouvir o Governo; em que se quei
xa elo ter sido drmittido do posto de Capitão, 
a que fôra promovi do por decreto ele 28 clt• 
;)farço de 1820 a pretexto de ser <•xtr:mgeiro . 
.Declnra o ::V!inistro, qnc sendo o -Governo in
formado de que o Representante ·havia toma
do n(l. Bu.hia armas contra a ITndcpenclcncin, 
.iulgou dever ordenar qne o mesmo reprcst•n
tnntc, nWm da 'C)ualidade ele cid:aliio brazilci

·TD pro·YilSSP tamllJ()m que n:io co:1 dju1•avn os 
inimigos elo ·Brnzil, durante a lu·ta da Tndc
')lcnclendn, o que ellc não llavin satisfeito; 
:~ccrescen·tando o mesmo •:lflnistro, que disto 
:havia feito scientc fi Camara dos Srs. Depu
tados. 

A ComnJ!.ssfto rxmninnndo os docume-n
tos .que o Teprcsen tante offerece, vê por el-
1"~• Que plenamente sr •Pl'O'\'::t. o a~hnr-sP cl!c 

circumsrancias ·pn:ra se poder cll'!ibcrnr. ou
l'indo o G1werno, so·bre as raz1k•s que a cada 
um delles assiste, não pód·e a Commissão 
emittir ·parecer algum sem ·q-ue :tpparcçam 
os nomes dos queixosos. 

!Paço do ·Senado, 8. de Agosto de 1833. 
- José Saturuino 1111. Costa Perf'im. - Crm
rlc ele Lnocs. - Jfarl)ucz rle Pamuarnuí. 

3." A' Commissiio eh: ::1-Iarin·ha e Gucrr;t 
foi Temettido o incluso requerimento elos Con-. 
sclh<!iros de Guerra e Vcgaes do Conselho 
Su·premo :<.Ii!.itar, cm qtll'. <·m virtude de di
versas razões que al!egam, pedem ·que lhes 
S(•jam a.ugmentnclos seus vencimentos actual's 
c que consistGm nos soldos de suas rcs·pectl. 
vas patentes e ·10$000 mcnsaes. 

A Commissão reconhccen1l" que <'.Stes 
l'c-ncimentos nfto têm ·proporção <!111 as attrl-
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buir;ões que estão a cargo dos Rcpres.,ntan-/ pondo as suas id·&Ls •para o .melhoramento, 
res. comparados com as dos membros dos se assim julgar conveni·ente. 
outros 'l'ri'bunacs elo J.mpcrlo, Ct cuja ca.Lhe-~ iPaço do •Senado, 8 de Agos-to de 1833. 
govia não podem os rt•prescntantcs ju!gar.s~ - Prnndsco rios Santos Pinto. - L•JUrr:nço 
inferiores, ·é d" pa.recer que suas actuaes grn- Rr,rlrigues d1: ,tndra.tlr:. - JfarciJs ,lntonio 
Lifieuções lhes s<.>jnm augmentadas para o 1.1Iontci1'0. - Jfarqucz de Barbacena. -Jfa. r
que offerece o seguinte projecto de q1wz ele Jfaricrí. - Marquez de Bae]JeU.d1J. 

JIESOT. r;ç.\o 

A Assembléa G-era.! Lcgislntil'a decreta: 
A .gratificação dos Comclhelros de G·uer

rn e Vogaes ão ,Conselho Supremo ::\filitar 
será de ora em diante de cem mil réis mt•n
saes, salvos os soldos rlc suas respectiYns pa
tentes. 

Paço do Senado, 7 de Agosto de 1·833. 
Jfurqui'Z de Paran:nguri. - .Tosr' Saturni-

11r. ria Costa. Pereira. - Cr,·nrle de !Jnrrs. 

Foram todas a i-mprimir. 

O Sr. 2' Secretario leu os seguintes 

I Ficaram sobre a :1-Iesa para t•n·tra-
rem na ordem dos tmbaHJOs. 

2• l'.\llTE DA OJU>f.)[ JJO IJT.\ 

Entrou em 1' dlscussfto n Resolução que 
augmenta, a ti-t'tllo de gratJ.ficaçi'io, os venci
mentos dos officines da :SecretaTin e Conta
dor.ia ela Junta do Comnl<'rcio (vide sessão 
de 5 do ·corrente) e julg.nndo-se discutida a 
sua ma·tcrin, approvou-sc •para passar á se
:l'li'IHla. 

3' J>,\JlTil DA OTtDP.)! DO PT.\ 

En•trou cm 1' discussão a Resolução que 
P.\nEcJmEs au.gmenta, n titulo de gratificação, os venci

mentos dos officiacs da Secretaria e Conta-
1." A Commissã.o de Instrucção Publica dorin da Junta do Comriwrcio, (vide s~ssão 

examinou o projecto a:pr0sentndo ·pelo Sena- de 5 do corrente) c julgando-se discutida a 
dor o Sr. JosG Snturnino da Cos·ta Pereira; sun materia, npprovou-se parn passar á se
e é de parecer que n 1mcsruo projecto "stá 
prejudicado pela Rdorrna, que no anno pas
sado fez o ::\Ioh1istro da. G-ucrrn .nas aulas d:t I 
Academia 2\!iJi.tar. 

gunda. 

4' l'.\llTE D.\ OllDJD[ llO llTA 

·Entrou <llll tere<'ira discussão a Resolu
ção que n utoriza o Director do Curso Ju-ri
d.ico da. cidade de Oli.nda ou ele :S. Paulo a 
admittir :\Ianoel 'Ribeiro da oSilva Lisboa a 
fazer acto ·das materias do 4" c 5" anno (vide 
sessão de 2·1 de Jul·ho) c da·ndo-se por discuti
dn, Q.pprovou-sc para passar á Snncçiio. 

Paço do oScnndo, S de .Agosto de 1833. 
- Frauci~;~o rios Santos Pinto. - Jtrm_•,,s 
Antonio Jfontriro rlc Bn.rros. - Lr,I{H'r.'l/.ç(, 
J/(J(/rigucs ele A.mlradc. 

2. • As Com missões reunidas de Fuz<'nda 
e de 'Instrucção Publica. tendo cxa·nrinndo o 
requerin1ento do Padre Frei :.\fanoel do :\fon-
te Carmello, que ser1•io de ·Reitor do Sem.i
n{lrio de S. Joaquim, no qual pede a esta 
Camnra ·providencias a ü1vnr da conserl'ação 
.do cstabeleC'im'lnto dos 1m('ninas ·OI'JlhfLOS 
que a.lli e:~.istem; c as Commissõcs tendo re
cebido da Secretaria de Estado di versas por
tarias, ·das qua·es não consta o srstema de 
reforma que se ·quer dar pam meHJOr ins
trucçã.o da. mocidade, são de pnrecer que t,•n
do o Governo encarregado ÍL Camnra Muni
cipal o conhecimen·to da ·todo este negocio, 
não pertence .por a.gora ao Sl'Mdo C'lltrnr no 
t•xn.me de tal ma:teria. devc<ndo n mencionado 
ex-Rei to r recorrer ao ·mesmo .Gov<'rno, pro-

5' !',\JlTE DA QI\Df::)[ DO DIA 

'Foi npprovnda em ultima discussão pnra 
st• ·remetter á sancção, a Resolução, nutori
zando o Governo a ma:ndnr •pas~ar Cnrta de 
Scrvcn·tia vJ.ta!icia do officio de escriv:lo da 
~Icsa Grande da Alfandega .de !Pemnmbuco 
a .Tacome Geraldo :\faria Lumachi de ::\fello 
(vide ~essüo de 30 de Julho). 

6' PARTE DA OnnJ::)! DO DIA 

A·pprovou-sc em 3' discussüo, pnra su
bir (L snncção, a •Resolução autorizando o G-o-
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vorno a pag:lr o.o 'J'onent.!-Col'uncl João An-
~.ton.!o Pereira da Cunha a i·mpor.tanc:la <los 

seus soldos desde o ·'dia Q·ue deixou o <'Xcr
cicio de OnCarregado de •lle.gOCiOS juntO (L 

Côrte de Berlim ntú o em ·que 8C ;tpresentou 
no Quartel-General desta ·Côl'le (vide ses~ftO 

de 29 de Julho). 

SESS,i.Õ. ORDI~A:RIA, EJ:II 9 :DE .A!GOSTO 
DE 1833 

Disr:ussão d.a rcclacçcio da.s cm endas no pro
je.cto sob1·c a creação ele um."lJcrnco, -
o])iscussão rio Parecer sobre a indicação 
do Sr. J!arquez de Baepenrly a respeito 
ele 111n artigo elo periocLico ... Correio Offi
cial". - Discu.ssrio da Resolalçãu sobre o 
augmcnto cl.os orcfenaàos dos ern.1n·cgados 
ela. Secretaria ao Consolho Slt1m'1no Jf-i
litm·. 

7" 1'.\HTE Jl.\ Ol:JJD! IJO JJ!A 

En·trou e1h 3" ·discussfto a R(·soluçüo Q11-
toriznndo os Juizes de Direito a julg,~rem por 
si só todos cs -procêssos crimes antcri(Ji'i'S á 
publicaçfLo do Codigo do Processo Criminal 
(vide sessfto d<> 30 de Julho) com uma cml:m· 
da npproYuda •IHL 2'· (vide sessão de 3 do cor
rente); <' dando-se ·por discutida a Illater~a, 

approvou-sc a ·Resolu~ão om todos os seus ar
tigos, com a enH;on•d:t respectinl, pa·ra devol
ver-se {L outra cama.rn. 

8' l'AR'I'!~ DA ORDE)! DO lll.\ 

AJ>provou.se em 3" dis~uss;ln, para su
bir {L Sancçüo, a .R~solução fnzendo extensiva 
a. todos .os T.r!obunnes, ·a disposicão do artigo 
:J" da ·Resolução de 9 de Novembro de 1830 
(vide sessflo de 22 de Julho). 

'l'endo-se acabado a ma teria. ela ordem do 
d·ln, o Sr. Prt:sicl~nte designou ·pn·ra o dia se
guinte: 

1. o A ·redncçiLo das emcnilas ao projecto 
ue lei sobre a crea~ão de um Bl!lnco. 

2. • O Pn recer das Com-missões de Con-

Fa!laram os Srs. Senadores: 
l\Io.rqucz de Bnrbacenn, Almeid:1 e 
·Aibuquer.quc e Borges, 3 vezes; :IInr
quez de Caravellas, G vezes; Garnei
ro de Campos, :1-Iarquez de Bncpen
dy, .Rodrigues de Carvalho, 1 vez ; 
Y.iscond·e de Cayrú, 2 vezes. 

Aberta. n sessão com 28 Srs. ,senadores 
c lida a acta da anterior pelo 4" Sr. Secreta
rio, .foi approvnda dopois de uma pequena nl
teração. 

O Sr. 1• Secretario leu um officio do Se
cretario dn Gamara dos 1Srs. Deputados, 
acompa.nohando as segui-ntes 

RF.SOLUÇÕE:S 

stltuiçilo e LegislaÇ[Lo relntiro fL Indicação 1 1.' A Asscmbléa Geral J .es;islativa rc-
do Sr. l\Inrqucz de BaependJ•, so'bre o Oor.

1 

solve: 
1·r·io O/flcla1. Artigo -u-II'ico. Fica approvada a pensão 

S." Con·tlnua~[Lo d~• 1' c 2' discuss<lo da. ~umua! de 350$000, concedida. por decreto de 
Res.o!ução, approvnndo n apose.ntadorin con-J 23 d~ :1\Inio de 1829 a D. Eueltrudes :1-Inria 
C'CClld~, a :r~noel ~o Ca~mo Ino.1osa. _ 1 ,\ma.lía de A·ndr.adc, cor.respomlcnte ao meio 

·1. Ultmw dJscussao d·a. Rcsn!ltçuo a'p- ordenado que ·percebia seu fal!ecido mariclo, 
proYnndo n tençn concedida a D. Const:mr,n I :vrn.noel Ferreiro. de Andrade, porteiro c guar
C!a:ra de Souza. Gonzaga, I da-livros da Se:retarin de Estado dos ~ego-

5. o UJ.timn discussão dn R~soluQfLo, con- o! os da Guerra. 
cedendo a Guilhcrn!c Kophe ·O ·privikgin ex- PaÇo da. Camara dos Deputados, em 8 
clusivo de navegar o rio das Velht1S por cl!lll de Agosto de 1833, - Jong1li1n Jfarcc11ino dC 
annos, com barcos movidos por vapor. Bri.to, Vice-Presidf'nte. - Ma.noel Orlorlco 

G.' IU!til·mn discussão ela llcsoJ.uçüo so- :llenclcs. 1' Secretario, - . Vicente Pcrrcira 
brc os officincs dn. Secretaria do Consc!bo ~~c Castro Sllvct, 2" Sccreta.tio. 
Supremo Militar. 2.• A Assembléa Geral Legislativo re-

7. • Tra-balhos ·de Comnüssões. 
Lc;·n.ntou-sc n sessão (I nma hora r um 

Qna.rto da tarde, 

solve: 
Artig·o 1. o O Director de qualquer dos 

Cursos .Turidlcos do Imperlo fica. autorizado 
para ndmittir a Antonio Alves da Silva Pinto 
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Flllio, Bacharel em Jels Pc'la UniversidMle de O Sn. 11.\I!QUJ~Z UE C.IUA\'J::I.J .. u;: - A du-
Coimbrn, a fazer acto das materias ~do quinto vida do illustrc Scuador parcce-nw nito ter~ 
anno, que se ensin(l,m, em virtude -da lei de Iug-.ar neste caso. Diz clle que ·púdc haver uo-
11 de Agosto de l82i, e a pnssa.r-lhe carta de mi·nlo sem posse, e, portanto, ucontccer que 
:oucharel formado, •quando para esse fim ob- o Banco .• t~nliu clo.minio c niio entre n:t posse 
tcn·ha a n•PProva~iio exigldn pelos Estatutos. do prcdio o assim conscr.val-o sempre; pôde 

Artigo 2.' F1!oom revogadas para esse ef. acontecer ter eu domínio -numa casa sem cs· 
fei~o sómenote todas as disposicões em con- tar de posse delln. :Oias aqui o domínio que 
trarjo. o Banco adquire é .por via de ('xecuçiio; per 

Paç.o da. Camo.ra dos Deputados, em S conscquencl.1 não .póde ter domínio sem en
de Agosto de 1833. - Joaquint Narur:llino de tmr na posse. Tenho, purém, eserupulo dcs
Brito, Vice~Preside·nte. - Jlmwcl Ocl,rico se ClllJlresünlo ao Go\'..:rno, excusa!lo eru !li. 
Jl!endes, 1" Secretario. - Vicente Ji'r.1·reira zer que, não póde empresta.r ao Go1·erno ~em 
ele Castro Silva, 2' Secretario. a.utorizacfta do Corpo ·Le:gislativo, porque o 

•Foram a imprimir. Governo nunca pôde contrahir emprcstimo 
sem autorlzaçiio. 

l' 1',\.IITE Do\ OIIDF:,\I !lO IJJA A Assem'blGa, porém, cm geral pôde au
torizar .10 Governo para. conLrahir empresti-

Entrou em discussão n redacção dns mo sem que dal1i se siga. que o Governo possa 
emendas do projecto de lei sobro n creaçiio contra.hir cmprestirno com o Banco . .Portanto 
de um Banco, e o .Sr. .Prcsldcmtü declarou não julgo necess;u·io que se diga - que o 
que, na Jórma do Regilllellto, só se poderia Governo não ·possa contrahir emprestimo sem 
fal!nr umo. vez. ser autorizado pela Assemblfa. - Quero que 

O Sn. llhnQur-:z nr. Bo~nno~cJ~X.\: - Eu se espccifi.que que não possa o Ba;nco fazer 
nii.o sou jurisconsulto, mas .parecia-me que. emprestimos ao Governo ; o motivo disto é 
domínio ·e posse silo duns cousas differentes; J que os Bancos não poi:!e:n1 fnzer emprestimos 
póde ha1•cr dominio sem posse, e posse sem J :t longos prazos,. porque é ·isto ~. causa da rui
dominio. Qun·ndo se ventilou nqui n questito na ·dellcs, por Isso, c .pela lel'tllm agora da 
do Bn·nco poder possuir ou nito prcdios, as· redacção lembrei-me ele fazer esta eme11da. 
sentou-~e .que, no caso do Bn·nco os rec()oor (Leu)· 
por Jly·potheca. em pagamento, não poderloa 
conservar o donli-n•io del!cs além de um anno. E)IEXDA 

devendo-os alienar dentro -desse tem·po: ago
ra se se ,põe a condiçiio d-o posse Pntfto pode· 
rá ronserva·r o ·dominJo sem· tomar posse c 
não os quererá vender, e <'is aqui ten1os 
uma C'hicana, é por isso que Julgo que esta. 
para - ·posse - não de\'eria ir, porque pare. 
cc-me que o que o Senado decidia ·foi que de
pois de u.m. .1nno de adquirir estes predlos 
fosse o Banco obrigado a nllennl-os. 

O Sn. PnESrDEi\'1'E: - O {Jue pn ssou foi 
- ser obrigado a aliena.!' esses bt"l!S d<•ntro 
de anno, contando do dia elll qn,• en-trou nu 
posse. 

O S11. :i\IAIIQl:gz J>E BAHII.\CESA: - .!~' por 
isso que quero chamar a attençüo do Senado 
sobre este objecto, para que ao depois ona cxe
cuçüo da lei nilo se encontrem ·difficuldndcs 
c dar assim lugar n chicana pela mft rcdacçfto 
d:t lei. pot·que jft ouvi consurar muito uma 
Resol·uçito que ain.da ha pouco .passou c que 
p6dc occnsionnr grnnrles desordens por fnltn 
de palavras, ou por o.bunda.ncia. 

Ao artigo 3·1: -,sem autoriznçüo da As· 
scmb!-éa Geral - o.ccrescente-se - especifica 
que conceda ao Banco faculda.dc de empres
t!mo. - Sal\'a a redacçiio. - Jlarquez ck 
Caravcllas. 

Foi apoiada. 

O SR. :!\fARQl:EZ m~ B.uill.\CEX,\: - Um 
Ba·nco partlcuhlr como é este pôde dispôr de 
sc•us fundos ccomo bem entender, uma vez qu·e 
não seja contra os lntN'<•sses geracs da Na. 
~ito. A lei. •pois, limitando-st•, qunndo lhe dá 
o pril'iJegio, a prevenir que ellc possa faz,,r 
lll:\ appllcncfw de seus dinhel.rcs, mlo lhe vo
dn que possa emprestar a Pedro, Paulo, Sa.n:,. 
cho ou .)fnrtinho a qur..ntldncle que clle qui
zer, portanto emprr.starit se qui7.<'r o seu di· 
nhelro no Go1·crno. c para isso n:io llw ó pre
cizo autorlzaçiio da Assembléa ·Gor(ll. 

O Governo, sim, é que J>!'Pciza ser :1uto-
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lhe em ·muita .quantidade, com o que terá de 
ver-se emhJraçudo; demais, acontece !JUc o 
Bunco emprestando ao Governo, cmiHe ua 
circulaGão o valor de eutprcstimo que se deu, 
c o Banco tendo já cwitlido a porçfw que era 
suW.cientc, .accumulando esta nova, nfLO pa-
gará o que é de emissão do Governo c htt 
de cahir iMa!li l'elm<'ntc. 

rizu.do I>ara contrahlr c.stc .emprestJomQ. A 
razão de se alterar o <trtigo da outra Cama
ra .é porque por elle era ex•pressame•nte I>ru
hi·bldo ~~o Banco em•prestar no Gov·erno, en
tão ponderámos nós, qu,•, se esta condlçüo 
fosse expressa o Go\'crno ainda autorizado pe
lu. Assembléa Geral nüo pOJderJa comrahir cm
prestimo COll! o Ba.nco, ,porque os accionistas 
q.uaudo fizeram a sociedade, foi con~ a C()ll

dição de nunca emp·restar ao Gol'el'llo. :Por
Um-to 'l!ÜO tem lugar nenhum o receio do no
bre Senador. Se o Banco quizcr .em.prestnr 

iDiz o illustre Senador: o Gol'erno sim, 
é que t8lll neéessidn,d.e de auto·ri~aGão para 
con·t·raJtir Clll'pr·estl·m;os, mas " 1Du.nco não. 
~las quando se I.he imp&!, assim como dantes 
estava na antiga lei que ufto .possa f<lzer e!ll
prcstiillo de qualidade nen•huma, j(t os accio
r.istas entram com esta condir;ão de que, não 
JJreccdeiHlo uma autorizaçfto por escripto, nfto 
se poderá emprestar ao Gto\'erno. P<l·rece-mc 
que, esta emenda ttssim posta é .sauclal'el c 
tem!" a C\'it,1!' dcsa;;uiZ<ldos terril'eis. O 
exemplo que apontei do B:tnco de Escossia, 
tirado de Smith, 'é de muito peso; senitlo este 
Ba.nco ordenado para. supplRn tn,r os outros 
Ba.ncos aconteceu qu" antes de pouco tempo 
ficou supplantado pelos outros, porque elles 
não faziam em,prestimos senii.o por pl!quenos 
prazos, o que este não quel·io., " ·por isso aca
bou. 

ou deixar de emprestar 
mos nada com isto. 

0 :Sn. :IIAHQcE~ llE 

é cousa sua, não t{! .. 

ponderei ao llObre •Senador pelo sr,u mesmo 
nrgumento: - ·E' o Bn:nco um•t associação 
pa'!'ticu!a·r e pôde 'fazer de seus ·fundos o que 
bem lhe parecer, .uma vez que nüo off<'nda 
os interesses ;;eraes. - Seria pr<·cizo mostrar 
que desta faculdade de emprestar nu G-overno 
nüo resulta mal {L ~ação. Que dis·to resulta 
mal á Kação tenho eu mostmdo, c o demons
tra todo o mundo que falia a. respeito d·e 
Bancos; •todo o seu ex;"rciciu, todtlS as ope
rações de ·qualquer Banco consiste em rece. 
ber ,e emittir fundos JJtL circulüção; se aca
so cne tirar grande porção de seus fun.dos, O Su. Ar,lmW.\ J~ Aun.:Qt::EJ:QLm: - Eu 
empregai-os num empresti,ruo, o qual nüo se- creio que esta emenda nfto .podia ser a.d·mi·t
ja sat.isfeito em breve .espa~o •. põe-se o Ba:n- tida; nfto SL' vê na lei ,·inda ngora da rcda· 
co em .risco de parar com a rea!izn~ão de cção materia contrn a Constit-uição. nem ab
suas ccdulas. Parando o Ba·nco com a reali· I surdu, nem contrudic~ão, unico caso em que 
zação de sua.s eed·ulas nüo ofrende o interes- pelo Rlegimento podem-se admittir emendas, 
se publico? .Certament<'. Não digo que o Ban- e s eella paswr, reduzi·r-se-Jla o Banco á con
co .nfto ten·ha fun:dos suLficicntes para fazer dição de um pupilo que não ·pôde ·fa.zer nada 
grand•cs .cmprestimos, IJóde aconLccw ;tntes sem au·torizuçfto .do 'tutor; se peht mzão que 
que o possa fazer sem ri.sco nenhum, mas deu, .per.suade-sc o nobre Senador que o Ban
comtudo, .hn o risco de p:t.rar com a realiza- co não pôde fnz~r ernprcstimos ao Governo, 
ção de suus notas. c a cnnccssão que se lhe então nüo Pôde o Banco fazer cmpresthnos a 
dá é o cunün·ho ,para se pôr no risco de mui- com.p:.nhias, a pessoas que necessitarem de 
tas vezes acontecer isto, porque se o Govcr- gramles capiwes; além disto estes cmpresti
no quizer eontrahir um e1nprestimo va.i ter mos feitos não são tirados da Caixa do 
com aquelle que nuris •facilmente lh'o pode•l!l Banco. 
fazer, c os Directores do rBanco quererão sa- Emquanto a outra, algu•ma duvida .pode
tisfazer a vontade do Governo, como aconte- ria have.r sobre dominio c .posse; cn·tão po
cc sempr(;, levados mui.tas vezes pela ambi- deria dizer-se - sem o Banco estar de posse; 

·ção dns grandes ·ho'llras, e isto com tt dimi- não 6 obrigado a ven'der 0 predio; _ mas 
nulção dos fu.ndos que o ·Banco dt'Ye ter para não é passive! que o Banco possa querer con

.occorrer á realização de suas notas; nem se scrvar um predio sem estar de posse; de. 
diga que para isto basta um ter~o; e~te terço mais, qua.ndo fôr a execuçfLo ha de tomal·u. 
é multo sufficlente qua.tH!o se vê que n Ban- O Sr:. C.IHXEI!tn nE CA~u·os: _ Offc•rece-
co l'<•aUza os seus bilhete.s. mas todas as re- se um,·,. elll("l!(!a de '·d - • r~ acçao que e para de-
zes que .houver desconfial!Ga. .de que o não teJ•mlnar a man·eira por que se ha d(• enten. 
Jlúc!L· mais fuzr:r, lula de cc•rtamtnte afl'lulr- dc·r c·stn untorização que 0 Çloverno possa ter 
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<' julgo .que se púde :1 chnlttir; muito bem s<: t~;s o &n·~D a· sacrificar os seus fundos e u. 
pc.nderou que l!a ttm perigo muito grande em receber esses l]lredios porque o devedor nil.o 
QUe os Bancos façam semcJ,hantes empresti- lhe pagou e por isso se lhe adiudicara·m ben.s 
mos, pri•ncf.pal•mente nas Monarchias; a ex· ou letras· e se lhe •dão em pagu.mento, porque 

· pcriencia .tem mostrado <;~ue os Directol'es do se dit: que do máo pagador se recebem até 
Banco .se~rl'fioam muitos \'ezes os interesses farellos, mas obrigai-o e. \'Cnder dentro de 
de todos os accionista·s por pr!oci·pios de enno e dia infalllvelmente, assiro, obrigar-se 
am•blção e. por con•descendencia coro as pes- aos col'pos de mão.morta, não a·ciho justo; 
soas da "\dm.lnistrnção, c poriau.to n Cumara sempre proteste! .contra esta decisão do Se· 
dos Deputados foi cautelosn, ,(linda que pare- nw~o. Portanto é bom que vá esta r<:dacção, 
cc-me que demasiado; porque se acaso o B.an· porque á sombra del!a o Banco, vendo que liA 
co é um .col'po tão ]Jri\•ilegiado a quem se dá de perder não toma posse, contenta-se com 
direito :de cunhar ·moeda, porque se !1,a de fa· o titulo de donJI.nio, d&pois a tomará daohi a 

. zer com que elle não empresto ao Governo seis mezes ou oito. · 
uind~ na.s cJ.rcumstancla.s mais criticas. Pa- O •S&. Borwr:s: - Eu não desejava com· 
recc·me muito, •mas <IUer-se cortar este ·risco bn.ter a emend(L apresenta1da na Mesa, por
e é muito justo; •nós sabemos que o Banco que vejo .que e!ola não IP6de .passar, mas .ha 
d;• 1nglatorra fez emprestl•mos ao Governo um nobre Senador que a sustenta, ainda, di
mui to além dos seus 'fundos c por Isso tem- zendo que e lia pó de passar po~que é de mera 
se \"isto cm gran<lcs em.barnços; não duvido redacção. Isto emquanto a mi•m é torçar ~~ 

•IUC o~ ·Ba·ncos façam grandes interesses em. accepção das palavras. O que se •decidio n<:S: 
prestando ao Governo, mas, nem por i.sso se ta casa foi que se não devia autorizar o iB:u: • 
deve deixar de acautelar o •perigo, que podem co o. emprestar ao Governo sem autorlwção 

· tra.zer estes cmprestimos. Portanto apoio a I da Assembléa; decidlo.se que cumpria ao le-
,•mcndo.. I gislador autorizar o Banco Paro fazer este 

A outra observaçilo que ·fez o nobre Se. i empresti.mo e nunca o que diz o nobre Se.na-
naàor sobre domínio e posse.... 1 dor. Logo é uma ent!d.ade dHfcrcnte da ou-

O Sn. Pr-EsroExri;: - Sobre isto não hn ' tra. A emenda, pois, não é de mera redo.-
L'mendn. cção, por.que é J.ntroduzir ·n:t lei uma enti-

.0 Sn. ADIEIDA E ALDL'Qt:El!Qt:E: - Não dadc ·Que niio 'foi considerada ncl!a. Falla·se 
obstante •isto póde alguem orterccer uma no perigo ·que ha nas •:\Ionarcbias de em
emenda; porque pela rcdncçiio que offerccc prestarem os Ban·cos .ao Gover.no; cuid·o que 
o ]l'l"ojecto cGm e-ffeito pódc se dar a even- o nobre Senc.dor quando falln cm :Monar
tunlidade que n.prese>ntou o nobre Senador. o chias entende as penas e não os mixtos ou 
Sr. Marquez de .Baroacena, porque supponba· Constftucionacs, em <!Ue os pode-res são con. 
mos que quando se entra no domínio <·stein tr(llbnlança.dos e contVdos uns •Por outros . 
elkt cm ba.ixo preço, c .que ao Banco nfLO faz O esl'lmplo do Banco pass:;.do não póde 
conta vendei-a dc.ntro do ·prazo de anno e quadrar para aqui, porque o Banco pasrodo 
dia, porque y~ que se sacrifica, não {ama pos- não Unha nenhum artigo que dissesse que 
se de!la; pôde isto acontecer .porque se diz logo que não p:~gasse os seus bilhetes á vist.1. 
dominio e posse; s·upponhamos que é cousa reputar-se•hln r111lido. Para o actua.! Banco 
wrromatc.da o titulo do dominio, tem a sua expôr-se a isto t precizo considerar que a 
carta de arrcma.tação, porém, póde sustar a sua l!dmln!stração caia nas mãos de hom<'ns 
posse, e quando elle quer ·reter em si a pro- vei·hacos e inhn.bcis, com uma lei com to.! 
pr!edadc não toma posse senão dahi a seis artigo. 
mezes, e dn'hl é que se principia. a contar o va·mos ao mais: Todo o peri;;n está em 
:mno para poder alienar a propriedade. que o Banco ·f.:~ça emprcstimos a lnngos pra. 
Quan•to a mim não acho inconveniente ne· zos. lias estes cm!ll'I!Stlmos n longos pr3zos 
hum em passar a redn·cçii.o, porque sempre só .se dão nos do Govern·o? Xão .p6de fnz<··r 
protestei neste oaso contra esta dcclsiio de emprcsbimos a longos prnzos u lavradores, A 
se rcstringiT a um anno o ,prazo para o Ban- companhias de Industria para canaes, estrn_. 
co ser obrig3do a ul!cnnr a propriedade, eu das, etc.? 
já disse, quando disto se tratou, que era umn .Por eonsequencln, se quer r.\'i·tar ~uc vão 
ld l'lolcnta, porque se obriga~·a muitas vc· no ·proje~to estes ~mprcstlmo., :1 longos pr~-

. .. 
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~vs devia fa~~r esta declaração; c alnd:L mais de imbecis'! !'ão sabem os seus DircctorOii 
era .precizo deflui-r o que o kgislador cnten- que urna vez que não pa.gue o Banco as suall 
de !>Or estes cmprestimos a longos pmzos, se cc-dulns faz roncarrota? l'or esta consideração 
por dons, quatro ou quantos :umos; .c ·ainda re.spondo: nilo -de\'c ha·vt·.r provMencias );)re· 
mais era precizo ou·tro artigo .p:tr(l. que o \'entivas, e por ronscquGnda ·nito dovja ir 
Banco não pudesse em!Prestar a n'ingucm sel!ll nesta lei um ll.l'tigo ·..:1-ue Clbrigue ao Ba.n.o.• 
representar ao Corpo. LcgislatiYo. Isto não :1_ dar .c.on:as annualmcnte d.c set~s b~l~ncos; 
p6de ler lugar algum. nao devu1 Ir um artigo qtH! au·torlzc c.tda uma 

Sol>rc a tluYida que se apresentou -de tio. dus Camaras a nomea;r Com-missõe;; de exa· 
minio e poss~. o ·nobre Senador que acalxt de Jme dos seus li-tros; tu-do isto era excusadv 
se sentar disse: eu como vot~i -<!ontra o ar· por;que o Ba.nco· 'não é composto de im:bccis. 
tigo que nbriga ao rBanco a alienar os bens Sen~orcs, o a;buso dos Bancos ._.mpresw
clentro do anuo, quero que passe a lei assim rem ao Govorno 'é .peri.goso, muito principal. 
porque elle fica com este páo de dous bi- mente numa l\Ionnr{:h-ia c ainda que cBu não 
cos (permHta-rue Q. expressão) e poder :LS- sei a absoluta, tod~tvia nestes casos sempre ha 
sim -reter a propriedade um :rn,no, clous ou a-busos, sfto bercditarios; o Monarcha me;;. 
trcs. Não fica com este -páo -de dous bicos; mo constHucion-al tem nas suas mãos muitos 
mlo tenha esse receio, domínio ~ a posse; meios para indi-rectamente fazer Lodas esta~ 

se se entende por pnssc ju-diciaria, na qual, cousas, ,. com ·el!cs podNU destruir um bom 
quando se ·comprava qualquer cousa, ia-se estabelecimento, Eu ten.ho Jeito o meu d.,. 
·com o escriv:io d€itn;r terra. ao ar; digo-lhe ver pond·era:ndo todas estas -ra.ziics, esta Ca
que .isto já -não se ·faz hoje; -quem arrcnw-~1 mara é que ha de resolver em sua sabedoria 
tou, quem comprou quulqw·.r casa entrou lO· o que julgar -melhor; se não fõr de min-ha
go ao domi·nio deli a; •como f que o Banco h a opinião, fica.me ao menos a consciencia d~s
d~ éxerejtur o dcminio sobre um predio sem cunwda de que -nfto deixei de <'lllittir tudo o 
toma·r conta delle? Ha tk querer -pr~judicar que sentia a este respei-to. Finalmente pelo 
o seu interesse? Abandona-l-o? Que todo o que disse o nobre s~n:l:dor que eu, se tinha 
mundo o d·esfructe? Isto não se •vcrlfioo.; a de faz<!r estas reflexões a respeito dos em· 
duvi-da, pois, mão pr"ct1de, nem a em,dnda prestimos a la·rgos prazos as fizesse na dis· 
que se apresentou ·!la mesa. cussão, tenho a dizer que ent:lo me mostrei 

O Sz:. ::1-IAL:Qt:EZ DE C.uuvr~r.us: - Li•mi· de opiniilo ·que nem aos p<J.rticuJa.rcs devera 
to-me só a fal!ar sobrt: o. ._.menda-. Eu não <'.lle -emprestar para, ;por e:..-em,plo, fazerem 
offercci com a emenda id-éa novo. que aqui novos csta·bekcimentos exigiam que se gcs. 
nfto fosse discutida; u .projecto quer que o Lo.sse .mu·ito, e ca.bedacs fixos, e estes não s·~ 
G-overn-o ·não pnssa co,ntr.a.Ill-r om.prcstimo se.m jretiram senão IUuito ·1-entament.c. ::\'ão é a-o 
au·torizuç~o d~ Assem.bl~a, e pcrgun•to. esta / interesse dos em;prestimos cm geral, nem ao. 
nu-torlzaçao nao é relat!l'ameutc ao Dnnco? 1 Governo nem aos ·particulal·~s. {]ue o Banco 
Creio que .sim; logo a: minha. emenda ~ para i ha de recorrer qua'lldo ti\·er accumultt~fLo de 
especificar isto melhor; porque se enten•dc 1 seus bilhetes. 
que todas as yezes que o CGverno fõr auto- ! O Sn. M.\nQUE7. m: B.\J:I!ACI,S.\: - A ma
rlza.do para contrahír empn:sthnos o possa j ncíra 1por que se faz um enwrcstimo é hoj" 
fazer com o Bnnco, ·hn de acontecer o que se I um ramo de corumereio; .'t idén gemi que ti· 
dá muit.1s vcz<'.s, que o B~nco, ou por illudi- Ye delle e Que .por muito tempo suppuz, é que 
elo ou por quer"r fazer a vont:tde ao GoYer- quem -fazia o emprestimo desembolsava, Jo· 
no, põe.se {)fi perig-o, como j(, npontou lllll r ,';0 ·todo ·é dinheiro; e .q.uando li(t nns gcze
J.llustre Senador, e com cllc .pre.ju·dica muitCl tas que !Pedro ou Sün'cho em.prest~~;va ao Go-. 
a _Nação; para nfto n•contc~er !,sto é que na verno 30 ou quarenta milhões de -c.ruz:vdos, !l· 
n.pprovaçü.o -desta -rel:~ção, que se refere ao ca.v:L aodmlrado -como um h-nm~m ti-nha tanto 
<'m.prestímo Kl·O oBaneo ,quero que se cspccifi. cHn.heiro; mas vi depois que q1w:n empresta 
(JUe multo clara·mc:-n.te esta prohiblção de fa· dinhei-ro ao GonrnCl ·não soffrc Pl'i'iulzo nc· 
zor eroprcstlmos ·no Go'V'erno. ':\Ias disse-se n.hum, roaliza no me~,mo ct!Q e tira. a HU"l 

que o Banco p6de fazer cmprestlmos a Inr. commissfio, " é o que o Bnnco !1:1. de -f~:7.(•r; 
gos p-rozos, porq.uc não lhe 6 fsto proMbi-dn tornar:• sa•ber o Banco qu~ e.lk ha Jc ..,;:l
por lei; c contl.nuou o fllustre Senador: n6s prcstnr dinheiro n todas n~ pessoas quo qui. 
h·:I.vemos de suppôr QUi' o .Banco é COllliPOSto I zert'm abrir estradas e oo>nac.s, JH>I'quc nü.o fi--
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~~• J;<!IU ·dinheim 110 Jm,,;tuu di<L Jlal':l realizar 
as suas n-Cl;ões; isto .ê ·un: ralllo dl! Cll'l1UllC!t·

cio ·C]ue tum altus c baixaR; a C.tStL de Rots
ab:ild quantos milhões Jtão tem gan·ho St·m 

nrril;ca:r um vintern de ~ua casa? l''~z. um av.i
:w que Ytt.i contra.hir u.m em.prcstim<l com a 
l<'ranç...1. ou a Inglaterra tPela qua.nti.:t de tanto, 
c quem quizer subscre1•u; -totlr.s concorrem ::i. 
.tirme persuasão que ella só .faz n•·-goeios l'a.n
tajosos, e -que sabe bem ·uo eStado da pollt!ca 
européa. ·rateia com seus subsc:ripton·s, tira 
a. sua com.missão, e não l<.•m risco -nen.hum. 
O tSenado CD'nhece que esta ma.neira •de obra r 
~tl se tem introduzido entre nós; Jw. poucos 

jusLi~·:L ·fu~a o sc·u dever; eu me persuado du 
cantrt~r.io. Per.stmt!.o-me, ·Sr. Presidente, que 
-cleYe constar ao publico que o Senado se ma
.goou de· se 1•er assim ul-trajado na sua totu.LI· 
-dadL•, que o :SenQclo não póde ver trnnsgredil' 
a lei sem instar pela su<L obserYa-ncia, e por
tan-to coiweria que se offi-cl-asse ao :Vliuistro 
.respectivo para que fizesse dar a c•sta itlldica· 
ção o 'Processo legal; se nós nos calarmos, 
mostramo-nos indi!'J'erentcs, ·e costuma-se di
zer que - quem cala. consente. - Uma cor· 
-Poração <:omo esta niio ·deve perder a força 
moral, isto é ele .grande consi·dcraçiio e nã<l 
devemos ser tão indulg<Jntes com al..aques dcs-

dias ·Pt:·lllicou·se a venda do pauwl, qut• se ueu w. natureza. Eu j{t vi meu nome 'IX!Stn-nte· 
para pagamento das presas, ·fez-se uma lisw. menw enxovalhado por varias periodicos, 
de subscriptores e realizou. se no mesmo dia. mas calo-me para erita.r o ser ainda. mais en· 

Julgando-se a ma.tt>r:a discutida, prop<iz· xo1•a!hado. porqut• como as leis nflO têm vigor 
f..; tl votaçüo a r~dacç:1o das emendas, para nem ha quom as fa~a executa-r .. Se eu appa

.<>e remctter á outra Ca-mam, salva a emen· . recc8se pu.griando pela minha reputação, fi· 
da: foi wpprm•ad11; propóz-se dt•pois a cmc.n-. j caYa -mais injuriado. :\Ias e&i:<l razão não mi· 
da do :S·r. Marquez de Cam\·dl;ts e n:lo pus- llita a rt•speito de uma co:•poraçi"Lo tão res· 

.<;ou. i pcital'd como o Sen-:ulo. 

•h 1'.\l~'l'E Uo\ OI:DE:.Ot llO 1>1.\ 
[ O S1:. li-!AHQVEZ t>J·: C.\1:.\vm.J.A~: - Sr. 
i Presidente, -nfw creio rruc Jl<•riodicos fa!lüUI 
! de mim, porque o nl'gocio ·é só ·c01nmi.go, te-

·Entrou e:m 1" discussão o Parecer da. ln,ho na l<'i a disposição. .\fas como Senado· 
Commiss[LO de ·Le:;islaGiio sobre ü .Indicação Ires teretucs a !inc dispo:;içiio tle deixar d" 
!!o Sr. lVlarquez de Daepen·dy, a respl'ito d<' r-promover o que f de lei? Creio -que nfLD. "1. 
tilll artigo do periouico Corrcif, Offi,"ial (l'i~e ~-lei a respeito ctos atM .. nes feito~ n ca.tla. uma 
sessão -de lC de Julho). das Camam:s imp&· uma p~IJ:t, creio que 

0 St:. MAt:QtiEZ ur: B.IEl'ElõDY: - Se o I ig-ual {L dos ntnques feitos {I l<'~·milia. Impc· 
:~tnquc qu" se publicou no Corn•ir, Official ria! .. Q Senado. POI"~IIl. não (• que ha de ir 
.tosse dirigi~o a min~ ~~mo Scn-~tdur e <'lll. ra- I accusal', ls·t~. perte~c" ao. P1:~mot~r. :lias, ac

·:\ão das .mmlws opnuoes no .Sr.-n:alo, atnda cuso-u ellc Ja este .Jornal! :Suo. ~cn·do o :tt:l· 
que clle sein •prollibido por lei, eu o de.sprc-I ~u<, -leito nu111a folha o.Dficial, deu ordens ·o 
roria, .nrw por von·t~de, porqu•· de facw nüo -C:overno ao ,pro111otor? Despertou-o? Xão. 
gosto -de sl:r uescomposto ·e calumniado, <' .Pois l'nlüo, senhores, deveremos ser indi-He-

. cui·uaria e·m 'llliJStr:tr a injustiça delle. m:ts rente~ a isto? Até ·a.gorn o Promotor não fc.1. 
,porque não se dirigin ao Senado dircctamen· o S<'U .dever. O Governo talvez ignore o l'a· 
te, .como, porém, vejo que •este ntllqUi! é feito cto. pois, que pôde acontecer que nenhum 
no Senado todo, persu-3dido de que tem força dos ~linistros di' ·Estado lesse esr.:t 'folha: ú 
moro! não se põtle .cn·minhar bem; ![lersuadi- nós enttlo compete promover a ext•cução d-:ts 
do d~ -que uma. fol·ha que se •diz official por !~is. -De1"enws esperar que o Governo o fu.· 
.axcc!leneia .(; repetida por ·todas o:s 'Proviu· ça? Po-demos isto faz<·t·? ·Xem SC'i como pó
c ias, e que constando -que o Senado é insen- de a Commiss:io dizer que se deixe isto a 
sivcl a um uHra.gc .tão ·:;r-:we, talvez cahissc• targo du Gover-no! Tem-o aW ag·ora ·J1e"l.to? O 
em desprezo, julguei ser de me.u •dever mos· (jUe são leis <'ntrc nós? Sómt•nte servem d<' 
-trar an Seu:,do este mesmo ·fucto, c pedir espan-talho. Logo que s~ l'eia que dcHas não 
que se enviasse á Commlssiio para dar-lhe o \'êm -r<·sultado al-gum continuarão os ataques. 
mldamentn que se ju!.g-asse conYenient...•; n e 'talvez maior<·.s. Xós vemos qll<' nfi.o é só 
Commissãr> mostra desprezo ,por esta injuria I este perimHco que injuria no S·enado, sii.o 
c diz que se firma sómentc na conscicnda do . mu:-tns, tmzendo sempre até a mfLO senti·rlo 
,senndo, c que (lsslm é melhor ddxar q.uc a I as sun.<; ·ResoluçÕ<'~. Portanto pai'<'Ce·mc qne 
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6,; ·nas outras :-<acões é i~to m;Lis rcstricto 1 cegas; nito temos nenhuma Constituição que 
·rJue entre nós · pelo menos devemos :p<•r cm ~· prcv!nà este caso, ·não temos .nenhuma lei. 

_execução a poa.I~tc .:m que sumos mais Hberaes que a corrobore; ha uma que·marcou os oo-
olJUe ella.s a este rcspej.to. / sos em lJUe se deve perseguir, quando ouvir· 

Na Inglaterra i.sto é mui.to restricto. Eu. j•n:lurio. ·feita a qu:•Lquer •das ,Ca.maras Le
li um diseurso de Fox em que o ·Lord Mayre / glslatiYas, mas encarregou isto ao ·Promotor 
de Londres citava um a!dcrmn.11 que tinha i é c.ttrl•buto ·do !Poder Judici·al. ::\'enhuma lei 
>:l·lacado a Cnmara dos Comnmns; o aluerman I manda que qualquer dn.s Camaras que faz 
foi á Camnra. dos Communs ouvir a .su:t sen- uma parte tão rcspcita.vel da Assem·bléa da 
um~a de joelhos. Em França ainda 11a "pou- i Naçüo se apresente em scena, vá ao cartorio 
cos dias foi, segundo ns ulti-mas gazetas, im· / •fazer c. accusacão, etc. Cita-se o exemplo do. 
posto pela Con1ara um forte castig!l a. um J Camnra dos Com.m!lns ~o -Parlamento Jng!cz; 
:~erto. i:npreessor, qu~ a insulto.ra e foi ()U\'ir .' a .Casa dos Communs arrogou-se n omuipoten
nlli ~ sua sentença, Ora, nós que deixamos j cia parlamentar. E qual •é o moela por que se 
isto n.a Poder Judiciaria, não ,fazendo el!e J procede nestes casos? );ão é S<'gundo oil 
c.aso desta injuria, não havemos de promo- meios oruilmrios; faz Yir o rt!o á sua barra; 
Vt"r a cx·ecuçiio da lei? Eu niio quero cu"lpar o nós não estamos. neste caso; ainda não temos 
Governo .por Y!r ~sse nrLigo i,njurioso numn destes éXmnplos. g é o Sen-ldO qll<' lhe ha 
·folha que tem o nome de Carreio Ofjiâa.l; de abrir o exemplo? V,tmos ·com as nossas re
.m·as este :;taque é feito :1 uma das lj)rlmeirr.s grc.s velhas; ain'da que se diz :rgora que -
;mtoridadcs da :\fação, e a lei a este respeito /o que é velho nãci presta - El,Rei tem cos-
~ expressa, e a culpa pód-e recnhir· sobre o tas. - Que t; a:daglo portu,guez velho. Em: 
Senado. por ~offrcr que assim se menoscabe >hora este jornal •fique impu•ne .por este arti
n l<·i. - Sem de voto QUC niio .passe o Pa- go. UI;U jornal offici.al que traz as armas .nn-

., ·.;ecer da Commissào, mas -que se orficie ao cionaes differentes do que está estabelecido 
·Governo afi-m de que faça o Promotor nc- por lei, sem nlng11em lhe ir á mii.o, porq11e 
-cusar aqueac artigo; até avenço que esse Pro- não se julga·rll. com jús a fazer o que qulzer! 
motor devia já ~r responsabilizado, porque Este temPo j:i se assemelha ao das bacha
t~nho lid·o gaz.etas c vejo advertenc!as ao naes, entre os Romanos, onde era permittido 
Promotor por cousas de muito -menor mon- aos escr:wos insultar s<·us senhores. Cumpre 
·t:l; se mostrarmos i•ndiffcrençn por Isto te- ao Senado adoptar a regra que dous liberaes 
remos todos os dias de re-ceber c.ta.qucs se- Imperaidores duquel!e .pa.iz prescrevero:m no 
n1elh,1ntes ou ainda pcores; sei que hei de re- Codi.go Imperial: - Siquis 11npcra.tori 1/Ul.liJ
e,·bel-os; mas sou liYre, e, ou nã.o me cmba- rl.ixerit; si c.r levitatc proce~rscrit, con.dC11L
::-~c:arei com el!es, ou procurarei nas leis o nanclu11L; si c:c insa:n-imn. ·nd.semtion.e di[lnis
<lesforço; .mas ao Senado nüo lhe fica !i1•re si1nu.m; si e:c miu.;iam, rcn~itt~"1!d1tm.. : 

u cscol·ha. e!lc deve pugnar pe·la officaz ob- O .Sn. MA!tQUEZ v1:: CAJCAI'E!.LAS: - c.:rta-
. se:m·ancia da Constituiçil.o c da.s leis. Voto mente que sii.o mui boas as id•éas do nl)obre 

contra. o Pare~er da Commlssão. .Senador, mas a. d·uvi:da ostá em s~·bi!r se nós 

J:~fE:-.'0.1 

Sal,va :1 redac~ii.o. Que o Governo mande 
.r.o Promotor que rcspons-:.billze c.o a.u-tor do 
nrtigo do Co·rrcio Offidal. qU<.! atacou o Se
nado. - Marque:: rr.c C<W'OL'Cllas. 

Foi .apoiada. 

podemos fazei-o; porém, independente disso, 
eu n.inda sustento q11e o Promotor o devia ·fa
zer; o que elle nii.o de..-ia. segundo a lei era 
a'druittir a sentença ~o Jury sem li.C01l!XJ. da 
Ce.mnra; mas era de seu dever n.prcscn.tal-a 
ao J11ry de accusação, .porq11e a lei é muito 
expressa e diz que tem lu·g.:::r <1 <tCcu.sação no 
caso de Injuria á Assemn>I-én Geral, ou ã ca
da uma. das Cn.maras, ou nindn. mesmo il. 

qualquer dos seus •membros no excrclc!o de 
O SR. VISCONDE DE CAYnu': - Sr. Pre· >uas funcções e terão a;s penas que se acham 

si<lente, a ·pr.udencla dita multas vezes consi- marcadas. Porta.nto é do d<!Ycr do Promotor 
dcraT as cousas não como ella.s mereeem, ma.s •fazer o ~cu officio em ,,;,nfonuiuade dn. J,;i; 
r.nmQ ns ci:-cumstnnc!n.~ o pt•rmit:'cm. ~6s I se a:nuc: o não -rcz por 5Uppór que o 11fi.o de
n.,ste negocio, esta~nos ;p-or assim dizer, (LS vc fazer sem ·ordem du Ca!U.lra con·!undc-se, 
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~arque ~ssa o:dem ~6 se dá no caso de so 1 o :1ão tem ·felto boje tll.J;;ez-~·ra:;:l·-anlllnbii, 
J~1gar com cnmlna.lid(lde, ao passar pa.r3 o I por isoo CJUe a lei lhe dá um pr<~zo G"l'ande 
Jury. d·e seme.n(;a e flU•' tem lugar a ordNu :para ta~~ accusações .. Portanto não pó de di·. 
da Camara. Portan·tO, me par,ce que eleve I zer-~ com razã.o '(]Ue cile tenh:L mal cumprido 
passar a emenda. em que se det<>rmin~l que seu clevcr, muito mais niio tendo havido jura
se dl·ga ao .Go\'erno que I<imbre ao Promotor. o dos, cuia. reu.nlão tem de t"r lugar em 19 · dL·s· 
seu deyer, <' Isto é n•·cessa.rio, s,•.n,hores, á te mez. A' -vista destas razõ~s não me JlOSW 
Yista das injurJas iJUC se a:;;saca-m ~ eStJi Ca· cc.nformar com a emenda e \'oto pl'lo Pare
mara; eu •\'i um periodico .no CJUal daramen-~ Cl'l' da Commlssão. 
te se dizia que o Senado ••ra conniv,•nt~ oom O· Sn. BonGES: -Eu tomo ·P~l'!<: na rlis· 
os assassinos e Indrõ .. s! E entiio a Senado cu~sáo porque partilho os s~ntiment.,:; do no • 
.h;a de olhar para isto com uma total indif:fe. .bre S<•nador. O .Se_nado mio deYe ser i.nscn
ren~,1 e d·eixar con.tinuar a red.uzire.m·se as sivel a uma injuria •que se I!Je fez c que a le1 
leis a espamalhos? Ent:io é melhor não fa· pune. :\las sou de voto que niio competindo 
xerruas leis e deixa·r tudo [( impunidade e á .. ao Senado tal accusução, dcv~mos esperaT 
liC€'1lça d•,S••nfreadn. , que e~ta discussão que ·tem üdo !ug;u· nos 

O .Sn. ALllElD.\ E AUIUQL"EnQt:E: - Sr. justHi'(]uc para com o publico e d~spel"te o 
Presidente, o Parecer da;; Commlssõ.:s pare· zelo d3s n.uwridn.des, e f por isso que ccncor· 
ce que não prociza ser suste-ntado, nc:n para do r:om o Parecer das illustres Commissões, 
isso a!legarcm·st! razões, d!c se susknta por ; que acho (L emenda lnefficaz. 
sl, por isso .fa.llarei tão sómerrte sobr,, a emcn. I .r:;. . ,,~ dito pdo ·nobre Senador c ll~• 
da .e nos seus fu.nda·rnentos: Disse-se que. o 

1

1 cutros muis, q·ue a liberdade de imprensa 
Promotor não tem !L-ito o seu officio e que tem-se tornado a. muitos respeitos em !icen. 
assim se diga nc •Governo {JUe o advirta des· , ~a; na faotura desta lei suppôz·se que, com 
.;a fulta. 0:\fas então S<'g:ue-se daqui, que todas I 1JU3l·quer pequena providencia se obviaria a. · •· · 
:~s vezes que o Promotor não cumprir com o 

1 

este mal, que então se dulgou filho da !~i exls· 
seu deYer o S~nRdo ha de dizer ao Governo te.nte; en leio ,poucos periodicos, mas nesses. 
que mande .que o Promotor faça o seu t!"rer? que leio e-ncontro cousas igua.es á de que ora 
Isto não tem lugar! · tratamos, de sorte que seria necessario harer 

O Promotor é obri.gado a accusar a;; in. urna. Commissão permanente, .que só se oc • 
juria.s que se faz,'m niio só ao Senado co:no 
á cutra Gamara, á Familia Imperial, á Re. 
g,·ncia, ao :\finistro, á Assembl~a Gera.l, etc.; 
e a lei da li•berdade de imprensa nesta parte 
declarou-se mui positiYamente e diz que, 
quando o •Promotor o niio faça ·qu;t!'quer pes· 
soa o ·Pódc fazer; mas quaildo se fez a lei 
:<ilo lembrou determ.lnar.se que quando a in
juria .fosse fei.ta ao Sena:do, cHe fizesse isto, 
c certamente .que niio seria decente que o Se· 
nado se meotta misso, e muito sendo a Je! tão 
~xprcssa (leu o artigo 49 da lei). E.,tá cl.:~ro 

qu-e se não rescn·ou este direito a cada. uma 
das Cnmnra~. Portanto não Ycjo moth·o para 
que o Senado o deva tom:~.r, n.•sse jornal que 
em outro tempo ·se intitula•·a Dif!rio rlc Go· 
vr.rt1.o, se disse com a maior :nulada no o::mo 
passado, -que ·todos os Senadorí's, á c::ccpçii.o 
de quatro, cr.am Olramuriís; quando appare
ceu esse ·papel que n6:; S11bemos (e para o 
n.ual se angariavam assJ.gnaturns) qu.~ cm 
contra n. existencln do :Sonado. O Senado cn. 
tão calou-se: pois se o tem ,fci.to a.M ·hoj~. 

1'.4;'01':1 de\'e fa2er o mesmo, o 6<), o !Promotor 

cupassc desse objecto; porque, senhores, não 
é só ataques á vida .privada deste ou· claquclle 
cidadão; não siio a·ta'ques a uma corporação, 
o q.ue temos visto, á me:;ma Nação tem d!!;S 
sido prod!gadcs; ainda ha poucos dia.s aP·Plt· 
receu uma corrcspondencia em um jornal di· 
zendo - que o ex-ilmperndor tendo dado a 
carta de liberdade ao 'Brazil, no caso que clle 
fosse ingrato a que lh'a. deu, podia rasgar. 
lh'a, tor.nar a lla.\'·el-a a si! - Não é isto o 
supra sum,mum das injurin.s á Naçilo inteira? 
:l!ns não nos devemos por certo admirar. por
que ·isto é um legado que .nos deixou o Go
verno transacto, No tempo desse Gon•rno nós 
Yimos appnrcccr uma celebre gazeta, cl!nmad:t 
:1 Gazeta do Bmzil - onde as maiores injl:
rlns se propnlara.m contra. aquelll's indiv!dnos 
que di.verglam em crença da do •Go\·erno; .. 
chegou o escanda.lo a tn•l ponto que o :\liuis
tro daJquell<! tempo lhe impôz. a obrigaçiLo de 
acabar a sua. ·publicação para ii qual tinha ido 
lettra. e prelos du typo;raph!a nae!cnal e 
para cuja redacção o mesmo GoVt'rno tinh:l 
:tssalariado .um homem a !'<!U golto; apé'n~s 
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auu!Jou eti>C iMame Jl.:t]ld, eis que np· JHcntc um argumento ue. comparu~.ão, e nesse 
s~nüdo que o ;:scriptcr diz: - a liberdade 
uma yez conct•dida llli!IC.a mais se tira, ·mns o 
crime da in.gnatldão G tfto grand~. que ncsst~ .. 
casu a·Jei f;nc!litar ao· scnhoi', tira.r a cartn de · 
J!.!Jerdn·dt• qu~ uma vez conced~u. · .. 

]J:t.J'ecc O SC'U ~UCUctiSOI' "lnnetlts/.a.! eu1 o ijUC 
continuamm n ser aprt;goadas as HJesllla;; dou· 
trlnas e infumes Injurias; nün foi g-rande 11 

sua duração, por~m. sut:c"d"u-lhe. o JJrrrzildr" 
Imperial, de qu" 'll·adn tinha, o·'.qtinl trilhan
do a mesma Yerecla, ·nada deixou a· desejar. · O argumento do escriptor não é pn.ra ou

t:·a cousa mais ·que pm·n mostrar a gra.vidadc 
do crime da i·ug.ra·tidiio, e uiio quer dizer que 
a Na~il.o Jil'l'e, se se tornasse· ingrata seria 
rcduZfda,;.fl escrnYidil.o. i>ortauto, eu tenho ll 
dizer .que.· CJUando fiz a.qucHa emenda. foi tii,o 
sómcnte no intuito d<! despertar· o Promotor 
do som no, ·Cm que se tem jazido. 

·-· Neste caso não~sei como ocCUJHlrmo·no-s :.dis· 
to? O que dol'eiúos ·é impôr.nos a culpa 11 nós 
!llt'SlliOs· .porqut· a potliamos ter restringido· 
mais. ~2gundo o que ob5enro·,·· creio .. .fJUe de_. 
duas circutustanci(JS se dú. um:1, ou talvez 
duas; e t\ •qu•·· nu a dispo:;ir,fw da lei (> fraca. 
ou· os juize• tiiio ·IIJúos; p .. rque, ou vejo· que 

se. !a'l.em 11s Ju":s l"iruh•ntos :~w.ques e inju- Porgun tarei tarn_bem se qunmdo uma. nu· 
toridadc não faz a· sua. obrigação não é de 
attri!Juição nossa fa'zermos que cl!a. a cum
pra.? iParcce;me que sim: Or:;, uma· Vez que 
o Promotor tem faltado ao d~vcr, que lhe im
põe a lei. não devemos nós procurar os meios 
para que clle e·umpra.a sna.ol>rigaçil.o'i .. Cer-_ 

!"ias fls ·.pes~o:::; dns ~Regentes, e lllt'SilJO ao l-11-
Jll,tro, e 110 c•ll!Lallto CStiio caJiaclo:;, porque 
t<tli'CZ conhecem qut· eJ lei é frac,1; do·contra· 
rio o GrJ\•1•rno ufto Sl'l'in i-nscnsiYel n. taes in .. 
juriao. E; enLüo da.du essa hypolhese o que G 
qu" "'' f:,z wm n·comtr,endaGflo'? Cousa ne
nltunia; J~ o Hli.d ag-,;.l·a.var~L Uilld- =rez que tnes 
1~on1cns \'l'jllll ql!l' .~icarmn impunl.'s c se apre-

.. .sentanio e:u calllJJ•• ainda com m<1ior audn· 
d;;: !No ouppc:ito, " cllll'nd.~ & :weiYa c por 
isso dig-o, ~u~ Jlara que conste ao pu!Jiico e 
ILo JPrOIIJOtor lHJsta a discussüo, que tem tido 
~ug-.ar, e pu r isso -voto contra a em{!nda, como 
!nt'fficnz. e pelo Parecer dn Comniissão. 

O ,su. i\Lu:Qt::~z DI' CAJ:.\I'J·:r.us: -Do ar. 
g'umcnto que fez o nobre Senador o 1JUC. se 
col!igc ·G ·que ·h.a uma lict·n<;..1. na !i!Jcrdnde da 
!mprensa, levada ao maior auge; ,~ como h a 
essa Jicen~a deixemol.:: continuar? se 
devia, por certo, e.spcrar .uma tal conclusão, 
a·u·tcs esta - por isso Quu os crimes tie têm 
tornado muito 'I'Ulgarcs ~ neccssariu <JUC se t·n. 
pregue toda a \rigila.ncfa afim d1~ sert•m casti
gados OS pt>rpett•a<Jorl.';; delles - pn rec<;·lll•l 
ser esta a regra que l;e dt·Yc se;;uir; <' qmm
do ,!Jaj;L u!lla ld que n:io ~ executad•!l c qtmn· 
do os abusos são Yulgares, a boa razão dita 
]J:Jrn que Niôes a·busos se não tornem ;·ulga
I'0s, .que se ClllJH'eguc n maior vigil·ancia ·lW 

e~· .. ecu~ão ua •lei. Ora, .quanto ao argunJc>nto 

. ; .. · ~ ··--.:-;. 
t.1.m ente . · . . . , . . .. .. 

Qun.nto uo dizer-se que o GÓv.ei'Iio nada 
ha _ge dizer, porque tem sido a:t:acado c não 
se tem feito cu.rr;o, isso não ·G ruzão; c cti 

, espero que o Governo faça o. seu dever, por· 
que não o considero ·hostil ao .Scnn.do, nem 
á Naçil.o; hostil ii. :::\ação será a.qu<'lle Governo 
que ·não promover a ext•cu'çáo das leis; eu 
nisto não offcndo, porq·u<! pôde ser mesmo que 
clle o nil.o soubesse. 

Senhores, eu sendo membro da Assem" 
·l!léa Constituinte, aconteceu vir ·Cill um jor· 
na! um ataqu•• a um Depuradn, sem lhe tru
zer o nome, mas elle cle.u·se por atacado, hqi.t. 
1·c na Gamara ·Uma !Julha mui-to grande; ... c 
tomando a Cama:ra o negocio l'lll considero.
çilo, o l'l'Sultado foi mandar-se proced"r con
tra " Ut•dactor da ·folha, que se uiziu - D·ia
rio !lfJ Govcn10. - E ~ntüo a·gora que se ,l.ta· 
ea todu uma Caruara. nfto de1·e lliCr~ccr isto 
a. .nessa nttcnção? Onde iremos p.~l'ltr! 

.. que a.pr0scnta •J nobre SPnador da .gmncle ln. 
.,.:-:.· juri:L que se 'liltlm fe!to fi ;:-;"nção {lll! Ulllll 
-~· cori'<'Spo·ndcncia (cu declaro que niio fui o 

(l!ltor della, se fosse dizia.-o) que apparect•.u 
no Dia.rio do Rip de Ja:nciro; eu não entendo 
mi correspondencia (jo m0smo que a. entPn· 
deu o !llust·re . s.,nndor; •quanto (L mim nfto 
quer dizer, que o {,x.IIllpi·rador que tin•ha tia· 
do a liberdndt! :, Noção, tin,ha direito de 11 re
.du:r.fr ii escravfdiLo; !ll(lS O.l>I'C-s•·nta sin1p!cs· 

Eu nfLo h1stimo sóm<'nte o .que ha a. nos
so rt•speito; ten.lw iguullllentc lastiln:~do (c, 
com grande magua, o digo, por.que quero a . 
IJoa ord·em) os n taques que se fazem :ws 
membros da ·Regencla, .Que sf1.0 in.violnvcis, e 
não posso lou1·ar a cdnducta que tem tido o 
GoYcrno n esse respeito ele nua 1azer effecti
va a responS{tbilidadc dos perpetradores de 
taes a.busns. · 

Não se digu que o Promotor o ·não tcr(t 
accus'ado por não ·ter havido Jury. porque, 
para os prepamtorios nã.o é ncccssa rio que o 
Jury esteja reunido, ncha·s.· marcado no Co-
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digo o processo anterior a essa rcunlllo para 
a ·accusaGilo, Creio,· port..:Lnto, -que se o·.pi'<J. 
motor .at~ ·hoje o ·não tem feito, uuuca o tará 
e qua,ndo o fa!XI, Jm lle. retardar isso d<: m:~

'ÍÍcira que quu,ndo o Jury ii!logar que .1m c1.c· 
cusaç:io já não estaremos reunidos c o accm;a· 
do espemrá ·para ,o anno que. YCill -p~Ia ordcii1 
da 'Cam.ar:1. p.Jra obter sentença, c ó.l\'cz ues. 
to intcrim soffra prisão. Por consL•quencia 
sr,rln convcp._ientc que, quanto wntcs, ·~e· a.n
ilassc com isto.· Se as indurius me fQs~.cm. di· 
rigida.s d-irectamente não me embaraçaria com 
cllas, porque. ~s mais das vezes os que as 
avançam ·não 2a,bem o rrut: .dizem, c de ordi:· 
nario não são .os rti.spons:weis os auto~es de 
taes Iibellos:. - :;~· . 

o :Sn. Boiwi~H: - Eu qu·1-ndo vot~i pelo 
Parecer diL Conimissão não ,foi tendo em vis
ta o corrigir o -Go;·erno, porque eu não o con
sidero hostil para com a Camara. ·nem para 

lWccs:;urio; porélll, eu .Ui.go, flUI! ha.stn 0st.a 

discussão para- auguwntar :1 :LUJ<:l'ia dt·ss.:s 
homens; c!Ics \'êm Que a C:Lmara. di~ que ,;c 
não faca c:•so, c nós temos arrui apreseutado 
uin~ discuss:lo calÓmsa que talvez continua· 
rfl n llli!recl·r-. as suu.s ccnsur~t~; ·este .é úuc 
talvez sej:L o reHult:ulo QUL' della ~c -til·e; :;()· 
nhorcs, cu não sei que inconveni:'n-tcs · ;;oe 

achi.m nesta rccommendaç:io;"'·a C-amara Ji6-
de todos os· dins estar ·:1. rcconu!~~nd-:•r í<o ·Go-. 
Yerno; :ânda 'Irã pouco se .j•,•crJlllHh':Hiuu um 

;_negocio.-·que não csta1':1 muito claro. li: ent:1o 
hoje. não se pó de r~commêridar isto? Eu rião 
entendo! Apenas acho na ,,nlt'ndu algum:t· 
1ningua,- pcrqu(•, o que 5uccedc Clil1l o Sena
do, suceedc igtwlmentc com o nosso ·lctual 
Imperador, co:n a ·Regencia e com o ::\1iniste· 
rio. Ja. hou.vcram· escriptores que cl;umara.m 
ao nosso i·nnoccnte l\Icmarcha Pono[Ju.ill•ha-!. 
Os memiJros da RL·gencia silo Insultados com·· 

con1 a :\'aç:io, e ·quundo suppuz a emendu in· cpithcro d,• l:!di'Õi.'s! li; to 11:10 p6de tolero_:·~. 

ctíicitz toi na cePteZI.I. que com tal recommep.· ~-' ' 
·dação nada:-:Conseguimos. ·'Lcmbre.se o nobre Quando :;c tratou da lt!i, <'ll qu.,ria qt.ie 
Senador que póde o -Promotor fazer a sua se puzessc um artigo para que os editores 
"brigar:ão, mas o resultado será'· contrnriÕ do fos.sem os rt·sponsa ;•eis pelos abusos uas -fo
que talvez espera, porgue sendo 0: ·lei' -fl':lca, lhas que imprimissem, .nilo se quiz, riscou
ou os juiz-es má'os,. L! não sendo punidos, a "se pura se restringir a li-IJerdnde de imprensa, . 
andada. será entii.o ·levada'· ao ultimo apura, :Has qual é o resultndo? Apresentar-se uni ho- _-. 
e não se t~mando---isso en1 consideração, póde !nem desconheci-do com os seus papeis prom· 
ser. que, ou se corrijam por si ou se des\'ane. ptos, imprimem-se porque clle diz que se rês
çam. ~r as diz· se qu.e o .Promotor ao menos o ponse-IJiliza.va; va,i procura.r-sc o homem, j:í 
devera ter ten-tado independente de recom· aqui ·não mora, foi para o Pará, p:tra, a Ba· 
mcndação, por isso. que rccc,bc e lê todos os hia, etc. 
pr!od!cos. Eu farei uma pc<]ucna, o-bservação; Senhores, eu vejo que o povo do Brazil G 
pois o .nobre :Senador julga que o Promotor J o mais pacifico e soffredor do mundo, S<"ni'Lo 
só ·,;ive desse officio? Certamente que não, I qualquer delle se dt•sforçaria por suas pro. 
porque não tem ordenad<J algum; pois se elle pr!a.s mãos das affrontas que continuatlamen
noo•ssita de tempo para. dirigir os seus -ne. te recebe. ·Sen-hores, ou. as !l'is não tl•m for
gocios c cuidar nos seus a.ffazeres domesticas r,a, ou' têm; s~- n -têm,. cada um I'oça a sua. 
roiDO! ler -todos os per!odicos que sn:hem dia- o!Jri·gação, c pára isso é ·necessaria a emenda 
namente? -Sómen:tc para se lerem os :~nnun- c eu a,cho que esta ·recommendaçilo ]la muito 
cios de sua pu,blica(;ilo c'sgota·sc não pouco que oro. necessario fazer-se; mas façn.sc C.(}lll 

tempo, quanto mais pa·rn ler o que ellcs con. mais -latitude parh. que o Pr11motor acrusc a> 
· têm? i-njurias fel-tns em ger:~l a todos os corpos. 

Scn•hores, •é -n~ccssa.rio ·QUI' .ca-lculemos e moraes c que segundo a !e!, quando o· nã•· 
raciocinemos segundo os tempos cm fJUe <'S· faça, o chamem ·á responsabilidade. . 
tnmos e se nos dcliiJerarmos a dar ··ste pns· Disse-se 'l]ue tal·vez se tenha csquccirlo,_· 
so, e;ião ligo que -só ()Sta~cmns a l'az<•r ro· ou mesmo não tenha tempo para !<•r tudo, . 
comni-endações e rccommrndnçõ,•s que qJisso porque não tt•ndo ordenado e precizando :Hl· 
terão de floor. qulr!r meios d<' subs!stenc:ia ·h a de cuidar <los 

o Parecer da" commiss:io .uc\'c passar. seus negocias, nws a culp:t· foi .nossa cm Ih'o 
o Sr.. Roomr.rEs n~: CAnnr.uo: :-:- Dfr,. não querermos -dar; mgs agora nii.n <• occn. 

se-s" que baE·tam .esta dlscussiio pariL rm<•hrln • s!ão de .tratar-se dl.sso; passo n fazer piiia 
dos autores elas 1-n-.iurkts, e que nada plals er;t sub-cmenda, para. que esta ac!Yt•rtcncf!l sdn . 
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··ext'c-nsiya- n 'todos os_ per!odicos por cujo·~e-/ iusn·, .::icntt-ttor. E:~t,< ·~cco~ltccldo' P~los l:gl~
ll!culo se tem feito insultos ·as atitor!dnle5 • ládores .c cstitdistns maio o.:bdlzados e :!)r..u" 
cOiistituidas e aos; Rc)lres~ntantes da Nação. I dentes, que I>erfelw. lei ··para cohlblr abusos 

· · . ·-_·.. · . j da liberdade da imprt:'rtsu' 'e. de problema ir-. . . 'I r~sõiuvel. Não :.cederemos •a. crise que C!U 
::;-· .IJDntos publicos se diz que sr.· a·pprox!ma :w 

• Que se rccommendn ao'Gov~ruo para. que' lmperio pei·:,s efiêr-rc~cencias ~io·inihlres .. _ A~-.i 

· E~tES'OA 

" >_,:•· ~ ofl.dvir.ta ao 'Promotor a qu-e cumpra 0 ·seu· de. I já está perdida a. ~ortezkt qo eha
1
péo :, S:'l"' 

,- - - úr accusaudo aquelles que pela imprensa pcrmit~iclu recorda~· qu,:·.~ ca;as;roptc uo o::· 

~riiu;,i'r. elo' direita de cxpri_mir~os pe_n,tame~-... ~ nastla do ·pr~mei:o -~m~,_u:• ;Cã>t~ tios. Botn:: 
tos ·sobre as C<J.maras Leg1s1at1vas: •],'!.egencw. bons na-..Rev-oluçao de Par1z .. ~· Julh~ _d-

...... 

'· 
· .• 'e to'dc.is os mais ·:n:~iisos, 4ué l•hi! eo,;;p~te ac- 1830, ·teve· por n:o.\ivo o re~atorto do :t.lin1s· 
... cu~1:. Salva a r(•dacção. c a rvJii~o. j .• tro de Estoclo, Po!ig-nac o.o Hei.G!)-I1_os X, para 

.. 
•, 

·'\- ~- mais fortes ordrmnnças _,_pontro. · :i' irregulari-
dade ·'a eleir'ln c J.iberuad,, da iiúprensa. ~a Foi :.poiada. " .~ • 
Ccirte nenhum jori17itiota ten{·~com•.,muis inso."-' 

~ ~ ~ . 

"'-· d's8, AD!ElD.\ E ALilVQnmQul-:: - o re· lc~c!a atac~c1o o S-~nado qu"~ ~-:t''gacto~ da -~'. · 
. ..,._ · .. 
t:~ .. 

'medio qÍii! Sé apresenta ·é optimo; .; 0 _ elixir "1urorn 1-'luminr.nM;:, que Õ!ast5n:J.·S•.•r" priiUu> . 
uniYersal par::~. todos os males! deste mod:i lln i-nti-tulada So'uiednde Defensora da Lí·l>er· 

'• .• · _, . ; , .são de&nccessarkts os leis, tudo Se faz por da de -e ··in'dt'pende.ncia ='acio'nnl, SeW. con;t:tr 
• ·· ·· · quem lhe r! eu 'tal -~Oltl!lliss:l~. injuriosa il:o , · mt•io d.: r,·commcn·çlações, e assim se julga 

riu c cn·ua um :ai: o seu dever?! E' Cl•rtamcn.- supremas n ::toridade::. do '1mp,:ri ... e :t et~d:i: 
te un1a f(\Jjz jn~·~n~·ã.o! ~.. cidadão, que"?: ··Constit.yjçU:o Ç>bri.ga o. tlefcn. 

-- àcr ..a Estudo.-~ .. · · .-.:. ... . .... :\Ia.s .... ,·amo.s !lú ponto <la l']t~estão: ~ prc· · ·-'' 
c:·zo ·.ponderar os pri:tcipios pelos qua~s '!o! ;Deve-s"~ ;om;~do -~díz~r ·que: . Di:us c•>n· 
feita· a ld da ·liberdade de ímprens.::t, como .. sente mas llão para sr:ÍÍ!!Jr,•. _.A. arvore da. Li-

. '~~-.--Iriio --í·eservou paru cada uma dns-Camaros herdade assemel!la:::s" fi atvoré' d~o -Bem e do 
o~'ctireitos que se: rescr.varam ·as ~" FranGU.._. Ma.l, qu,~ cxistio"llÔ P:'.ralzo"'~resin·. A me
não podia dei;"L!' p-or isso de esto:b~lecer a Jhor instirui~ãú lJUIILar.a é 'i;Üs-ceptiveJ de a:bu
regra que o.s Camaras sõ podem tom.ar conlll): sos. Os mais libcrat'S do ~1i'fverso conhecem 
cimento quando .se ~ulga o obi~ctn criminal, que (L liberdade ·tém oousado grandes male~. 
isto >é, depois de julgado o autor criminoso mas que o 'seu destino ~ de bens immcnso!:l. 
é que a Q.1maru tc:m conhecim,entc; mas mm-~ O Sn. RoDI:IGt:ES m: -C.\nr,\T.uo: - Sr. 
ca emquanto o n<'gocio é considerado ·cxprcs. Preside-nte, esta -é a panacGa de tudo quanto 
Aâo de pcn.samento, porqtlc .'éntão a tcmn: ha. para remediar os casos oruinurios;··'thas 

·.; .. ':;,. fJUal·quer -camn.ra pa~te nisso, seria exprimir isso não é noYo, porque ainda na antecedeu·, 
a sua intenção cu antecipar um juizo t·>mpo· te sessão se <lpp~ovou que ·se r~commenda.~so 
rão pam coa.gir os Jumdos, _p,~rque um_(lc· vez I ao Gov<'rno nbjectos ele maior importa·ncia e 
que uma autoridade se pronunç!u, de algum de maior diCficuldade de que estes: novo s"
mndn dú a entender ·'qual o desejo que tem ria se s" fizesse umn recom·mcndaçà.<l prévia. 
c!e':quc os su.boltcrnos obrem desw. ou daquel- r mas ella é em g.cral e sendc·o, niin se pó:l~ 

. la -fórma; pcrt~nto -nf10 é de razfto juricli<X'., i dizer que é pre\•enir' o Promotor nem o Jury; 
r. ê ind,•coroso (lú Senado ari'tec!p:1r ou {dnr n I a recommcndação -é cm ger:1l para os cnrpos 
e:ttt•nd~r <J seu juizo; deixe-se ao Promotor moraes, collectlvos que rcprüsentam a Na
cumpri/o seu dever para o qual tem muito / qfLo, a r~spe!to de todos 'os perlodicos sem 

-tempo, se o l\Í\0 fizer entfto chame_.se [J, rcs· r qu.e se designe este nem aquelle: nem acho 

~-

'· )fonsnbil!dauc; asBiln· :G nu c se póci'ê"sustcn teu· ! __ guc este caso tenhl,l...,:cornparação ~ll_m os que 
a !!.herdade c não antcc:ipando o nosso -juizo / foram clmdos; que' têm na.Vádo 11i'jurliui as 
sobre um julgamento •qU\l~{l, !l!l conf{i:>u a.ou- i mais a.rrr-ontosas, não é duvld;so de ntodo ni
tras: voto a!nd11: pelo Parecer das Commls·l .gum,""() Scn·a-do tcm..sido um dos al\'os d<• ooe:; 
sões e contr~- as ~mendas. tll'o8.-- A' v~tn do-:_que tenho exposto, esta Ca- ·, 

.. 0 SH. Vrsco~>oF. Df: CAYnu': - Sr. .Pre· 1 mar~ f:l~"-.o~s.eu dever como zeladora da ft<;l 
s!clen;te, de nenhum modo convél'l). oWclar.s~ , 9bservarícln das leis, ·recoLiunendando êSte ne
-no Governo 11:1. C(}nformidadc.pro]Íostn pelo iJ. ! ·.!!ocio no"' Qo.ver-no. Coowen~ido, c(}mO estou, 

.• ··-;;·! 
. ., 

.• 

·r. 
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da inefflco.cià desta discussão não a. quero . 
. alon.gar mais, ,e aca-bo o m·eu "discurso vota•n. 

·do a ·favor das· :emendas .. c· contra o Parecer 
dila Coinmissões > .. 

Julgando-~~-'-discutldo. a materia, appr.Q. 
Tou·se '<I Parecer. para passar á 'ultima dis· 
cussiló/·e ficaram prejudicada~> as duas emen. 

. ··- , . 
<laG. . ~- • , . 

. . 
. ' 

G' P.~Jl'fE DA OllDE~ 'no DIA • .• · ..__ 
., 

Entrou em ultimo: discussão· (I: Resolução 
. ... ~ -~ . 

que augmentu, a titulo -dé gratL!Icação, os 

·"": 

ord-enados dos empregad<ls dn Secretaria. do 
ConselltÕ Supremo ::II!lHÍLr; (vide sessão de 16 
de JulliÔ) e iul.gnnd<~·s~ discutida 11-- suá ma-

··tr.r!a, -approvou.se para se: remetter.. á outrl'~-:.(" . . ~ 

Camnrn. • • . ~ -~ . . ·c. · -' '3~. PAilt& DA ORDE~{ DO DIA 
·.~"· 

- .. • Sendo n ultima parte d,a::· órdéní.':_dõ·· dl,a 
tra:buihcs 'de Commissões, o Sr. Presid~te 

Cantfnuou a primeira discussão que 'ti· -~ · • · 
, . , . com:!.g.ou os s.eus !l~ú.sti-es memb~Õ7' pará. ·s.e-

cou .ad}~da. na sessao. de 3 do corrente, d~.Re- ,. occupàrem d<'stes trabal.hos, e suspendeu-se 
solução: que 'approva a aposentadoria conce· 'a'-!i-essil.o pela uma ·hora e tres quartos.> 
dida a·:Manoel dÔ Cai:lllo lnojosa, _çscrivfLo da A's duns horas continuou a sessiio.' e·nil.o· 
Mesa 'da.''E"sÜva da .~Úfil.ndega de Pernambu. havendo Pareceres, o Sr. Presidente marcou' 
co. (Vide sessão de-27 de Julho( com o Pa·. ,.. · -.<· ..- para a ordem do dia 12: "';-. · •· · . 
recci-' du":-cómmil!São d.\!. Fazenda que 'lhe- diz "'- 1. ·~Ultima discussão da ResÓlução crean- :-.~ · 
respeito; (•vide spssiio ,..rlc. 5 do corrente)· e do em freguez!a n capel!a de Nossa-.Sen.hora·:- . .,.,. 

. julgàndo-se discutida. a· ma teria,. approYOa·SC do 0',: ~a povoocão de Pipery. . - - ·:- '. •· r 
Para n.ossar p:1ra a :!>, ã. qual teve lugar im. · l · ·• b ..• · • · • ··- 2. • UI timu discussão da Reso uçuo· so r.e' -, • · 
mediatamente/ e j-~l,pngo~se discut!da.a, ma· os vencimentos da 2·· linha da Pt'ovincia de .. , · 
teria fel apprqvada a Rewlução para passar S'. Paulo, Jcaquim d-e Sant'Anna de Souza 
á a• dlscussi\0:; - · ' 

.... M • ..___ Cam·pos. . ...._.A: ·.· , .. ,.. 
- • • 3. • Ü!t!ma discussão dn Resolução', mar~~ 

'::;· .::.''· ~- cnndo os ordenados dos "i>fficlaes da. :secréfu. 
• 4°·PAII'l'E DA;OilDE:Il DO DIA ria do Governo da ProYincia de S.·~a;~J"Õ:;-:·,_..· 
·:":~:. ·- -· ,. 4,• Uttlma discussão dn ResoluçãÕ.· sobre 

_, :Elntr~ti-~ ultima discussão a Resolu· a a<c9ulsição dos bens de raiz adquiridos pela 
ção que approva a ten!XI de 300$000 annuaes, Santa Casa de Mlsericordia de S. Luiz do .. • 

-~ · Maranhão. . . concedida a :D. Constiü!Ça Clam de Souza. 
Gonzaga; (vide sessão de 30 de Julho) e dan. 
rlo·sc por discutida a sua ma•teria, apprgvou· 

_ .• ,;.~e para su:bir á sancçiio. 

.• 
6' -~ARTE M O!lDE:I! DO DU 

Entrou em ultima discussão a. Resolução 
que concede a Guilh<Orme Kophe o privilegio 
exclusivo de navegar por espaço de dez annos 
o rio das Velhas, com barcos movidos por va
por; (vide sessão de 29 de Jul.ho) e julgan. 
do-se discutida' a ma:teria, to! approvada. para 
subir á sancção. 

.:• .. 
.. .•. 

-. 
'· 

5.• Ultima d·lscussuo da Resoluç[o auto:-~:\~:.·: 
rizando o GoYerno para fazer executarem to-
das as Altandegns do Imperio o RJ~gula-men· 
to de 25 ;d:e Abril com o addltnmento de 2~ · 
de Agosto de 1832. :·:" -~ 

6. • Discussão do projecto de lei sobre o. '• 
·j).lrisdiccão.: administrativa dos' Provedores de ·:;; 
com.:~rcas • e dO$ extlnctos conservadores dOS 
indl<is. • .,. 

7. • Discussão da Resolução so•bre.'\-Os ven. 
cimentos dos empregados na Secretaria e 

:e:ontadoria 'lia Jun·tn do Commerclo. 
Trabalhos de Com-missões. 
Leve.ntou-se n sessão ás duas' horas da 

tnrde. 
-~: 
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