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rm:sIDEXCL\ DO sn. '!lIsro c'\PELL"io-Yón

Achando-se presentes 30 Srs. Sena
dores, declaTou-se aberta a Sessão; e,
!lda. a Acta da antecedcnte, foi a.ppro
vada.

FalIararn alMa alguns nobres Mem
bros da Assembléa Geral, uns a fa
vor da emenda, e outros contra elIa;
mas os seus discursos não foram co-·
Ihldos pelo tachygrapho.

Julgando-se finalmente bem discuti
da a materia, foi proposta a emenda
á votação, e foi rejeitada. .

O Sr. Presiden te propoz, se se dava
por discutid:l a materia das emendas,
assim se decidio: se a _4.ssem bléa Ge
rai appro'rava o Projecto de Lei com
as cmendas, c foi appro,ado .

Procedeu-sc á leitura da Act:l, e foi
approvada.

Levantou-se a Sessão depois das
duas horas da tarde.

1'01' fundamento a doutrina do artigo 10~ du sembléa decidirá porém como entender me-
. Constituição, que declarando as prineipaes at- Ihor.

trlbuições do Poder ·Execu tlvo, no paragrapho
13, diz - DeCTetar a applicação dos rendi
mentos destiuados pela "'\ssembléa aos varlos
ramos da publica :Administração; eu porélD,
que entendi que a palavra - Decretar - não
tinha a significação que se lhe queria dar,
porque o deeret:!-r a applicação dos rendllDen-
tos etc. - não era senii.o expedir as ordens,
para fazer effecth·o o seu em~reg:o; prolJUz-
IDe logo a eO:ltrariar ulDa tal opiniã.:>, c disse
portanto, que a reser,assemos para nos oc
cuparmos d~Ila no fim da discussão da Lei. I

Quando pois se approxlmou esse tempo, ap-I'
pareceu a emeroda, mas não redigida com
tanta clareza, como cst..t, e dando-Johe eu esra
ultim.. tórm:l, ·n[o hesitei em defendei-a, até
mesmo pa,:t ·que não passasse tal qual tinb.l ,
sido aprcscntada, cstabelecendo nada mellos I
do que a rcunião das quantias englobadas, I

doutrina que ,igorosamente .se procura,a suo- j
tentar com argumentos fundados nos prece-
dentes dos Orçamentos anteriores. Eu firo ,"°I'

ao Senado quc sc elle appro,asse a emena.. SESS]~O EXTRAORDiNARLI. DE 23 DE XO-
d'aquelle modo, tínhamos perdido o trabalh,) V<E:I!oBR'O
de organizar a Lei por artigos, e que dahl
resultaria não scr possivel tomar as: conta.~

para o futnl'o, ficando scpultados no silencio
todos os 1:Jbusos comettidos pelos llrinistros. I
Nestas circumstancias julguei, que a execução, Segunda disCltSstIo do Projecto etc Lei quc an-
pratica. da. emenda niio offendia a Lei em I nulla os ccmtractos onerosos fei'tos pelas
ccus:J. ai ~lIma' porém se na presente diSClIS-li Ordens Religoasas sem lieença do Gover-

" , L '/ 1" - Psão se mos:rar o contra.rio, não duvido desls- no. -. :1 ura e c~seus:ao do arcaer d~

til' d:l minha opinião, c votar contra a emen. :07~.'7l1s.çao d~ LeU~la:ao, sobre 11. Or!la~l-
da, porque eu só argumento com a Lei do I N~(t~ do COd'IUO C,:ml1la!, -: Ulltma ~I.S-
Orçamento, que considero uma contra corren-/, cltssao da Rcso!UçelO cxtl7lUU~ndO o JU7Z0
te, onde se ,'ota a despcza. por differentcs ar- da ConscrvltloruJ dOli llfoeelclros.

tigos, e vota.·se a receita do mesmo modo. ,
Portanto àiri:J. eu, que um Ministro qualquer I FalIaram os 81'S. Senadores: - Almcida
tendo todas as despezas orçadas, umas em I' c Albuquerque, 3 vezes; Presidente, 2 "ezes:
mais, outras em menos, supprisse a falta, quc Borges, 6 vezes; Evangelista, 1 ,ez; lIrarquez
em qualquer delIas ocoor.resse com o aceres· de Cara,elIas, 6 ,ezes; Visconde de Congo
cimo Que resultasse de alguma outra, quando Inhas, 1 vez; Vergue1ro, 6 vezes; Rodrigues
a: necessidade o exigisse, ficando em todo u de Carvalho, 1 vez; Carnciro de Campos, 2
caso o Ministro responsavel pelo abuso que ,ezes; Marquez de Aracaty, 1 "ez; :Marquez
noste acto hou\'esso de commetter. Esta me- de lnhambupe, 3 vezes.
dida parecc-mo justa. e ·razoavel, e seria um
aeto de pouca sal>cdoria votar·se um credito
ao :Ministro iKIl":l este ou para aquelle artigu
ele despeza, quando tem :1. sua disposi~ii.o a~ I
!poilras provenientes de outros artigos. A As- .
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geral, o Projecto sobre os Direitos llue aeve
ipagar o algodlto, que se exporta de qualquer
Provincla; por falta dc cuja medida tem ha-

O, Sr. 3" Sccrctarlo lcu os seguln· vldo c continuarão a haver muitos embaraços.
tes Offlcios: 1", do Sr. Senador Costa Por Isso julgo que serti convenientl' tratar.
Barros; 2", do Sr. Saturnlno, parti· se dene já (apoiados).
clpando acharem-se docntes. O Sl~ PRESIDENTE: - Mas o projeoto não

Ficou o Senado Inteirado. Icstá repartido pelos Srs. Senadores.
Leu mais os seguiutcs do 1" Secre- O S Bo O' t t m .R. ::(ms: - proJC'C o e UUlca-tarlo da Camara dos: Srs. Deputados: I •

1" . , 11 " Imentc dous artigos; por consequcncla, é facll, em que particIpa que aque a "a- . . .
- . d ,. - dIscutir-se Já. E' preciso notar <lue a Cam~ll'<'mara nao consentlo nas emen as LeI- I

I· S d P' d L I I dos Deputados redigia este projecto por que-tas pe o ena o ao rOJecto e e J • • •

t · J t Ld I I t I i reI' melhorar este ramo de IUdustrla nacIonal;que au Ol'lza a un a "' m n s rat va I • _ •

d C I d A . • I c com etfelto,' se nu.o acut!lrmos já, Ilerde-soa a xa a mortlzaçao a empregar, d
na compra de ApoIlces da Divida iJlU- : tu o.
bIlca os Capltaes, que tiver em seus! O SR. E':,UõGELISTA: - Não pode ha~cr

COfres; 2", remettcndo 16 Resoluções I maior urgeilCla. Portanto, tratemos delle Já.
dos ConseIhos: .Geraes de P.rovllncia, O SR. PREsIDE:>n;: - Nunca se fez isto
approl-adas pela Cam:Jira dos Depu- aqui no mesmo dia em que vem da outra Ca
tados, sendo cinco da Provincia de mara.
Goyaz, e onze da de :Mlnas Geraes; 3°, \) SR. AL~IEIPA E Ar.uuQcERQVE: - HOll
enviando a Resolução da mesma ea- tem foi aqui approvada uma Resolucão sebrll
mara sobre a Proposta do Poder Exc· as duvidas do Tribunal Suprcmo. A redaccáo
eutlvo acerca da revogação do art. 17, :linda não appareceu, c nella se poderá fazer
da lei de 23 de Setembro de 1829, com i ai.nda uma emenda, yue julgo muito necessn
ru; emendas apprOV:J.das pela mesma Iria. Não se declarou se aqueI!as sentenças,
Camara; 4", acompanhando duas Re- !proferidas no Almirantado sobre presos, per
soluçôes da refCTida Camara; 1', de- i tenceII. ao Supremo Tribunal ou ao Governo;
terminando que se comprehcnrlam nas I"~ devendo aliás declarar-se quo nenhum Tribu
disposições dos artigos da lei,., de G lIal se deve metter nisto, que é um negocio
de :-<ovembro de 1827, as Viuvas, OI" I todo do Governo, baseado sobro ajustes. Nes
phãos menores de dezoito annos, etc., ta Resolucâo vai a excep~ão dos dous julg~.

2°, sobre os direitos que deye pagar o mentos do Senado, e do Tribunal supremo:
algodiio que se exportar de qualquer não Indo esta declaração, pode por isso mes
Provlncla. mo haver duvida sobre o caso do julgamen'to

Quanto ao 1", ficou o Senado intei· feito no AlmIrantado. Eu faco esta reflexão,
'rado; quanto aos 2°, 3" e 4°, foram para se emendar ainda: são duas palavras que
a ImprImir as Resoluções e as Pro- não custam nada aecreseentar; o Que, se niio
postas dos: Conselhos Geraes de Pro- forem, vão fazer uma contradlcç.ão com o

. vlncla, com a clausula de 56 se impri· que está estabelecido, e que por isso nfto tOID

mirem aquellas que hou"c:~eD' já Im· lugar a minha reflexão: embora eu faça o
preSSRS, meu dever.

O SI', 2° Secretario lou a ,redacçlio .o Sa. ~rARQUEZ DE CAItAI'ELLAS: - lEu não
das emendas approvadas pelo Senado acho essa necessldõ.~e. Todos sabem que O
il. R~":Oluçao vlndn d.~ Cumara. dos negocio de f}resas lliio é tratado nos Tribunacs
Srs. Deputados. aeclal'nndo a leI de dinarlos e sim que per,tence ao Governo.
18 de Setembro de lS2~. ~: todavl~ houl'er duvida. o que não suppenhll

Foram approvadas, para se remeto por ser uma cousa mui,:o sabill.1. far<Jl)"hll.
tcr ti Camara das Srs. Deputados. entiio uma Resoluçãn; ma3 ;>01' ora acho que

O SI:.....unmu ~; Ar.llcQuERQUI~: - Aqui não é preciso fazer-se essa emenda, 'lue lem·
,'cm um Projecto que é de SUlllmo Interesse ora no nobre Senador.
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'I,

Ju~gan(io'se lliscntldo o parecer,
foI appro\'allo e1eflnilh-amente,

Sessão Extraordinariu de 23 de Novembro

r'Alll1Clm

o Sr, Rodrigues de Carvalho, como
Membro da CommissfLo de Legislação,
lel: o seguinte

Príll~eira parte da Ordem cf.o Dia

Segunda parte da Ordem do Dia

5i8

Procedeu-se á votação, e decidio-se Ibam, e está em manifesta contradlcção com
que se approv;ava a redacção com? as luzes do seculo em que vivemos, As idé:u;
estava. !i1Iustradas de hoje n;io consentem penas atro·

A indicação para se discutir já o zes, e erueis tormentos paro. o,"torquir con
'Projecto sobre os direitos do algodão flssues; multas pecllnio.rias para locupletar o
'não foi acoeita, e entrou-se en.tão na Fisco: provas semi plenas, e i'!ldiclos repu

tados plenos como perfel tas provas para a
imposiçiio das penas nos delictos chamados
privilegiados: já não perllli~tem o uso dos

IEntrou-se na 2' discussão do Pro- asylos, e o privilegio dos fóros para. isentar
jecto de Lei declarando llullos os con· 03 ·malvados da justa pena e proteger a imo
tractos onerosos feitos pelas ordens punidade: semelhantes crros, semelhantes vi
Religiosas sem licença do Governo. cios proprios do tempo, em ·que trabalham os

Julgou-se discu.tido, e foi logo ap- • an'tigos legisladores, já não podcm ter lugar
provado para passar á ultima discus· hoje: as Leis devem ser accommodada:! nos
s5.0. costumes, e ao genio daquelles para. quem se

faz; e é por isso que a nossa Constituição
mui expressamente nos determina no art. 151,
que organizemos no\-os: Codigos, tanto Civil
como Criminal. Este, que' ora se apresenta, est(,
conforme ;ís luzcs do seoulo; cstil 01.'1 perfeit:l
harmonia com a Constituição. Louvores sejam
dados ao seu autor, e aos dignos collaboradores
que o coadjU\·aram. Elle está dil'idido em qua
tro partes: na I' trata dos crimes o drrs penas;

A Commis&lo de Legislação, examinando na 2' dos crimes contra a m:istencla polltica
o Projecto do Codigo Criminal, julga que eIle I do Imperio; ua 3', dos crimes particulares;
está muito bem organizado, c fundado nos' /na 4' finalmente des.crimes po!iclaes. A par
principios ·da Philosophia Juridica dos tem- te da Legoislação, qne rQgula a administração
pos; e por isso é de pa'recer que deve ser Ida Justiça .criminal, é a que tem sempre
adoptado sem outra discussão mais do que maior Influencia na con"ervaçflo ou sociedade
a de se mostmr que li mais {:eJn"eniente ado- Ie felicidade publica; e no presente Codígo Cri
ptal-o assim, dehando alguma correcção para IminaI e Penal, a "ida, a honra, a proprieda'
o ,que a pratica fôr demonstrando digno de i de e liberdade do Cidadilo, acham a neeessa
reformas. do que p,'i\'ar o Imperio por m~is ,I ria defesa e protecção; aqni se tira toda a
um anno do beneficio que deve resultar da es·peranÇ1J. de impunidade ao crime; a inno
sua admissão, a qual acaba de um g(}lpe com cencia se abriga ela oppressfLD; os Juizes não
leis barbaras c repugnantes ao estado actua!. acham meios para a arbitra,rledade; trium-

Paço da Camara dos: 'Senadores, em 28 de pha emfim o imperio da lei, Com a pres,ente
Ko\'embro de 1830. - JIarqlwz elc Inha7nl)1/· reforma da Justiça Criminal fica preenchido
pc, - Nieoláo Pereira ae CaimJlo.~ Verguciro, o voto do Brrrsil , e a confiança publica nos
- llIanoel Caeta'lIo ele .11.~neir1a c AJbu.qlter· Legisladores vai augmentar-se, Portan'to, sou
que. - João .1ntoll.io Rodrigues ele Ca7'Valho, de opinião que Se approve já o nO\'o Codigo

O SR. VISCOXIII, Im COXGOXIIAS: - Kão Criminal e Penal.
posso deixar de me conformar com o parccer O SIl. AL~[E'J."'\ E Ar.nt:QUl::aQLT.: - Con
da Commissão, de que se appro\'e o novo firmo tudo, quanto acaba ele expender o no
Codigo tal qual se acha organ'izado, O Bm· bre Senador.' Lembro porém á Camara que,
sll, havondo·se constitllido independente, ha- não tendo o Codigo nenfto uma discussilo, é
vendo-se estabclccido Imperio, e proclamado o prl'cls:o já mandar copiai-o, para se enviar ii.
seu Governo :Constitucional, reclama a refor- Sancçiio.
lUa da sua Legislação CrIminal; pois que a
existente no Li\TO 5" das Ordenanças é bar·
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Procedeu-se á votação e foi approva
do o projecto pela convenlenda que
ha do ser adoptado, para plllisar á uI
timr. discussão.

motivo; bastava o que ponderou, ha pouco: um
nobre Senador: que o Codigo aetualmente do
minante era a vontade dos 'Desembargadores,
o que não Be pode negar. Portanto, acho que
toda a Camara está de accõrdo ria admissão
deste no\'o Oodigo.

iProcedeu-se {t votação, e nellu. se
decidia que entrasse iá em l' e 2'
dlscuSS<lo. Pelo que enlrou em discus·
são e pedlo a palavra

.() Slt. MAUQUEZ !lI:: CARAVELLAS: - Eu sus
ten to o Codlgo, porque é melhor do que o que
temo~, que não é senão a vontade dos Desem
bargadores: mas o que me parecia acertado
(ainda que com isto não quero dizer que se
lhe façllllll emendas, as quaes iriam demorar a
.sua apparição), era que se apontassem alguns
defeItos; por exemplo, esta certeza ou proba
bIlidade de que el1a trata. Eu posso ter s6
probabllldade de que um homem quer offender
a mInha pessoa, e vida; e não certeza, que!
é aquelle estado da nossa alma fóra de .toda I
·a duvIda: mas deixareI por isso de.repel1i1·o? li O SIt. ~L\RQm;z DE CARAVELLAS: - Eu pro
Do certo que o hei de fazer, porque todo o ponho que se vá copiando o Codigo. Devem
homem ,tem um dIreito natural a iS30: e até Ihaver dous autographos; um que fIca na Se
nas leis actigas era perml~tldomabar o ladrão cretaria de Estado, e outro que !la de vir para
que entrava na casa, porque sempre se devo I uma. das Cam~ras; por Isso é necessario que
presumir que, vindo roubar, matarIa se achas;- Ise dIstribuam Já por dous. omclaes da Secreta
SI) resistencia. )1as emflm estes defeitos são I ria, qu.e escrl)va~ (:orrectamente, e com IIgel
muito menores em comparação dos da orde- reza, mnda que nao se apurem muito na lettra,
n;,ç;lo. que é um Codlgo de Dragilo; t.'luto q·uc !pois cu tenho "Isto autographos dos paizes es·
por sua bal'barldade o tempo mesmo tinha I trange1ros com muioto má lettra. Para enviar
advogado, porque as idéas podem mais que as mos impressos: elles não slio autographos: para
leis escrlptas. Adopto portanto o novo Codigo. di.tribuirmos por cadernos aos copistas, ha dl-

.() SU. VEIlG'L't:mo: - São plausiveis as pon· vorsidade de lettra, e não deve ir assIm á San
derações do nobre Senador; mas o parecer já. cção. Portan.to, a minha opinião é que se des
não pode tornar á Commlssiio, porque já tem tinem dous officiaes perftos s6 a este traba
uma votação para a sua admissão. Jil. não po- lho, e que se copie jil. e já.

demos fazer emenda:;.: agora hanIDos do Vo- O Sn VEIlGm:mo: - O Impresso tem 85
tar simplesmente se o Codigo deve ser admit- paginas. c para se copiar tudo isto com eu.
tido ou não. No nosso Regimento, a I" e 2' etldão, e em tão pouco tempo, é quasi impos
·discussão se reduzem a uma s6 nos 'Projectos sive!. Eu não acho inconveniente em que vá
·que vem da outra Camara: podemos pois. para o mesmo impresso, porque o que faz a au
não perdcrmos as fórmulas estabelecidas, ta- thenticldade são as 3ssignaturas. Copias tiram·
zer hoje mesmo esta l' e 2' dlscuss~, e de- se por letra de mão ou chapa, por differentes
pois llar"Óio para a Ordem do Dia de amanhã modos; tudo são c6plas; e estas cópias impres
a ultima discussão. Proponho portanto que se sas, uma \'ez que tenham as assignaturas com·
ponha já á discussão se convém ou não, este petentes, são autographos. De mais, as cópias
'Codigo. de letra de mão ":io quasl sem·pre erradas.

O SR. IMARQU};Z DE CARAVELL.\S: - Eu sus
tento que authographo é sempre es:cripto ori
ginai feito pelo autor, e copiado pela Impren·
sa. A imprensa ti um melo de se fazer propa
·gar a obra do autor. Portanto, parecc-me que·
não podem ir impressos; nem o Imperador

O SR. VlmOI:y.IRo: - Que é conveniCllte este I (,apontando para um que tinha na mão) pode
Codigo, rocon'hecem todos os nobres Sen'adores: assignal' aqui: não tem espaço nesta ultima
está claro que é de summa neccs..<:Jdade substl· folha. Procurem-se copistas capazes, que e.s.
tuir á8 leIs antigas feitas nos tempos da bar· orevam- certo e de prCBSa; e, se não puder
boridade um novo Codigo: adnptadoás luzes ha\'cr dollS autographos, então daremos outra
do nosso seeulo. Quando não ti\'esselllos outro! pro\·idenela.
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o Sa. RODRIGUES DE CARV.u.uO: - Para que crlptos não s5.0 apocryphos. Ser impresso, ou
. esta questão, se daqui até segunda·felra podem ser manuscrlpto, vem a ser aqui a mesma cou.

bem estar tiradas as cópias? Isto poderá deitar s:a: tudo esttl. nas assigna;turas, que lhes dão
II dez cadernos de papel: e dez cadernos de a authentlcidade.
papel não se escrevem em seis dias? 1Iulto O SIl. lIWQUEZ DE CARAVELLAS: - De\'emos
bem: aqui estou eu 'que, querendo, escrevo distinguir duas especles de autographos; aquel.
tres cader·nos por dia. Hoje é terça.feira; no le que apparece para se discutir, e outro, que
sabbado podem estar promj}tas as cópias. Dê. tem j}assado por todas as discussões em amo
se a dous offlclaes da Secretaria, que elles bas as Camaras: aquelle nasce em uma das
llpromptam. Camaras, e depois é remetlldo á outra; este

O SIl. VEIlGUEmo: - Se se quer seguir a torna·se um autographo da Assembléa Geral,
marcha de ir em manuscri'pto, bem: mas, se am que ella pede ao Imperador a Sancção; e
fosse impresso á sancção, não se seguia disto é este que eu digo que não pode ir impresso.
que não havia de passar como lei. Não vejo O SR. CAn:mmo Dl': CA~IPOS: - Estou pela
inconveniente nenhum nisto: e não posso ad. divIsão; mas destroe ella a definição dada de
mitt!r, mesmo pela definição do nobre Sena- autographo? Não. Esse autographo, que vai
dor, que a cópia de mão, que se quer, seja ser apresentado ao Poder Moderador, como
autographo, é o escr!pto original da letra do obra das duas Camaras, da Assembléa Geral,
autor; e esta cópia não é assim. 'Portanto, au. é escripto pela mão da Assembléa Geral? Não:
tographo é o escripto, onde estejam as assIgna. é sim por aquello agente, por quem a Assem.
turas competentes: que se não tem, não é. bléa Geral faz escrever; e ella então não faz,

.o SR. BORGES: - Eu não duvido de que que assdgnar, para lhe dar authentIcldade.
um homem, que escreve ligeiro, tire esta .cópIa Portanto, em. rigor, não temos autographos:
em tres ou quatro dias: mas que é desse temos cópias.
homem? Onde está elle? ,Disse um nobre Sena. O Sn. MAItQUEZ DE AnACATl.': - Pedi a pa'
dor que, quando quer, escreve tres cadernos lavra para fazer uma observação. E' necessa·
por dia: mas de que serve para agora essa rio cxaminar-1le se estes erros que vem aqui
sua habilidade? Eu lembro que, como não ha no titulo 2°, Darte 3", pags. 57, e 63, são da
officiaes que façam isto, permitta-se ao offi- Imprensa, ou se do mesmo autogr:lpho; por
cial m.aior da Secretaria escolher homens cal que, se fôr da Imprensa, aquI mesmo se emen·
pazes, a quem se dê uma gratificação por fa. da, mas se fôr do originaI, será precIso re··
zer estas cópias. Já não fizemos uma despeza querer á outra Camara.
com a impressão? Que multo é fazer mais O Se. VERGm:mo: - Esta duvida poder-se·
esta? Talvez que os efficiaes da Secretaria es- ha decidir amanhã: por ora decida-se se se
tejam occupados com outras cousas, e por isto deve mandar copiar ou não.
não possam dar conta. O SR. BORGI,S: - Eu já deI alguns pas:ws

O SIl. CARXElRO DE CA~IPOS: - Eu concordo sobre este negoclo, e lembraram·me dous co·
com o que ncruba de dizer o nobre Senador, e pIstas, que podem desemj>enhar: um conheço
é que se escolhrum dous homens capazes para eu muito bem, e posso já. lá mandar; o outro
Copiar este Codigo, pagando-se-lhes uma gra- con'hece um Officlal da Secretaria, e é o escre·
tiflcação pelas desj}ezas da Secretaria: mas eu vente do Sr. Visconde de Cayrt1. ""ras, suppo·
tambem não acho inconveniente nenhum em nhamos que por algum incidente não se aprom·

. que, caso não se apromptarem as cópias, vá oIptam llE! cópias, e é j}recIso recorrer ao im·
Impresso; pois que nem por i;;so deixa de ser pres,so: acho que então deverá ir a ultima
nutographo. Autographo, como todos sabemos, Ipagina deste copiada em manuscrlpto, em que
é uma palavra grega que quer dizer - escri· vão as asslgnaturas da :Mesa. Este me parece
pto, que sahio da mão do seu proprio autor:-/ que deverá ser o arbitrio de que a 'Camara
e pergunto eu: as Ca.maras escrevem ellas lançará mão.
mesmas estes autographos? Não. Logo, toda a Procedeu·se á votação, e decIdlo·se
vall.dade estft, como dIsse um nobre Senador,I que se procurassem dous homens co·

.1lO slgnal pelo qual se reconhece que esteses· pistas, para tirarem os dous autogra··
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phos do Codigo; e que, quando por!
algum I'ncidente não estivessem premo i
ptos a tempo de se .remetterem li sano I
cção Imperial, fossem os Impressos. I

I

Entrou em ul.tima dlscUBSlI.o o pro
jecto de lei, extinguindo do Direito ao
Congregação dos Padres de S. Fellppe
Nery, com as emendas approvadas na
2' dlscu8são.

Terceira parte da Ordem do Dia

E~[EXDA

EMENDA

Venceu-se que ficasse ao Governo a.
autoridade de examinar qualquer di·
vida authentlca que possa apparecer,
ou contracto com dolo.

C!\fandou á Mesa c foi apoiada esta

O SR. BORGES: - Requereu-se a suppreB
são do art. 10, para ser substituido por algu
ma Idéa qualquer que remediasse o que elle
providencia. Lembra-se portanto ,apresentar
em emenda de substituição, a. ver se a Cama
ra convém (leu). Se a Camara. quizer estar
por esta emenda, bem: mas, se não qu1zer,
supprima·se tambem.

Art. 2",dcpois da palavra - ex-Congre·
gaç:io - accrescente-se fica encorporada nos
propl'ios nacionaes. - Vcrguciro.

O SIt. BORGES: - Isto est{L remediado no
artigo 3", quando ,diz (leu). Diz o nobre Se
nador que como cessam os encargos pios, é
preciso que os bens mudem de naturezlt, para
tomarem o nome de reglos: mas eu creio qua'

Teve Iugar a uLtima discussiio da
Resolução vinda da Camara dos Srs.
Deputados, extinguindo o Juizo da
conservatoria dos ~,roedeiros.

Julgou·sediscutida e 'fol approvada,
para se remetter á sancção Imperial.

Seguio-se a ultima discussão da re
solução n. A Q, declarando sem vigor
a ordenação Lo. 10, Tit. 95, e o De·
creto de 25 de Março de 17·3·1, que
prohlobe aos Julgadores Temporaes a
casarem sem licença com mulheres de I
suas jurisdlcções. I

Julgando·se discutida, foi approvada,
solução vinda da Camara dos Srs.
Deputados. IEm substituição ao artigo 10. - O Go-

Entrou em ultima discussão aRe· verno fica enearegado de examinar escrupulo
solução vinda da Camara dos srs'l samente todos os contractos ou titulos de di
Deputados, approvando o Emprego dp. vidas passivas, que ha,jam de apparecer em
encarregado da contabHidade da Ca· juizo do patrimonio da congregação extincta.
mara llIunicipal da Cidade do Rio de - José Ignacio BOrges.
Janeiro. O Su. VERGUEmO: - Tenho que fazer umá.

Julgandl>-se discuJtlda, fol approva observação sobre o artigo 20 , onde 'dIz (leu).
da, para se remetter á sancção Im- "",ão diz aqui qual ,ha de ser a sorte desta pro
per!al. priedade. A Intenção do Projecto é sem duvi-

Entrou em ultima discussão a Re· da que, Jogo que se exingua a. casa, o seu
solução ainda da Camara dos Srs. patrimonio reverta para a Nação, mas, como
,Deputados, .isentando os empregados todas as vezes que os bens sujeitos a encargos
publicas, civis e eccleslasticos de exer· pios passam para a Nação, ficam logo sem es
cerem seus empregos emquanto assis· ses encargos, eu julgo necessario fazer-se uma
tirem ás Sessões dos Conselhos Ge- declaração, para evitar tod~s as duvidas que
raes de Provinda. possam occorrel'.

Julgou·se discutida, e foi approvada Ma'ndou á Mesa e foi apoiada esta
para subir á sancção Imperial.

Seguio-se a ultima dlscUS8ão da Re
solução vlllda da Camara dos Srs.
Deputados, para que o Governo faça
recolher ao Thesouro Naclo·nal a quan·
tia que se achar no Banco, pertencen
te fi Casa dos Orphãos da cidade da
Bahia, proveniente do devld'lndo das
sllas Apollces do anno de 1828.

Julgando-se dlscu,Uda, foi approva
da para su,blr á sancção ImperIal.
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:FoWhe concedido Tetl·rar
sua emenda apresentada na
são.

no artigo a", é que se ha de corrigir, ae<:res- OttJclal de Fazenda, Indo o escrivão, ou para
centando-se que a Junta da FaZenda pll.ssarâ I que este, Indo aquelle.

. I
a administrar, etc. lEu fa.~o a emenda neste I O SR. MABQUF.Z DE INIIAlI!IIUPE: - Oa Of-
sentido. flelaes de Fazenda não podem fazer o seta·

Mandou á Mesa e foi apoiada esta legal: quem o faz tal é o Juiz com o seu Es
crivão; e é pam este fim Que eu exijo que
elJe vá. O Procurador da Corôa é necessario
neste negocio para dar certa solemnJdade ao

Art. a". A Junta da Fazenda fica compe- acto, uma vez que estes bens vão ser enco~

t1ndo a admlnlstra~iio desta propriedade com parados aos iProprlos Naclonaes.
a mesma responsa'bllldade com que arrecada O SR. MARQUEZ DE CARAVELLAS: - Eu não
os rendimentos geraes da Provlncia, fazendo acho necessidade desta nova emenda, que age
porém inscrlpção separada. - José Ignacio ra vem substituir aquella primeira que se 'fez.
Bc;rges. O motivo Que se dá, de ser necessarlo o Escrl·

O SR. MARQUEZ DE I:'!IIAMBUPE: - Eu fiz vão. para o acto ser legal, fica destruido logo
uma emenda ao art. 4°, para a nomeação das que uma lei mande o contrario, pois que é
pessoas que devem assistir a este inventario, legal tudo aqulllo que se faz conforme a leI.
que deveriam ser dous 'Escr1pturarlos cam a Ora, mandando esta lei que seja esse acto feito·
presença do Procurador da Corôa: mas assen- pelos Offleiaes de Fazenda, duvldar·se-ha que
to que lle deverá declarar que cstcs Omciaes o acto fica legal? Que ·necessidade ha aqui
devem ser nomeados pela Junta, e não pelo desse escrivão? Nenhuma; antes pode ser que,
Presidente do Conselho, porque esta é quem acof.tumado ás ·trampollnas, as faça aIII tam-
conhece melhor os que são mais ha:beis para bem; o Que não é de recear dos Omelaes de
isto. Julguei então que era bastante a presen- Fazenda. que entram de novo neste exerclcio,
ça do ProcUTador da Corôa; mas agora. penso c que não estão avisados ás costumeiras dos
que deve tambem ir o Juiz da Corôa com um I Escriváes. Tambem não julgo preciso aQUl
tabelllão. para fazer este Termo, ou o escrivão o Juiz ·da Corôa. Para que? Aqui não ha mais
do Juiz da Corôa, a quem dessem os emoIu- do que Inventariar, ·fazendo a descripção dos
mentos necessarlos. 'Eu fa~o uma. emenda nes- bens: estes Omclaes são autorizados pa.ra Is
tes termos; e peço pll,ra retirar a outrn. so: tambem a vlgllancla do Procurador da

Corôa, a quem poderão requerer aqul1lo que·
Mandou á Mesa e foI apoiada esta fôr ·convenlente: e não 6 preciso augmentar

tantas entidades sem ne~essidade: s6 se li
para fazer o acto mais apparatoso; mas para..
isso niio voto eu, 'que amo mais a slmpllel-
dade. :Eu estou Que a: primeira emenda é me
lhor do que esta presente: e por Isso voto·
por ella..

O SR. MARQUEZ DE INJ{A~llIU1'E: - Eu re
for.marei a minha primeira emenda, aceres
centando agora a. presença do -Escrivão, por
que é quem tem fé publica, e podem portar
por· fé, o que não podem fazer os Offlclaes
de Fazenda, ainda que esta lei os autorize
para fazerem o Inventario. O Procurador da

a outra Corôa é para fiscalizar todo este aeto. O Juiz
2' dlscu- da Corôa <'i para. deferir aos requerimentos

quo houverem.
O SR. BonGEs: - E' s6mente para fazer

uma declaracão. Eu não duvido que o receio·
do nobre Senndor sobre Escrivães seja bom
fundado; mas para o caso de que se trata.

'Ao ar. 4°. Em lugar das 'paI,avras do
principio até a de - probidade - se diga o
Juiz da Corôa com· o seu Escrivão, e asslsten
cla do Procurador da Corôa, e :Soberania Na
cional, procederá 11 inventariar todos etc. 
e seja até o fIm, onde se aecrescentará - re
mettendo os autos de Inventario com toda a
brevidade á Junta da Fazenda. - Sah'a a.
redacção. - !aflWqucZ de Inhambupc.

o Sn. BonoES: - Não sei para que vão
duas autoridades, o Juiz da CorÔa e o Procura
dor da Corôa. Tambem não sei para que o

, .,

. I ~

;1

',. ':;,,"
:./ ~ ",'
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Achando-se presentes 29 Srs..Se:J:L
dores, declarou-se aberta. a Sessão, c,
lida a Aeta da. antecedente, foi appro
vada..

O Sr. Borges pedio a palavra para.
ler a J'~dacç:io das emendas ao Pro
jecto de lei que extingue a Congrc,
gação dos Padres de S. Fellppe ~ery,

e declarou que tinha accreseentado
no art. 4' o seguinte - e mandará.
uma c6pia authentlca fi. A5SeDl!!>I~a

·por Intermedlo do Governo.

Leitwra e disCllSsão ela rerkuy;ão (/;as emendas
do Projccto de Lei que cX'tingue a Con
gregação dOiS Pad.res de S. Felippe ·NCl·Y.
- Ultima discusslfo do Projeeto de Lei
qu.e annUZ1a os eOlttraetos onerosos feitos
pelas OrckllS Religiosas sem licença do

Got'erno. - mUma cUsCU$são sobre a
eonveltÍL?tc/.a de ser adop1ado o Codigo
Criminal. - Discussão do Projecto de Le!
sobre os direitos que deve pag(Jlf o algo
dão e»porta.do das Provincias. - "1dia
menta (],a lei sOare os ladrões. - Discus
são da Proposta do Com;elho de Goyoz,.
ereando uma Cadeira de Philosophia.

O SR. ~IAIIQt"EZ DE CARAVELLAS: - Eu niio
posso delx~r de fallar sobre esta redacção.
O que ti redacção? E' a expressão mais bem
ordonada, c com toda a clareza claqulllo qlle
se venceu. Mas eu vojo aqui consas que n:;o·
so vencoTllm, como ti essa remessa ao Corpn
Legislativo por inlermedio do Governo. ~:io

sei que seja noccssaria semelhante remCo';'<;:1,
I pn.l':L se e5tCl;belecer ngora obrigação sobre 1.+

Dando-se por finda a {]iscussão, o
'Sr. Pres,tdente propoz li. Camara se
dava por discutidos os' artigos: o as
sim se veIlceu. ·Propoz em conséquen
ciá. li votação o art. 1°; e foi appro-
vado com a emenda já approvada na
2' discussão: o 2° Igualmente com a
emenda do Sr. Verguelro, apresenta-
da nesta Sessão; o art. 3°, foi appro-
vado com a emenda do Sr. 'Borges,
apresentada nesta Sessão, ficando
prejudicada a emenda apresentada na
2' discussão: o al't. ·1' passou com
uma emenda do SI'. :Marquez de
Inhambupe: os art.s. 5' e 6' foram
approvados, como o tinham sido na
2' discussão: o art. 7' passou com i
uma emenda approvada na 2' discus- I Faliaram os Srs. Senadores: - Marquez
são; o art. 8' foi approvado com a I de CaraveIlas, 11 vezes; Borges, 11 vezes; AI
emenda da 2~ discussão; o art. 9'. fOi! melda e Albuquerque, ó vezes; Marquez de
supprimido; seguio-se o art. 10, que i Inhambupe, 1 yez; Carneiro de Campos, 4 ve·
foi substituido conforme a emenda do . zes; Vergueiro, 9 vezes; iMarquez de Marfc~,

Sr. Borges; o art. 11 foi approvado. 15 vezes; Conde de Lages, 3 veze5l; l\[arquez de
O Sr. Borges se offereceu para re- r Barbacena, 4 vezes; Rodrigues de Carvalho,

diglr as emendas approvadas o aprc- . 1 yez; Gomlde, 1 vez; MaI"quez de Palma, 2, I
sentar o autographo, para se remet- i vezes.
ter li Cn:mara dos Sr. Deputados. i

Tendo dado a hora, o Sr. Presiden- i
te marcou para a ordem do dia: I' a '
ultima discussão da convenlcncia dO)'
Codigo Criminal; 2', a I' o 2' dis-
cussão da Resolução, vinda da Cama-
ra dns Srs. Depu tados, marcando os
Direitos que deve pagar o algodão,
que se exportar de qualquer Provin-
cia do Imporio; 3', as discussões das
diversas Propostas das Conselhos Go-
rae51 de 'Provincias, approyadas pela
Camara dos Srs. Deputados; em ul
timo lugar, a 3' discussão da Resolu
ção, criando diversas Cadeiras de
Grammatlca ·Latina, e de primeiras
letras na Provlncia do Rio Grande
do Norte.

Le...antou..se a Sessão depois das 2
horas da tarde.

estamos ·bem sorvidos: posso asseverar que
náo ha empregado molhor do que o actual Es- SESSÃO EXTRAORD'INARIA DE 24 DE NO-
ri - Ic v~. VmffiM
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