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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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.584 Sessão Extraol'dinaria de 21 de Novembro

Segunda llarfe da Ordem do Dia

P.-inzenra paI'te da Ordcim, do Dia

Seguio·s·e a ultima dlscussflO da con
venlenela de se adoptar o Codlgo Cri
minal.
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Procedendo-se á votação, o Sr. Pre
sidente propoz ao Senado se appro
vava '0 accrescentamcnto feito pelo
nobre Senador, e decidlo-se que não.
Sobre não estar bem enunciado o ar
tigo 6", decldio-se pela affi~mativa:

e nesta conformidade ·fol approvada
a redacção para ser romettldo o Pro
jecto ll. Camara ·dos Srs. Deputados.

Tendo-se concluido esta dlscussiío
incidente, entrou-Ee logo na

Teve lugar a ultima dlscuss50 do
Projccto de 'Lel, declarando nuilos to
dos os contractos onerosos fel tos pelas
Ordens Religiosas sem licença ·do Go·
verno.

Julgou-se discutida a materla; e,
procedendo-se ll. votação, foi approvado
o Projccto, para ser remettldo li Ca
'mara dos Srs. Deputados.

la, porque, quando o Corpo Legislativo qulzer da a, qual, lendo-a eu em -casa, não entendo.
saber desse negocio, manda ao Governo pedir IO mesmo ,tambem vai acontecer a esta: ella.
as lIlufltrações neoessarlas; comtudo eu não! tem uma expressão que se torna equivoca•
me opporla a esse artigo, se tal materia se IDiz - os Administradores darão conta da sua
offerecesse ll. discussão. !Mas o que eu não! administração -; mas eu não sei se é uma,
posso safirer é que na redacção do que se : conta geral desde a fundaC[lO do Convento, ou
venceu na Camara se augmente, ou s:e diml- Ise é do estado actual delle.
nua um aplce: isto não é redigir, é alterar. I OSIl. iBoIiGJ~s: - Quando se diz quc um
Temos mais outra, e é este _. clle e elle:' Ie~carre_gado qualquer dê contas da sua admi
Emfim, é preciso abrir-se uma nova dlscusslUl i mstraçllO, nunca se pode entender que se lhe
sobre estes accreseentamentos que sc fizeram i manda dar contas do que fizeram os seus
na redacção, sem o que não poderão passar. I~~!ltecessores.
Nós temos esta1>~ecido quo, quando ,tenha r O SIl. :MARQL'EZ !tE IXH.nmUPE: - Quan
passado um absurdo, então se emende depois Ido fiz a emenda ao art. 4°, designando as
ainda que a lei tenha passado: ora aqui não pessoas que devem entrar na factura deste
llOu\'e absurdo: como então se faz esta altc'l inventario, e declarando que este inventario
ração? 'Esta mesma restricção de ser só no seJa remettido ll. Junta da Fazenda, foi logo
caso de absurdo deveria obstar a isto, que r o meu sentido que a Junta o eommunicarla ao
agora so fez. IGoverno, para este tambem fazer seiente o

O SI:. BOIlGl~s: - Acceito a reprehensão Corpo Legislativo; porque é indispcnsavel quc,
ou advertencia que me faz o nobreScnador. Io Corpo Legislativo esteja ao facto deste ne
Eu fiz isto, por~ue não sou multo restricto I goelo, para bem poder tornar qualquer medida
em etiquetas. Parecia-me este aecrescenamen- [legislativa a respeito.
to cousa insignificante; que não alterava a
doutrina do Projecto: mas seja assim, ·como
diz o nobre Senador; eu já risco ('riscou). I

Agora, quanto ao - eUe, ou elles - devo dl-]
zer que Isto se venceu na Camara; porque
pode estar a administração em tres ou em
um, e ha por Isso que se dizer - eile ou el-'
leso

O Slt. il\rARQ1J'EZ DE CAIlAVm.r_~s: - Não re
prchendo ao nobre Senador: failo em geral
contra o que se faz opposto li .ordom, Não
adnli.tto que na redacção de um projecto se
mude cousa alguma substancial, seja esta
mudança. feita por Pedro ou por Paulo. Em
bora . pareça ou ,s.ejamesmo cousa inslgnlfi·
cante esta alteração que o nobre Senador fez;
é necessarlo manter a Ordem, para não dar
occasião a outras cousas maiores e mais me
lindrosas. O mesmo que agora faço, tem o
nobre Senador direito de fazer em outra oe
caslão a meu respeito. Quanto ao - elle ou
ciles - estou que é objecto de mera reda
cç[w; e por isso mo não opponho.

O Su. ALMErDA l~ ALllUQUEUQU.:: - Creio
que a redaeção é lida para se \'er so vai al
guma cousa de .mals ou de menos; o tam
bem uara se ver se os! projectos vão eom toda
a cla;cza, para que não passe algum equivoco.
Mas aqui passou uma lei, quo j{l foi sancclona·
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Sessão Extraordinaria de 24 de Novembro 585

Terceira parte cl<1 Ordem clo Dia

,Entrou em l' e 2' discussão o Pro
jecto de lei, vindo da Camara dos Srs.
DeputadoS', sobre os direitos que de'

o SIto CAltXEIHO DE ·CAMPOS: - Eu voto! no; e, logo que a pena que merece, não che
que se adopte o Codigo: 'basta que elle (j felto ! gue a dous mezes de prisão, não merece at
neste tempo, e pelos escolhidos da Nação, para I tenção, porque não se ha de estar a castigar
haver de ter a sua Sancção. Esta materla de Itodos os dias todas e quaesquer acções; con
Jurlsprudencla criminal tem sido debatida em vém sim pôr penas áqueJlas que são conslde
todos os tempos, e basta es,ta presumpção para raveis. A nossa legislação actual mesma mar
reputarmos este Codlgo uma obra melhor, que ca poucos casos em que a tentativa do cirme
a de 17,63. Aqui se acham os principios lumi- deve, ser punida, porque na verdade não se
nosos da sciencia, as penas p~oporcionadas aos pode punir toda e qualquer telltativa.
crimes, o que na verdade é uma tarefa diffl- O SR. CAltXElRO DE C.urpos: - Sei que não
cultosissima, pelos differentes gráos 'que um fazemos emendas, e estamos concordes em que
crime pode ter. Comtudo eu devo dizer que no eJ!q passe j~: mas, se não fosse Isso, deveria
pouco tempo em que pude correr rapidamente o Codigo soffrer uma einenda, em que se es·
os olhoSl por este Projecto, achei algumas cou- tabelecesse uma pena, ainda que pequena, por
sas que emendaria. se não ,fosse ver que emen. exemplo de oito dias, para as tentativas, afim
das demoram a discussão, e por consequencia de que não se conclua que uma tal acção é
o appareeimento da lei, que aliás urge, e é innocente. Quanto ao que notei sobre peita,
necessario que appareça. ,Diz aqui a tentativa e suborno, já disse que achei muito boaSl as
do crime (leu). ~mo me parece justo a!liviar deflnições: peita é dar uma cousa pa.ra fazer
a tentaitva de toda a pena: acho que se dev,ia conforme a lei; suborno, contra a lei; mas a
i~por uma. por exemplo, de oito dias de pri- I distincçflo,. maravi1:hei"lTle de ver depois. 110

sao, porque o contrario é canonizar a tentati-, fim .do a:t1~0, ~ue lIs ~enas do suborno seJam
va, :0010 não delicto, e dar aso a qualquer ci-I a?_pIICavels. ,[ peita. Is,o de. cer:o vai .dar occa
dadllo tentar o crime. Xotarei mais uma in- SIUO a duv1(las na sua apphcaçao: mas emfim,
congruencia. Sobre a peita, o suborno acho i V{L; não se demore por mim a promulgaçflo
muito bem dizer - receber dinheiro - porque! do novo Codigo.
comette-se um e outro delicto, recebendo-se di- O SR. AL~tElDA E ALlJUQt:I::UQUE: - Logo
nheiro, ou para fazer o mesmo que a lei man- que se não fazem emendas, toda a discussão é
da, ou para fazer aquilIo que a lei prohIbe, inutil. Observe o nobre Senador que não se
ou é contrario ao que a lei manda: mas vejo estabelece essa pena, que quer, de oito dias,
que no art. 13.j se destruio o ,bom daqueJlas porque a lei deve ser coherente. EUa estabe
definições, mandando que se appliquem ao suo leceu .que não se i.ll1'puzesse pena maior de dous
borno todas as doutrinas que são relativas á mezes de prisão; c que aos crimes menor.es se
peita. Pois será o mesmo influir a favor de impunha a terça parte. Ora a terça parte süo
um homem de merecimento perante uma au- vinte dias de prisüo; eomo, pois, indo coheren.
toridade, para. que lhe faça um be",efleio eon- te. se podia admittir essa pena de oito dias?
forme á lei; que influir para que essa auto- Era s,er contradictoria a lei. Eu acho que es·
ridade obre um desacerto? Parece que no prl- tas pequenas observações não augmentam nada
meiro caso não ha senão uma infl uenela in- de perfeição: portanto, é escusado estarmos
eulpavel, e até justa, porque vai iJlustrar a com discussões,
autol'idade para obrar o que manda a lei; e Julgou-se discutida a materia; e
no segundo, uma influencia criminosa, porque ,propondo o Sr. Presidente ao Senado
alHeia a obrar contm a lei. Emfim poderei se approvava a conveniencia de se ado-
estar enganado. ptar desde já o Codlgo Criminal, ven-

O SR. VEllGUEIUO: - A ultima duvida está ceu-se que sim, e que se remettesse á
tirada por estas palavras - deixar-se corrom- ISanecão Imperial.
per. - O que informa á autoridade sobre o
merecimento de um sujeito para occupar Em
pregos uão corrompe; nem a autoridade, rece·

.bendo as informações, deixa-se corromper.
Quanto f.. tentativa, de certo que quando eJla
não chega a efreito, é um crime muito peque-
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58G Sessão Extraordinaria de 24 de Novem!lro

velll pagar o algodão eXPDrtado de Que é ,multo justo, e ·multo interessante; e
, Qualquer' Provincia do Imperto, come- Inão sei se conviria mesmo diminuir ainda

cando a discussão pelo art. 1.· Imais esse onus; porque conservando-se, aca·
: ·,;,!;.;:!l ~"',,,.,.,',,"li'··:''"'''''''' ',C •• ,,', ".';i:l,'" -4;:;;'~:.,' ba-se de todo, como já disse, este importante
.1'á'",:"~,~",·:~~:""·W:l""'.,":~""~.."'JJ'" .' ., ",0 ••,..~".,. ••

. O SIl. iBORGES:·:...· Esta. disposição não podeIra:mo de riqueza nacional, que tem chegado
orrorecer du,'ida alguma. Os negociantes do a vender cada anno 700: 000$000, e que no
Rio de Janeiro pagam pela exportação umaIMaranhão faz metade das Rendas da Pro
certa quantia: logo é necessario que os outros vincla. Vote pelo artigo.
portoo paguem o mesmo. Em Pernambuco es. OSll. BORGES: - Eu tambem tive essa
tava fixada a Quantia de 600' 1'5. par arroba,!lembranca, qUél occorreu ao nobre Senador,
quando este genero se vendIa a 8 e a 10$000 de que seria melhor especi~lisar a Lei o preCo
rs.; hoje porém se ,'ende a 2$400 rS., e alada que deve llagWl' ogenero: mas nuo a propuz,
paga o mesmo imposto de 600 rs. Não parece porque logo me occerreu tambem que, quan'
isto iusto. Os re'Jtos das fabricas que ainda do o :'iIinistro mandar a Lei, elIa ha de ir
ha .estão a cahir; e é ncces-sal'lo reanimar este I acomp:mllada dc uma t:lbclla, para, sc sabcr
ramo de industria, diminuindo ·..10 pesado im./ o quc se dove pagar.
postC/, Ideaproporcllonaoo com o baixo 'Preço I ,Procedou-se li votação, 'l foi ap·
por que está este genero, E' para este fim provado o artigo.
que se proiectou esta Resolução; c por Isso I Segulooe o artigo 2°,
acilo-a boa. A respeito do Charque, manda pa- I O Sr., ':lf.\IlQL"l\Z DE 2\L\ltld: - Eu não
gar dez por cento, deduzidos do preco do mer- j cstou multo certo no Direito, que ora .pagam

I
cado: 6 o mesmo quo paga outro qualquer ge- i 05 (lharques: e o artigo está. alguma cousa
nero: e por Isso acho admissi\'el. : cscuro (Icu). Parcce-mo quc quor dizer que

O SR. M,\IlQUEZ DE l\fAmc.\: - ,senhores, i não pagará mais que dez ,por cento, em lu
toda a providencia que tende a augmentar j gar de quinze Que paga..am. AchO que esta
a industria é boa; o taes são as Que veio: I'educção já é um favor ~obre este o1Jjocto;
nesta Lei. ·Esta Imposição de sahida foi aqui; e Igualmente estou em que este ia,'or li
la.ncada em 18G8, quando o algodão era objc· Imuito bem feito, Conta·se que, sendo a'rgui·
cto que fazia mui,ta bulha, porque tinha che· , dos os lnglezes por UlIl ItaIlano de lançarem
gado a 10$000 e a 11~000; então 600 réis era I Impc.stos em tudo, até no 'Il.r que lá se res
dez por cento, ou ainda menos; e neste sen'/

I
pira, respondera um Inglcz: - ,sim, os In.

tido foi que se estabeleceu estiL ,!uantla:mes glezes têm Imposto em, tudo, mas não o tem
esse grande preço, por que se vendia, foI di· no pão, e na carne. - Portanto approvo o
minuindo pela concurrencla dos algodões de artigo.
outros Paizes, a ,ponto de baixar a 2$400, e O SIt. COXDI:: DE J"AG~:S: - O direito, que
a 2$000, pelo que hoie css:s 600 réis são um paga este gonero é de 600 réis de e.."Cporta
Impo.~to de ..iute e cinco a trinta .por cento, ção em arroba, tributo de mais de trinta
que junto a outras despezas de carretos, etc. por cento, :lá se sabe, de carne exportada
faz que esta preduccão seia abandonada pelo para paizes estrangeiros. Ora se attendermos
prejuizo que dá, e se acabe d'l uma :vez este a tudo, quanto paga este genero, o dizimo,
ramo de industria. DGmais, este genero ,não quinto dos couros, etc., ,'cremos que não
se exporta tal qual a natureza o produz: ti p6de concorrer com o do estrangel'l'o, quero
preciso descaroçar, etc.; tom mão ode obra. dizcr de Buenos Aires, l'tfontevid.éo, etc. Por.
Por tudo isto convóm muito reduzir este I tanto é necessario reduzir oste imposto. Tal,
ImpOsto a um pOnto, que com'ide a lançar IV!!z csta reducção, que 1"alUos fazer, não seia
outra vez mão da sua plantaQão, e do seu j todo o favor que se devia fazer; ,mas já li
commercio: senão, ello acaba de todo, e de i alg'uma cousa .reduzl'!' um direito de 'mais
todo acaba tambem o luC'!'o do Imposto, que i de trinta ~or rento a dez.
a !Nação percebe:. 1~u ..-eio dizer-se aqui que I O Sn. BOnGEs: - 'Este artigo ·trata s6 do
paguem os mosmos Direitos. que pagnm os; que sahe para f6ra do Imporlo; deixa em
do 'Rio de Janclro: mas talyez seia melhor Ipé o que entra para as outras Provinclos:
decla.rar mesmo t}uacs sno esses Direitos; o 11nas serIa conveniente que nos occupassemos
dizer-se - tanto. - Ernflm. passe o artigo tnlllbem disto; porque cm Pernambuco paga..
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Sessão Extraordinaria de 91 de Novembro 587

IoCr réis por anoba, nas outras Provlncias scmpre dedu7.Ídll a despczit de transporte
ni"to sei, aqui creio Que não paga nada. p:tra o lugar onde se cobre. "ÜO ha l~o

O Sr.. MAr.Qt'EZ lil-; DAlillACEXA: - Aqui nunca, nem contra, nem a fayor do Propric-
pó1,<:a quinze por cento. tario; o a:té agora aInda ,não houve queiXA

O Sr:. l'tIAHl!t.'J~Z DE C,IHAVEU,AS: - Lem- disto. "'Ias é tal a nossa mlsClia, que li carne
bro uma cousa, Que servir~ para esclarecer ê[;trangeira tem mais .favor Que a nessa: a
cste objccto. Na Lei <lo Orçamcnw, nas Dig· estrangeIra paga quinze por cento; IDas a
posÍções Geraes, quer-sc que os generos do que ·yem do Rio Grandc, paga ainda lllO.i;;.
llrnzil, sendo transportados <le uma para cu- : Se niio estivesse tiio :ul1antada a di"cu8:iilo,
tr;t~ Proyincias, não paguem nada. ! eu pedia o adIamento, para dar melhores es-

O SR. VEaGn:mo: - :E' sendo de um lu-: clareclmentos, mas, 'como ,espero que :para
;;ar para outro, dentro da mesma ProvÍllcla. ~ o an:lo se dê maior fa.vor, por Isso voto pela.
" O SI:. :l\fAnQL"};z OI; CAnAn:r.LAs: - Pois: Lei.,
~(;Tá enga.no meu. O SI:. ROllf:!GUl~S Df: C.\III',U.HO: - SI'.

O SI!. VERGUEmo: - O que se deve aqui i Prosidente. Peço 11 V, Ex. se veja o autogl'a
notar é a desigualdade dcste artigo com o: pho. porqu,~, por mais v01t3;; que <lou ti mi
antecl:dente: alli reuuziC>'seo imposto a , :lha cabeça, niio posso conceber que este im
áous por cento; aqui r~duz-se a. dez. Se ·naz i posto seja. da c·ame, rlue cntra n3s Pro1"i'n
outras Provincias o sen forte é o a!gcdão, : elas. Serú da mInha má iutel!lgencia: mas
lambem no Rio Grande o é a carnc secoa. : eu entendo que é da que se expcrta pnr~

Cúlll tal imposto de certo nfio :p6dc concor- [6ra do Imperio. (Foi combinado o autogra
rer com a cn,me <le Buenos Aires. e }ront~· pho).
vidéo. para ir vendel-:! aos 'Pa,izi'!5 est.ran· O SI:. M.\I:Q<;I;7, DE BAnnACI,XA: - Sobrc
,~eÍTos. ; a carne, que vai ào Rio Grande para a Da-

O SR. Co:mr. DE LAGI~": - (Diz o Ta~11Y'; hia. e se compra para mandar-se para a I-Ia
;:rapho Ribeiro que o nobre Omdor fl:7. um j1"ana, é que a -Lei diz - quando se comprar
discurso, em que mostrou nfio J!~"\"Cr csta I esta carne para se ma·ndar para fóra, não,
d~slgualdnde supposta). ,se pagul: m~,is quc dez por cento do preço

O ,SI:. VEJ:Gn,mo: - Xilo me COll\'ence i do meren<lo.
essa rnzf,o. Os ECGllOmistas dizem que se ia- I O SI:. BOIlGES: - A carae que salte do
d1ite sempre a exportação, quc o ,maior preço /' Rio 'Grande pa.ra as outras ,J'ro1'incias ào Im
é o que produz a abundancia. O srstema das pcrio não paga senão o dIzimo, a qUI: sahc
ta.xas é um system"a antigo, e tein sido a Ipara fóra <lo Impcrio paga o <lizimo e mais
ca.usa da miseria des povos: nfio o podemos seis tostões. Agom e~l Juga,r 'disso, diz o
a.holi'!', mas entretauto Ifazemosuma, red:u· artigo - pague só dez por cento do pre~o

c:':fio attendiyel. ,Se poder ser, paremo, para do mercado; -e eu acho muito ·bem com
o anno tudo no ,mesmonlyel, fixanclo dous binado o artig'o, ,Só o Rio Grande -é quem
por cento para tudo. a Yl:nde hoje; porque do Cear,1. já não sa!le

O Sn. Ar.:m:/DA F. Ar.IlUQuEllQr;E: - Eu mais nada.; no Pi:lllhr já não !la que chegue
não acho essa desigualdade; p~r(Jllc o dizimo para ir para o :.raranhiio, nem chega para ir
cio algodão é pago pelo prnp do mercado na para as Antilhas; no Parli lIa uma prohibl
occasiilo do embarquc, ° qual -é multo maior; ~fio exprl:ssa, uma Carta Régia. d~ mancira
o charque porém paga dez pelo preço corrente que, havendo imUW\'BCS campos de crIar gado
na terra onde é p:'eparado, e é muito me· niio se eria; como porém pôde haver mais
nos do qne no porto -do embarque. nlgum.1 Provineia que exporte, por isso & que

O Sn. Vr':IlGTJErno: - ~iio importa pagar diz o artigo (leu).
no lugar <ln producçã·o, ou no lugar cio em· O Sr.. :IofAnQUEz m: CAIl.\n;r.r.AS: - Parco
b::'l'quC; porque tem as <lesllezas de trans- ce·me ser necessario corrigir o artigo com
Pllrte até ahi. Portanto !la desigualdade. lIIaior clareza. Diz que pagar;, dez por oento

O Sn. :\I.-IltQl'EZ Im BAltnACE);A: - Niío do preço do mercado Das Provincias, eUl quc
estou hem preparado, e sorrro cousa da ea- até agora .pagaY:I subsidios lIlaiores. Logo
beça, para fallv.r sobre isto.:\lns iaço uma segue-se Que nns Proyineias ondc o subsidio
Tll:quena cxpllcaçiio, e é que, so pa!l(l. dez, é é menor, ainda que l,xportem carne, não tem

n ~-.1>

r•
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588 Sessão Exlraordinuria de: 2·\' de No"cmbro

Julgando·se :bastantemente discuti·
do o artigo, proccdeu·se á votação, e
foi appro,"ado.

Entrou em discussão o artigo 3".

"',
'I,';:. ','

:';, ,',

" .

....

" : ~

. -

j ..

:'

, :
I. '

. ,

!ugul' esta nova medida. Parece que o lU'lig;o I Pro,'ineia de ~Iinas. Portanto acho que eSl;1

restringe os dez IJor cento, quando houver Iparte se deve supprimir, porque é dispara·
de se pagar subsidio maior. I tada.

O SI:. COXD,: D,; L.\Gf:S: - A medida ~ I O ,SR. Ar.)!E11lA ); ALlJCQ'C}:UlIlJE: - O que
geral: Isto estíL claro. O artigo occupa·se da 'eu acho ser disparate é dizer·se que os di·
came, que sahe para os Paizes estrangeiros rei tos que se cobram pertencem a esta ou
exportada da Bahia, Pernambuco, etc.; por aquella .PrO\·lneia. ElIes pertencem ao Illlpc,
exemplo, a que sahir da Bahia ,para Havana, 1'10 do BrazlI; e a eseripturação á Pro\'inchl
e pagava seis tostões, manda. o artigo que Ionde se cobram. Vai por exem~lo da Para·
pa;;ue dez por cento: indo porém para a h)'ba para Pernambuco, onde vai pagar essr,
Hahia, paga então sempre os seis tostões. OIsubsidio: a Junta da Fazenda de Pernam·
artigo vai a evitar a designaldade, que até bueo arrecada, e diz que recebeu; nem isto
agora havia. I "no,'o; pois cu tenho visto nos Balanços de·

O SIl. BOJ:"Ei;: - Onde eila p:lgar sub· bitados a uma ,Provincla os direitos que s(·
sidio maior, que os (fez po~ cento, não paga arrecadam em outra. Terei muita pena IItW
senão os dez por cento; onde porém pagar por cousas que não valem nada fique e!l1ha·
subsidio meuor, paga os dez por cenro, c os ra~ado este Projecto!
seis t05tões. 'Esta é a intellig'enci:t do ar· O Sn. BOIlOES: - A 2" parte do arti~li

tig-o. . -, combatida pelo nobre Senador, que encetou
O SIl. :\I.\IlQt:EZ DE :lf,\ltlc.t: - O artigo a discussão, está conforme com o system~

não t~ata selliio do direito de exportn~ão: actuaI do Brazil a 'respeito dos impostos, QUi'

não faz 'mais do que remediar, ü reduzir este pagam os generos de exportação. Antiga·
imposto, ou este chamado subsidio, li uma mente, como os generos pagavam os impos·
menor quantia, aflm d'e facilitar a exporta· tos na Provincia, para onde vão, estas Pro·
ção, na intenção de augmentar a quantidade vincias, donde sahiam, tinmtm alli procura·
de genero, porque é sabido que, quando nfro' dores para fazerem a arreca<!ação: 'mas hoje
ha mercado, o genero diminue; a demanda I as mesmas Juntas de Fazenda, para onde se
do genero é que o faz crescer. Vio·se que exportam, arrecadam; e por via de lettas
até agora csta. exportação custam seis tos· passam para. a outra Provineia. Que isto seja
tões, mas que este imposto não animava a I melhor, não digo: o qUe digo é que este "
exportação: por isso, querendo-se facilitar a o s)'stema actual.
exportação, que é o que faz crescer os ge· O Sr:. ~fAnQUE;O: DF. .B.U:EACEXA: - Peja
ne:'os de industria, diminue·se este imposto, nossa Administração é permittido arrecadar
ficando ·agora em dez por cento. Assim é uma [P,rovincia os direitos da outra, man·
que eu eutendo o artigo. dando as Juntas da Fazenda para o Rio de

Janeiro uma cópia de t{)das as quantias, que
têm arrecadado, 'afim de se evitarem atra·
palhações. e saber·se o que lá tem. Isto não
é bom: as Juntas ficavam com as rendas das
outras Prc..-Incias, e nfto mandavam: as ou-

O Sr:. :l>L\RQt:EZ m: ~fAmc.í.: - Este ar· I tras, que não recebiam, foram obrigadas :L
tigo está claro, quanto á l' parte; mas a 2' ! nomear procuradores, c estes, além do levr.
deve ser suppri'l11ida (leu). Po~s ·da C:l.r11e Irem commissão, faziam ponto, como se fosse
que sahe, por cxemp]{), da. Balua para Ha' l com rendiment{)s proprios. Se houvesse Ul~l

vana, hão de pertencer os direitos ao Rio! offieia! <le Fazenda encarregado espeeial.mento
Grande? Isto é um absurdo; é um systema I desta escripturar,iio, eas ThesoUrll.Tias ele
inteiramente errado. Quando o genero srule Iumas Juntas se corr~spondesse.lU com ,'lS ou·
daquella :Provincia, n:l0 pertence llIais áquclln i tras, estam bem. :-ra ProvIncia de Sergipe
P:ovineia: (~ o mesmo que se consumisse; {l! d'E]·Rey, que precisa de despezas mensaes,
nao paga nada para ah!. Por,ventura das fa" i o .Presidente saca solll'e o Offielal encarrc.
~e~das: qu.e "ão daqui pa;il. ~1inas, <mde pa., g'ado da n<l1uin,istração da ~aliia todns as 1'e.
.,a.ll seis IlllPOStoS, estes Impostos pertencem; messas; mas Já das Alagoas 'pa.ra Pel'llam.
ao Rio de Janeiro? :-rão: pertenc<'l11 sim :i: buco li cle uma Junta sobre a. outra, porque
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Sessão Extraordinar'ja de 24 de Novembro

Jnlgando·se discutido o requeri
mcnto, approvou-se que se lel'antasse
o adiamento, e fosse dada pllra a Oro
,dem do Dia a mencionada Reso·
lu~ão.

as (Juant!'as são importalltes. Isto é um ex- concorrer; o ,que seria no contrario, se fosse
N'SSO de traballJo desnecessario: mas, para em casa publica. Na casa da Rela~ão ha o
obl'lal-o, é preciso uma medida geral, c não incon\'cnlcltte de haverem differentes lv1eslUl
participar neste caso. Portanto, niio obstante a trabalha·rem ao .mesmo tempo; de maneira
as reflexões judicIosas dD mcu illustre col- que ou hilo de fallar baixo para se não atra
lc,;a, snstento o artigo. pnlharem uns aos outros, ou hão de hllar

.o Sr:. MAI:QGEZ 1JI'; l\IAnIc.\.: - Se ·6 dis· alto ,para o poro os ouvir. Mas emfim dis·
parate dizer-se que os direitos, que se co- cutamos a m,1teria: depois o Governo dar:l
bram, pertencem a esta ou aquella Provincia, as instrncaões para a boa execucão, como
11[,0 sei para que se tomava esse trabalho determina a ConstituiCilo.
ele passarem de uma para outra Pl'O'rinciü, ·0 SI:. C.\ICom:o DE CA:IfPDS: - Qnando
elantO$ por meio {le procuradores, e hoje por se oHercceu na Camara dos Deputados esta
,'la de letras! Eu sei que se faz a quota das Resolucào, o Deputado Maya, hoie lv1inistro
Prm'incias todas; e que hal'endo falta em do Imperio, offereceu ·algumas. emendas, que
qu"lquer, então do Cofre Geral da ).Ta~:Lo se me parecem ·bem proprias para tornar exequi
pagll essa despeza; porém como estes direitos \'el a Resolu6LO; mas foram rejeitadas. Eu
de> exportacão des generos, que \,';0 de umas acho com dreitn difficuldade nesta publici
pa.ra ·outras Provincias, fazem a parte p:'in- dade; 'Porque ao lllesmo temp'o, que trabalha
cipal de suas Rendas," prcriso providenci:!r a :\I<:~a de "\.gravos, trabalham as }[esas do
s0bre isto de maneira que taes direitos sr. Crime, da Corôa, da Chancellaria, e ela Ou·
reputem da Provincia, onde se pagam: pois, vitioria: . c " for~oso rlue [aliem baixo, para
que o genero, Cjue sabe de uma Provincill, que a·s ,'ezes de uns não pcrturbem os ou
pôde,se dizer que se consumio: isto é priu, tr05: só se fól' o trabalho successivo, se se
dplo geral reconhecido. tmtar de Ullla 'slÍ matel'ia, então sim, po,

der,se-ha fallar alto, para que o poro possa
Finda a· discus~',o. procedeu-se {, ,em'ir. Eu acho esta dirficulda.dc.

mtação, c foi appro,'ndo o artigo.
Igual sorte tCI'e o artigo ,1", ricnn,: O Su, BOJ:CER: - Estas dilflculdadés, (l.ue

do afinal apprcvado o Projecto em: se apresentam, J~ãO t~m nada com ~l. mocao.
g-eral. para passar ti ultima discussão. I ~ue se fez, que e de le\'alItar.~e o adl,amen~o,
.. : Portanto deeida·se isto, e depOIS lIa dlscussao

O SI:. VJ::lloumr.o: - Veio da outra Ca- i da ,materia da Resolução venham essas dif-.
:na.ra para esta uma Resolução, para que se : ficuldades. 'Eu sou de opinião que se le1'llnte
taça effecilva a publicidade dos .\ctos .Tu di- ; o adiamento.
ciarlos, como manda a Coustituição: aqui en- :
troll em dIscussão e ficou :tdiada. Como p<r.
rGm agora está n fechar·se a sessão, e não:
rll3vemos por mais tempo ;lrh'llr o Brazil:
deste beneficio, cu requeiro que se levante:
o "diamento, e se de cst:l. Resolnçüo para a
Ordem do Dia. O SIl, :l1A11QI'E;', llf; C.IH,\\'J;U..IS: -- J!:xiste

O SII. :\1'\111,'(;1:2 JI~: C,u:.\mu..\s: - ,Eu; outro adiamento. o da Lei sobre os ladrões.
apoio ·muito o requerimento do nobre Sena·; Qua·nto ;í parte penal, remediado est:1 o ne·
rlor. Todo o mundo está persuadido de que; ;;oeio polo ,Ccdigo; mas quanto ao processo
a publicidade destes ANOS é uma das garun.: é preci$o que ella se decida, e sc publique,
ias. O Governo mesmo j(, tem posto em exc-: porque é multo essencial nas :Leis ,penae;;
cn<::ào aqnella parte da Cons~ltuição, ~ue OI" i a .promptidão da slla execuçi'to, c esta Lo!
de,na que todos os factos SCJam pubhcos, O i determln:L um processo abrel'iado, como COII

OUEl cu n'i.o sei 'é se estcs Actos .TndIciarios ; reulente: do contrario, ainda que passe o
J~derão ter essa publicidade; porque no priu· i Codigo, havemcs de usar do mcsmo processo
l'ipio a~" houve diffieuldndc na casa. poIs i antigo, flue le,'a telllp~ illllllenso, c demora li

se faz.~m nll casa do InquirIdor. U pOI:tas: punição do crime. (O Sr. PresIdellte Infor
:lbertas, sin1; mHS onde J)OIlC:I. gente pode. m.OIl qlle eEs,t Resolução esta·\'ll presa na
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Dando-se por discutido, foi appro
vado o artigo.

Seguio-se o artigo 2".

Sessão ExtraDl'dinaria de 24. de Novembro

Quarta jJarte da Orelem rio Dia

riDO

Commissüo para organi~nr os seus ortiglls: de\"em ser, como os das outras Cadeiras. c
com os da Lei da Liberdade de Imprensa. I o ordenado do Lente o que está votado na
os quaes são alguns vinte). Ent~o, proseguio i Lei.
o nobrc Orador, com vinto artigos não póde !

certamente passar nesta sessão.
O SII. C.\ltXt:mo DE CA)U'O";: - SI', Pre·

13idente, Eu creio que podemos remediar isto
com UlUa Resolu~ão. em que se determine O Su. lIlAIIQl:I;2 Im C.lItAI't:r.l:..\s: - -Pure·
quc o crime de furto seia iulgado pelo mesmo ee-me exotieo este artigo. Dizer que a pr!·
.Tur~· d:1 Liberdade de Imprensa; fazendo ap- meira vez seia feita a nomeação do LenLe
J)1iea~ão. om tudo quanto fór possi'l'el, do por 'SUól :\[aiestade o Imperador. é inculC<'lr
processo do abuso da Imprensa; pois que, qne depois ella fica reservada ao Governo
quando se trabalhou nessa Lei, logo se te\'e dc lá; o que não teol lugar. 00 a nomea~iio

o intuito de o Jury iulgar de outros delictos. ha de ser toda e sempre ·por Sua ::\lniestade
O SI!. AJ~~lEIIlA t: AIJIGQL'EltQl.a;: - Este on a Cadeira se 11a de pôr em concurso, e do:

negocio, quanto a mim, é tflO faci! que eu pois ser appro\'ada a nomeação por Sua :l1a·
ljuererei que se fa.~a. essa Resolnçi\o, não iestade: isto é o que deve SOl'; o mnis li ex·

. para. o <lelicto de furto só. mas para. todos os tra1·agante.
delletos. Teda a d!fficuldade estava. em es- O SI:. GOlflllE: - Eu acho que o :\l·t!~o

tabelecer o .Tury por todo o ·BraziJ: mas. como está bom, Quem ha de eoneorrer W.. e exn
iá. estálla Lei da Li-berdade de Imprensa, e minar? Da.qui !la nnnos os disclpulos dest.a
essa Lei i,i foi sanecionada, que em todas a!i ICadeira poderfLo ser concnrrentes: lllas agora
Villas haja a Resolução para todos os deli-! quem? g' por esta razão que o Conselho I)cde
t[OS. i ag'ora a nomea(:ão de cá; e que depois S~

O SI:. VEHGUEmo: - Eu já pedi que me i faça lá.
apromptassem as emendas. tanto da Lei de I O SR. lIL\I:QL'1-:z In, C,\rt.\n;r.r_\.~: - Eu
Responsabilidade dos Empregados PUblicos,/nüo considero as Provincias do interior nessa
eGIllO da dos JaLlrGcs. para_ então a.presentar á decadeneia; antes tenho admirado multas \'C'

Commissão. e cUa dar o seu Parecer. Izes os Offlcios, que de lá vêm, os quaes, com-
i pa.rados com os que vi -em Portugal. SfLO smu
I comparação llluito melhores, muitos vêm 01'.

ganisados. Acho que nos lIlembros do Cense.
Entrou em discussão a PrOI)Osta do lho hão de haver pessoas capazes de conhe.

Conselho da Provincia de Goyaz. ap- cerem a aptidão precisa para ser professor;
-prO\'ada pela Camara do~ Srs. Depu- e por Isso poderão escolhel-o, e mandar parr
ta<!os, creando uma Cadeira de Fhi· c{t a nomeação para ser apprOYada por Sua
losophia; e principiou a discussão lIIaiestade. Além de que nunca faltará quem
pelo artigo l°. queira ser professor, De lá se pedio um bo.

O SIl. VI'J:GUI:rno: - E' de razão que uma tieario; e, mandando eu ver quem quizesse,
Provincia t.ilO remota, donde é dlfficultosis- não achei: mas não tardou muito que não Rj)'

simo ir :, outras Provi-ncias. tenha esta Ca- pa.recesse um, pedindo muito nüo só para se
deira. mas eu acho que, approv:1do este l° transportar, como o seu ordenlldo. Eu ouvi
artigo. todos os mais seiam sllpprimidos. Llizer que lá i{, houvera esta Cadeira, e nté

O SI:. BOBGI:S: - Eu, que tenho pedido me indicaram o professor. lIlll lIranool Joa.
o adIamento de outras Cadeiras pam as ou- quim Fellx, que eu conheço multo; IDas quo
tras PrO\'lll,~ias, volo por esta. As outras se extinguira por faJtade discipl1los. Em
Provindas pediam Cadeiras de Gramlllatica uma palrL1'l'a. o que digo é que a nomeação
Latina, Rhetorica, Phllosophia, Geometria, do professor deve semprc depcnder do Go
]~raneez, etc.• ete.; esta pede uma só. e rst{L verno, ou na sua origem, ou -un slIa a']Jpro
llnS eirCl1mslancias que aea.ba de ponderar o vlICão; que cll:, deve ser regulada 11elo que
/lobre Senador. Quanto aos antros artigos está determinado para lIS ont1'lls Cadeiras: o
estOl! ~ue se d&vem supprimlr. Os Estatutos I por isso voto peln. snpPl'essüo deste .1I'ti~0 1-.
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~e~5itiJ ExlrliordinhriiJ. dc 2tJ de No"cmbro

'3ESS.-::'O j':XT>RAORDI:'I1ARIA DE :?G DE
~OVE~IBRO DE 1830

lO

•
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.....

..'"

~1.·' .:\. ultimél di";~lI\)E-i;~I) ·diL neso
IUÇ;LO, "inda da Camal';:' dos 81'S.

Deputdas, sobrc os di,'cito~; eJuo dere
·pagar o 'algodão, qu·~ S~ exportar Je
qunlquer das Provine·ias.

-l." A ultima diseu~s:i<J da Ilesolu
G.io areando un1l1. Cadcll'" 'le Gram
matlca Latina, e '.~ÍI'er:;a~l Cadeiras
<ia 'pl'ime~l'as loUras n~j :PrCljillcia
do Rio Grande do ~ortc,

5." A Resolução sobre a Proposta
do Conselho Geral da Provlncia do
S:lllta Catharina, crcando "arias C,,·
doiras de prImeiras lettras.

Go" A ultima discussão tia Resolu·
ção da Camara dos Srs. Deplltudos
,i Propost:t do GOl'erno acerca da
Typo;;rnphia Xacional.

7." A discussão' de varias Propos·
tas des Conselhos Geraes de Prol'iu
ela, aPPI'ol'adas pela Camara dos
Srs. Deputados,

8.' A 2" diseussfLO do Projecto tie
Lei, 'reunindo as dlfferentes Adlui·
nistrações, que regem a Casa de Ca·
ridade lia Provineia de Pernambuco.

9." A ultima discussão do Projeeto
de Ld, c:<::linguindo a Provedoria do~

Seguros.
LO'o'antou·se a sessiio [,s dílaS h0·

ras da tarde.

Lcitllra e iliscusseio rio Projc(,to rle Resolll

~'l7o rtctc?nninonclo os casos qlle devcm se.
julga(/os pelo Juizo (los ,furaelos. - Ci
lima dis,;u.ssl7o ria, Rc,~olU('eio sobre os ,N
rdtos que deve lJ(((!Or o (LI!JoMo.

O SfC. :.r.\H'lt:EZ D.\ PM.)[.\: - (Diz o Ta· ,
chY:;'l'apho J!oreira que nftO ouvira).

Procedeu-s~ â vota~ão, e não foi
approvado o artiõo 1".

Leu·se o artigo 3".

O .Sr.. VEllGUEIlIO: - Tambcm não tem:
lugar esta disposir,iio. O professor ha de en· :
sinal', como ensinam os 01lt~os: ha de seguir:
l1I3 Instrucr,ões, que ha P::H':L as outras aulas. '

Procedeu-sc á votação, c não foi :
approl'ado artigo.

-Leu-se o artigo e foi logo rejei-.
tado.

L·eu-se o artigo 5'\

o Sr:. .1vI,mQla:z m; C.\I:.\n:I.f..Is: - Eu ,
não sei por que ha de lá. principiar em Ou- .
tubro, só se 1ft l}rincipia o inverno neste:
!nez: mas está para a parte do Sul, que é:
diversa cousa da do :'I1orte. ~a Europa é bem'
que principie em Ontubro, mas aqui não sei.
pelo que: portanto voto contra o artigo.

O SIt. :'IAIt'lL'EZ m: P.\I.)[.\: - (Diz o Ta·
car;;Tapho :\foreira que nilo ouvio).

Procedeu-se á votação, c foi appro
vado o artigo.

Os artigos Go e 'j" foram logo ~c'

jeitados.
Leu-se o artigo 8".

O SIt. BOltCES: - Este artigo está contra
o estabelecido a respeito dos ordenados. A~

outras Cadeiras não têm esta. obrigação:
n.presenta n. Junta da Fazenda n. rel~ção, em
que mostra r. ida.de, nome, filiação, para re·
ceber o ordenado.

O SIt. :lIAUQJ:EZ m: C.\HA''I:J.r..\s: - A ma·
teria, de que se trata, (; distineta. ~6s o 'que
dovemos ver, ê se isto é uti!. Eu acho multo I
util, e muito neeessario até, ·para, quando'
se tratar da Estatlstiea ge~al do Imperi?,
I'er se ha (,U não, aproveitamento destas
Cadeiras. Se forem uns poueo~ cle diseilllllo~,

que nada aproveitem, que ncces"jdnde ha
destas Cadeiras? Por isso ach,) bOill (} urtigo.

Deu a hora c ficou adia(Lt :t dls-:
cussilo. !

O Sr. Presidentr. 11Ia;'eou para a I Fallaralll os Srs. 'Senadores: - CUI'llcirü
Odcm do Ditt: I dc Call1pos, 7 vezes; VergueIro, 7 vezes; JIar-

1." A discussão udia(l;), pela hora.: qucz do Cara'l'e!la~, G I·C?(,S; Almeida c A!bu·
2.' A 'Resolur,;lo qlD mand'l a pll-. querquo, G I-e~es; Visco:lde de Alcantnra, ;:

b!Il'idado de todos os aetos das Reso-: vezes; Borges, 3 vezes; Visconde de Cayní,
Jllções o muis Corpo;; .Iudiclarias. 1 voz; Preol<lente, 1 \"eZ.
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