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Sessão em 28 de Agosto 

PIU:SIDENCU" DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY 

SUIDrARlO_-Redacç<Io, ~Parecer~ :- Incompatibi
lidades- - Ordem' do dia.-Refornw. hypotheca
,-ia. - Emolumentos paroc"f!,ia.e$. -Venda. dos 
,bens da capella de Itambé_ - Casa.mentos dos 
militares. 'Discursos dos S,·S. Olivei7~a Bello, 
Brandao e Seá,·a.' 

A's 11 llOras abre se a sessão~ E' approvada: 
a, acta da antecedente. ' 

REIlACÇÕES 
- , 

~ão approvaéla~ sem- debate as. reJacções ~as 
resoluções 1", que concede favores á companhIas 
de navegação a"vapor, e 20 , sobro subsidio para 
conducyiicide malas entr~ a côrte o s. provincia' 
de 'S- paulo. 

PARECERES 

São approvados IJS seguintes pareceres: 
1.0 Da commissã(} de fazenda maJl,:ianao archi~ 

"\'81" varios papeis. ' 
2:0 Da mesma pedindo inform:tções ao -governo 

sobre o, projecto do. Sr .. Mendes de Almeida re
hltivo :lo concessão por. espaço de 15 annos da 
navegáção. costeira entre certos. portos '; sobre â 
pretenção da associaçãoCatharinense do commer~ 
cio,. agricultnra e artes; sobre a representação 
da asseu.blóa pl"ovinci~l das 'Ala~óas relativa á 
inclemnisaçfio· 'a 'quo diz ter ,direito. " , 
~_o Da mesmacommissão ramettendo ao go

verno, a rpprcsentaçãci do ví~ario da fre~uezia da 
Conceição,do RilJ-Verde do blspado de' Marianna, 

4.0 ' Da mesma pedindO que seja ouvi{lo o go
verno sobre. a r-eI?resentação da 'sociedade Dous 
de ;rnlho da Bahia, . 

5.0 Da mésma, indeferindo a' pretenção da 'con~ 
fraria do Nossa Sonhora. do Monte do Carmo das 
Alagõas, 'e a da assemblóa provincial da Pal'a-
hybn pedindo loterias. _ 

6.0 Da mesma; indeferindo o roquerimonto de 
João de SOUZ'l Guimarães, 

A.l'PRESE.'l'r~ÇXO DE PIl03EC-rOS , 
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feil de, policia; promotores o juizos, munioipaes,ou 

- de orpliãos que sendo eleitos membro.;; das _ as; 
sembléas ger.u,ou provillciaes optarem pelo exer~' 
cicio das funoções legislativ.ls. . : _ 

« A incompatibilidade, que se propõe' não de
riva do principio da divisão dos poderes" nem 
da-indepeIlJencia, que cumpre, assegurar -ao re
presentante da nação; paroõc3 unicamente lem
brada no, interesse da administração da justiça. 

« NãQ se tratando pois de saber qual a rórma 
porque cada um- dOI' poderes' políticos deva" s'er 
organisado. para. melhor realisar-se li divisão. 
independencia e harmonia que reclamão os prin
cipios da sciencia. entendem as commissões, dever 
abster-se .de largas considerações sobre as, vanta
gens o inconvenientes que p~om 'I'esultar de im
pedir aos a~entes do podei' judiciario, o exercicio 
de fUDcções legislativas. " . " 

(C Aceitando com esta augusta camara as"p:-e3-:' 
cripções da constituição do imperio, cumpre antes 
de 'tudo 'lxallli:!lar se a me,lidaproposh póde ser 
adoptada sem fcril-a~,' .. ' 

cc No. art. 155 declara a constituição, que'. os 
juizes só por sentença podem perder os seus, lu-
g'lres. '_, 

« A perda !ios lugares ó uma. das penas mais 
graves em que póde incorrer o' juiz por factos 
criminosos, pi'evistos na, Iegi~lação perial; .csta, 
belecor a perda do lug-u- como consequencla do 
exeréicio das funcções legislãtivas; é equiparaI-o 
em resultado aoscrimo3 mais graves, eprohibil~o 
como se prohibem os crimes, entretanto que nesse 
exercício se encerra o cumprilriento de um dever 
da mais alta iinportancia. Senielhante.t>rohibição 
niio.restl'inge s6menteem relação ao JUiz 'a 'as

'phera dos direitos políticos que' á constituição 
garante-a todo O' cidadãó ; semelhante exclusão 
restringe:a tambem em l·eIaçãe. aos çidadãos ac
tivos. porque de facto, para que servirá a facul
dade de' eleger a. que,m não pôd~ _~ceitaro mim: 
dato 'sem incorrer'em pena gravls~lma ?'Preten
de-so' que o juiz" ~xercendo funcções legislativaS 
renuncia voluntariamente o'seu lugar, e que' a 
espontaneidade da renuncIa tit'a a:porda do 'mesll!.0 
lugar o caracter de pen", e á leI, que, a comml-
nasse o caracter-de prohibitiva. ' , 

«Com semelh'ante. raciocionio chegar-se-ia a 
provar. quo nenhum crime éprohibido; porg,ue 
tambem ha a opção. entre a abstenção do c.rlme 
e a satisfação' dos m,áos iustínctos. ' São julgados objolltos do deliberação o vão a im-

pI'imh' os seguintes projectos: , « A perda do emprego pelo exercicio das fane 
1.0 Da commissão de fazenda autol'isando o go-, ções legislativas não tem o odioso, da condem· 

vemo a conceder á h'mandllde do SS,Sacramenta nação. nem n ,ignominia da pena,' mas não é 
de S. Luiz do Mllrllnhrio a faculdade do adqui- porque não importe prohibição, ó unicamente 
rir bons do l'aiz, pela moralidade de aeto prohibido, que ae tor

naria tanto mais mel'itorlo quanto maior fosse 
2.0 Da mesma, dllndo ,a mesm't autol'isação á o sacrificio de ,quem o praticasse. 

irmandade do Sacramento da freguezia.de Nossa cc 'Se a constituiçno por um lado _nãoadmitte 
Senhora da Conceição de ,\ngra. .. que o juiz sejll. privado do seu lugar senéZo por 

3.° Da c(\mmissão de constituição autorisàndo ' . sentença. :se por .. outro lado elIa não confiou da 
o governo a conceder carta de naturalisação ao legislatura.·ordmaria a. faculdade de- determinar 
Dr. Frederico José Carlos Rath.' as condições da elegibilidade, mas só e.restricta

INCOMPATIBILiDAD ES 

Lê-se o seguinte parecer das commissões reu
nicaS' de constituição e justiça criminal sobre in
cOlr-patibílidades. com os votos em separado dos 
Srs; Vasconcellos, Taques e Miranda. ' 

« Às commisSões reunidas de constituição e jus
tiça, criminal' exaniinárão attentamente o artigo 
additivo ,olferecido na., 2a discussão do }!rojecto 
que altera algumas disposições das leis ao pro
cesso criminal, e, vem, hoje olferecer á.. conside~ 
ração. desta augusta ,carnara o' seu par~er. 

aP.retende-se por aqueIle artigo additivo, de~ 
clararvagos:os lugal'esdos juizes de direito. che-

mento . a de marcar o' ,modo pratico. das ,erei-
ções," , li numero, de. t:épresentantC!' :se ,~, p~rda 
do lu~ pelo exerClClO das fun.cçoes legislativas. 
é uma de rogação da perpeblid.-ade que eUa exclttio., 
e unia restric,ção de direito,~ politícos, parece 
claro" que não . 'PÔde ser decretada em lei ordi
riaria ' a v_iSt;\ .. ao disposto, no ar,t •. 178 da mesma 
constituiçao. .,'. . . ., 
• ci, Ás commissõesi nãó podendo admittir., por 

olfensiv.a da, constituição, a providencia. do ar.." 
tigo addítivo. nem. pr>r_ isso desco~hecem as 
vantagens reaes de ,desVlu-se:o ,m8.1or'numero 
possivel de juizes, principalmente, de ,la instan
aia' das occupações, que~terrompelIL os estudos 
e: ,os, habi~s, de sua profissão .. e sujeitãQ, os 
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SESSÃO: E~f ~8, DE' AGOSTO: DE 1854 
« Art •. Os miriistros do supremo tnbunal'iie:justl" 

·Ça.os d~sembargS:dores, juizes de' direito; munici
paes, 'de ol'phãos; :promctores' publiccisi.e chefes 
de policia, que forem escolhidos senadOres. ou 
eleitos' deeutados; li'; assembléageral; ou provin
cial, deixa0 por: esse· faeto :vagos 9S respe.:tJ.vos 
lugàr~, salvo: o direito de-opção_ '. , . 

«Serão, pÓr~m, :aposentados,: so pór 'velitura 
tiverem para esse' e1feito· as condições marcadas 
:úas leis.' " .' , .: - : 
. «'Paço da camará dos deputados; em 2G de Agosto 

de !S51.:....J; A.de Mirandà.» ' . . 
" : O Sr~ F.erraz (pela. ordem) ~ ;. Esta mate· 
ria: é tão.' importante,ha tantos parecer~s ;>obre 
ella, que eU.requeria,.á,camara::a imp.ress:i:o.de 
todos elles .(apoiados), .para que de!)OIS ile lm- ' 
pt'essos entrem na ordem do'. dia com o. proJécto~ . 
Nada podemos ouvir; é preCl';;O que lelamos ao 
menos. (AP!l~dos.) P\lÇO pois .a impressão. 

'Yençe··se que. se imprimão o parecer . e os 
.votos em separado_ '. . 

REFORMA. ,HYPOTHECARL\., 

Entra em primeira discussão'o, :projectoapre
sentado pelo Sr. Nabuco sobre. esta· materia. . 

ral possa ser'solvida -pelos nobres deputados por 
Pernambuco, a cuja provinch diz respeito a m;l-
teria de) projecto_ ",. : . " 

O projectoautorisa 'o 'governo para:' atIl'óntar 
pelo preço dás avaliações 'que '-judicialmente se 
proeeaer, e quando as jnlgtte ·iaz08.veis, Íl()S' indi'
viduos que estiverem de posse da capelIa· de 
ltambé ou.q'le neUa tiverem.·feitoo.bemfeitorias, 
os bens' da, mesma·.espelia.; e ;é· isto9>queme 
parece inteiramen.té escll$8do,: porqnanto. ,pelo 
at't. 40 da"lei ,a que se refere o ·mesmo projeeto 
de 6 de' SetembrodalS50,d),gaverulJ, se·.me'não 
engano. foi autorisado ·parJl. ·mandttr·vende.r: pela 
maneira que; eutendel' .mais .cun,yeri'en~ ·~o~ . .inte
resses da f,lzüuda .,publica os .. ben.s.da. soõr&lita 
capella de ItJlmbé; na: prov.inciaae. :Pernambu«o .. 
Parece-me, portanto quecsta.ndo o governá 'com 
a precisaautorisação; e" uma '-- autorisação' tão 
ampla e. ·generica. l?ara:'S: yellda pelo'mcido :"«na 
elie melhór" e 'malS conveniente' enterida'>a;os 
interesses fiscaes nenhuma olltra autoÍ'ÍsaÇãó 'se 
torna necessaI'iá, &':iIemelhante: resl>'õito; e estando 
portanto comprehendida ,!la;. fMJlldade já ' dada 
a que faz"o obj-ecto' .do . presente: pr<:ljecto, " é .. esto 
por ~onsequencia esc1lS8.doe·,suDerfluo~ . 

· VOZES: ~ Votos, 'votos I" 
· ~em debate: é' approvÍl.di? ,.pa:ra: .p.assar 

Poderei estar 'em erro" a'este . respeito:; 'estimaria 
.que algllm .. dos nobres' deputados, porPernam
buco,que, d3vem 'esta,r' ao ,f>tcto::de::'quanto ha 
occorrido a semelhante ;re'speito; 'nie"prestasse (>s 

á 2a esclarecimentos de que pl'eciso. ,para:votar com 
inteiro: c:onhec~mento':de.:c~usa.!:. ~::: ':,C.:! :, . . discJlSSão. ,f,:. ",." "" '. 

EM?LUME."nOS PAROCm,u:S· 

T;rr:bem se~' 'deb~te PaS~~ em" 1~ discussão o 
projcctQ ,que .re,.g!l\a .• o~ .~ireitos. par~ch~ses no 
arcebisnadoda BahIa elilspados do. Rlo.Grande, 
S. Pa~l.lô, Mnra·np.âo, GOY!lz: e. 'Marianna ... ',". 

V~N~Ã.~OS'.DÊ.~~ :DA·:CAPEt.r..\. :Ó~J:TÁlmB 
o'sr_ Sá' e:·Aib~qU~rqu.e :-Em 1850 

pn~so)l .na c.aU)árn . uma resohição :antorisando o 
'go'verno ,'0. mandar"vender:·as terras pertencentes 
'0.0 . viriculo' de rtambe;:na: província ·de:·Pet:nam
'buco; '0 anno':liássado esta resolução so1freu:nesta 
·camn.i·a . uma 'altérnção; fói 'para' -o ·senado unida 
ti lei do 'orÇamento; o senado· destacou-a . dessa 
lei, discutio, votó'u' e' enviou-a a esta 'camara em 
projecto, que' est\\': ioip'~esso' sob,:n. 135, dado 
'Para a ordem, do ,dia. 'Eu pedia a V.Ex. que! 
110uvesse' de consultar a eamara se ':approva a 
urgencia ,para' que ''se discuta esta materia;' os 
cofres publicos' interessão, com .. a' execução desta 
resoluçl~o. .'....,'.' 
· O SR. 'FERlUZ: - Mas ha informações, que se 
'pedirão'. sobre·isto. - .:." , .... 
· . Vo~,!-~se I,l l"rgencia p'úà que ' se' trate desta 
materla na lo. parta ,da ordem Jo ',dia. Entra por 

· consequeilcí'\ ' em. 2a discussão~ a ' seguiilte'~reso·· . 
Juç;io do senado:' . . . 

«: Artigo ü~ieo;Nã. venda dos ,-bens e terhis 
·da~peI1a de ltambé. na;:pro;v.inciá. de' :Pernam- , 
':buco, decretada pelo,art_ 4°.' da, lei n. 586.de6 de Se

tembro;, de. ,1850, ogoverllo, pode~, afi'ronta~ ,pr\
meiramente, . pelos, :preços . das, ayaliações ~. Q.,uo 
seiproce1ier juàicialmente"julgando·as razóavels, ' 

,aos 'individuos ,quo, ou já, se ;aébarem por' 'qual
quer· titulo em posse dos ditos. bens o terras, ou 

.. t~v~rem Illlstas .b~mfeilorias, revogadasllS dispo-

,o Sr.A.ugu.s1;o'·de OÚ~eJ:ra::-0'nobre 
deputado' 9,uer O1:lrigar:;a~' governo "a, 'toma!.':· uma 
responsabiltdado da qual· '0" mesmo govern.) :'en 
tend-e dever: eximir,se., ,pedindo: ',para : es.te, -: fim
uma autorisação, cspecial;.ao corpo."lcgislativo •. 
, Disse: o . nobre del?utado ,.que,: ,pela lei·,de: 6 .. de 
Setembro de 1850;·fol.o governo ,autorisado .. ,a, :ven
der os bens e. terras da cnpella de .It/:Llnbé pela 
mâneira . que j'a.lgasse,.:inais ... coáveriieiite;, .t :ver
dálie ;inaso gover;nó' enténde" qüe. ,mis 'disposi
ções de .. ~em~~an;'e,.re~"Aão ;.8e ;,a~l,i8 .~o~prellEm
dida. a :tlutorlsaçao de ,prefimr, na:,;vêriaa: dos 
referidO.;;' bens' os põsseiros, 'c'omo" déterriiinri. a 
resolução.. . ' .. ,. :.: ;:l: ':. l 

~ aSa; li:~RlQrms i ~ EStl\" .at\torlsadd.' pel~ ma-
JiéirâpO'rque fáÍlaa.leí,':.'.u'" ,'. 

'o SR.,AoGO~T(} DE ,óLiv~::~'isto dIZ 'o nobre 
,depu~do!.. mas.o. governo. lnãp.so,J,#ga .com·ess,a 
autonsaçao, .e. o" .npbr~;· deput!ldo ; nao. p6d~ obr.t
gar '0 governo a dar a essa lel a lntelligencla 
que a 8. Ex~ parece con.veniente,. ...:'. . 

SI~Oes enr;contrarl~.». . 

. Esses .posselros.requ.er~i-ã.Ó ·.àci; gov~rnq: que 
eUeafossem em: .~d\lnticas, clrcumstanclas,; prete
ridos a ou~ros' hCltantes, '0" governo porém res
'pondeu . que a lei' não' lhe dava' semelhante' aut'J
risação. que EiUes'recorressem ao" corpo'legisla
tivo.· Et6ndo elIe' seguidó ésse:conselhll a camara 
julgou· dever fazer' essa"tloncessão ; 'por', 'conse
'qu.encia ;,'Votando • agora' ,pel"· ... projecto; a c'asa. 
'MO .faZ 'senão····slistenta:r'iuma:"dec:são -qa~' eUa 
:anteriormente já" ha:via' ;accórdadó.'.'Os : escrapulos 
do nobre deputlldo' me: pance que'lnào;Wo '-fun
.dadós. uma.'vez,:q~e·,'~. :·Ex; quer.·obrigar. o ,go
. vemo a . tomar '. a. responsabilidade. dei.um, acto 
'para o:'<Iualo. governo .não:.se :julga ·autorisado. 
8upponho' que. estas breves., refl.exões·, ,devem~, ter 
desvanecidO "83 duvida.~ :-do"nobre:"dé{»utado; "e 
qua agora elie .poderá. presfall.oseu.:vahoso apoio 

. ao. pt:ojec~, que nãQ: é .IXI~ 9.ue a .. reproduec;iio 
. de. uma !dóa. que a ·Cll.m~ra Jia. adoptou.":. 

O.SZ>. HonrJql1U). :- O proJecto quo- V •. Ex. ," '. , " .. . ,. ". 
acaba de entregar:ádiseúsito, vindo como veio , fOj)a. HI:NlUQUES:~ Se~eonhoce.·q~e ~ reproduc-
do senado, não p6~: deixar de ta -em seu apolo. ~~o,-é ~~dll. ' ,..... ,..1 • 

o. cunho das convenienci~ publicas e. da aabedo- .' .0. Sll-' At1Gu:>'l'O. .DI( OLÍVBIIU. :' ~ Soiu' d'úvida ; 
'rJa; mas ~endo de. prea~r-ll1eC) ,meu voto! p.eço· todavia ·exprimi-1ne. de .modo, que·o. nobre depu. 
i camara permitta que o1ferec;a ã sua consldera-: tado não me comprellendeu~ . o que"quero dizer 
ção uma duvida em que me acho, e que é nam- é que n idéa desta resolução pertence á crunara, 
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