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los paizes regidos pelo systema co.nstilucional a opinião é opt·inçipal ele;nento . 
. . eJ~ de força cm que devem estribar-se os Poderes do Estado; e aquelles a quem 

são 'confiudas as rédeas da alta governação, para que bem as possão manejar 
_ hão de jnsj>irar-sc nos sentimentos da nação, hão de ir receber nas fontes po· 

pulares a· agua lustral que vigore c fortifique a promulgação dos gt·andcs actos . 
publicos. 

Expondo esses actos ao cht·isol da publicidade, o provocando sobt·e. cllr.s as •· 
apreciações da impt·ensa, e da ti·i!Juna,. imprime-se-lhe -afinal O" cunho de uma 
resolução geralmente aceita c á qual não faltou a sancção do paiz. 

ltclativamcnte á vulgut;isação dos dcbatês do coi•p'o, legislativo os resultados 
políticos que" se colhem'" são de- todo o ponto "dignos da. muis seria attcnção' 

. por meio della « o povo inteiro assisto, pot· assim dizet·, ás deliberações. do par-
· lamento.· O orador não se 'dirige só á asseniblóa- dil que faÍ(j>tirle, mas pot' s<~U 
inlermedio ao mundo inteiro. >> _ 

· « 1-\. [mblicidadc converteu-se ·cm nm dos mais pod~rosos instrumentos do 
. ., ~ '\ 

governo parlamentar .. O povo é consultado pelo pal'lamento, c concorre. ~.1,ara a 
adopção ou condcmnação <.las leis que ncllc são JH'opos!as, c de~se · JTI{!do as 1nesmas 

··zeis nrin sli i lei.~ emquanto a app1·ovarã i publica niiu as tem .~anc!·id)wd(). )) (1) 
. .. I 

(1) 111ny-Histot·in ConsL.il•tclonal de -Inglaterrn. 
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6 INTilOD!JCf.ÃO • 

Assim o entenderão pm·fcitamcntc os fundadores do Impcrio, m;mifestando logo . 
na A.sscmbléa Constituinte e dcpo.is no pt·irwiiJio da legislatura de 1821i todo o 

. empenho pela publica0fio dos ar.Íos e do3 del:Jates :pat·lamel!i"ares, cogitando e com 
justa razfto que em esse o meio clficnz ele jar rcalr.e, c prestigio ás suas. deli- · 
bcraçóes. 

Em 182.3 aquella asscmbléa Cl'cou o DíarirJ do Con.~titaintc cuja redacção foi 
incwnbid;i a distinr.tós membros de seu sc~!J. (2) E~n 1826 organis.ou-sc o Diário 
da C~mara tambcm dirigido pór illustrcs I'eprescntantes do parlamento. (3) 

D'ahi flOr rliantc não se JloupÚáo nem despezas, nem. esfot·ços pam levar.· essa 
emprezí( á maior pcrfeiçiiO como :o revela .a posteriot· publicação cm·. volumes 
separados. dos A1~nacs. Pa1·lamentare~, esclareeida idéa .,essa aventada na sessão 
de :20 de Julho de l855 pelo illnstre l'cprcsr.ntante da pr.ovincia ·de Pernambuco 
o Sr. Augusto de Olivcit·a, ;lcolhida pelo pm·cem· da cÓ.mmissftõ de. poliria de 
3l de Ago~to· Jaquclle anno, c definitivamente c ado[ltada pelú)Irs<J da Camara· 
dos Srs. deputados em 185i. (-1) . · .. 

· Aquclla idóa porém ficava inco1Ílplcta desde C{UC as discussões antet:iores· ao 
mmo de 185i eontinuassem esparsas .em jornaes tic dilli~il aeqnisição e incom- · 
modo·· exame. 

'. ·. 
Inspirando-se,::em tacs scntim:mtos· a com missão de policia que funcciomíra no 

anno de 18i0 inser1Ó na _lei do or~amento Ur.Mcessal'ia verba '~ara a organisação. 
dos refct·idos .:1nnae.~'e depois disso a mesma verba tem sido' senÍprc. eonservada 
nn~ postm·io1·es I!• is da:dcspe.za publica. (5) 

Inferindo pois destas providcneias rrnão sympathíco. era á cama1·a tempm·m·ia 
o plano de colligit·, c de conslituír cm um só corpo as discussões parlamcnlares 
mais antigas e eonvencidos por nos~o lado de que importava não pequeno serviço 
publico coord•·nar em devida fónna torlos esses preciosos docmrientos, tão ·uteís ao 
estudo da historia padamCIÚ\:~1' C pulitÍC'il rio [JilÍZ, emprohcndcmos tomar a llÓS 

i ~ 

. . . 

(2) Fo•·•io l'•Hiactoras.-clo Dim·io áa Cnnslil1\int.J os dil~ut~do~· Candido Jostl dQ Arnujó Vlnnna, ,. 
( m~rqnQZ ,Jn Snpnr.nhy •J sonndo1· ), Antonio Gonç.ill'cs Com ide o Joiio Ant~nio Il.od:lgucs uo Carvall1o · 

..• ' -· ' 
jil fallacidos, e qna tnmhom oxor.:.•ll'iio o cnrgo Ju ~onn•lot·os. · r; , · .. '." · · 

~ . . . . . . 

(8) A' commiss1io de radncoiio ilJ\Dial'i(• ela C!tnU<J'a po1·toncerito os reprcsentn:1t~s·Cnndido José:. 
d11 Arnujó Vinnn·,, llhnool Odol'ico ~!o,Hic.l o Jnnu.u·io dn Ct!nhn Brirbosa. Antot•iormo·nt~J hu·vii:o 
estndo i\ testa da mesma rodnc~iio os \l(slinclns Lrn~ilciroà ·doutoras Francisco Gomes do Campos · 
e Custod lo AI vos Sarriio. \ .. 

. ~ ·- . . 
(•i) A !lias r• dn cnmnl'll c•·o: ·~~~ !·1.1 rou1p. · ::'\. dos Zrs. visconde· do Bneponily, p!·osllcnte; Fran- · 

cisco Xnvic1· Pao< Hurn•t.o, l•· '·' ·c• .. ; ... ;,, ; .T :·,,i":-;,, :.lr.i'cu•i,ius do Olivoirn. e Sll, 2• soCI'otnrio; An-
tonio Pct·oirn Pinto, ;Jn :;o,:rc:I.:JI'i•); Snlnlt•id •i..\Aillll'lvlo Bmgn, ·1• sacl·et11rto. . 

., . . 

(~/ Pormnvit•l n coulm!s,;ão Jo policin ni:o nnno. ·,1? 1870 os Srs. conde de BR.lpendy,· prcsidonto; 
·Joaquim Piroõ l\Iachndo Portelln' 1• SCCI'Olnrio; Jos;l, liinl'in dli SilVIL Paranhos JuriiQr I 2• sccr~· . 
tario; FrnncioCO Pinto Pessoa, ao 50CI'Clnl'io ; ~I~l"'''l ~Tosó do Merlczes .Prado' ·i• SCCI'etnri~. .. . 

. ·-···----~--·~----··------·---

--~· 
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INTilODUCI:ÃO . 7 

o~se trabalho apresen.Lando á Gamara· dos Sr5. · deputados tHI. sessão ultima o revE:~ 
rente "Memol'iat (adinnte tr~nseripto) em c1ue nos propunhamos lovm· á execução o 
p1:oj~cto • g(Lreunir enr Annnes ,idcn!icos nos que: actualmente se imprimem, ·os 
debates lia Camar:.t temperaria deseJe ;r Constituinte até o nnno de 1857, data em 
q~e coincçGu a publica9ão. dos .actos, c disc~ssõcs do p~rlamcnto em volumes an
nuaes c d istinetos. 

No empenho t·cferido eedcrnos exclusivamente ao de,;;ejo de collaborar com pe
queno contingente pam que fos5c conservado ás gerações vindouras o sagmdo deposito 
das l~nJ'o?as trádiÇões que)lOS legarão (lS primeiros legisladores do Imperio; abun
dante repositorio esse ::llJlÍ que se .. encontrão uteis lições do mais desinteressado 
·civismo, e do persevcdiíte esforço empregado por tão conspícuos brasileiros nas 
vistãs de dotar o paiz com leis fundameiltaes moldadas no cadinho das justas aspi-
raÇões de um povo liv1;e. · ·· 

Aceita benevolamente, e nos termos mai.s lisongeiros, Jl_Dssa proposta obteve ap- . 
· proYa~iio, sem debate, da Camara dosSrs. deputados cm i~ssfio de 21_ de Fevereiro 

do aniw lindo, scnrlo~nos cm. vil;tutlc ·dcUu. comnietÜdú a. tarefa ele ·organisar os 
Annties Farlamentarà.~ anteriores ao anuo rle 1857. 

Cabe neste nfomeri!o · re~is!!·ar como digna de todo o ('[ogio a valiosa iniciativa. 
d~· illustrado Sr. D1·. Joaquim, José de Campos da _Costa de Mtdeii'Os c Albu
querque,· priméiro secre1ario da Camara dãndo impulso· ao pensamento que dictou 

. . ' . . . . . 

a citwla ·medida ; -bem comq. a soliilita a !tenção que· a mesnia prO\•irJencia me1·eceu · 
ao- distinctu · Sr. eonsdlwirrManoel Francisco Corrêa, actual presidente da Gamara· 
dos .. srs-: deputados, cui'o··· empenho . pelo' ;progresso. d_as lett·as. se tem maiiifo:Jstado. 
de, 'f6r1ria tfw esclaJ;eciua:, e~ X seus illusires collegas da ·~lesa, ((i) expedindÕ ~os 

· actos definitivos pam a· -·org:misacão daquellc importantíneJ'\•ico .. ·· · · · .. -
. )' - . . . .. - . . .• ~..... (" -.·.• . . . 

• - :c· · .. ·. · ..• · Por.. nossa pm·te ~gbraçanüo tão ardua tarefa •. temos fé que seremos art1vamen1e 
auxiiiaélos pelos homcl1s politiro~. ou ~elos littoratos que l>Ot' ventura possuir~m 
os documentos antig~R, hoje rm·issimos, tão precisos para ~seu ~l!l1_:d desempenho,~---·· 

-,.:· ·. 

... ~·~ : ·:·. :· c. 
i· 

\ ~ 

j; . . ;--..... 
. ·~ ...... """:-! 

.... 
··~ 

. (6). Os Sra. deputados Martiroho de· Froitns Yieira de Mdlu. Joii~ Jn1·encio Forreirn d'e).:guiar 
e- Francisco de P•IUIII do Ollvolrn Borges. , 
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Augustos e Dignissimos Srs. Representantes da Nação 

. .,. __ _,_,_.,. . __ Aj_!!,ºQi() __ l:>ereiru Pint~, _propõe-se_ a colligir cm Annaes, do • formato dos qu~ 

~~ 

·' ·'· 
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actualmente inserem os tra):mlhos leg!~lalivos, os debates da Camara ___ lempõraria 
desde a Constituinte até o '<i.nno de 1857, data em que começott:;a· :.pul?_licaçllo 
dos actos, e di~cussões _do parlamento em voiumes annuaes, e dist!nctos. 

A idéa deste importante· melhoramentó aventada: na sessão ele 20 de Julho 
de 1855 pelo honrado rcprcserürmte o Sr. Augusto ele Oliveira, acolhida pelo-pa
recer da Commissllo de policia' de :31 de Agosto daqucllc anno, c definitivamente 
adoptadà pela Ilfesa da Camara dos Srs. dej:mlaclos, cm 1857, da qual o s1ip~ 
plicantc H vem a honra de fazer parte , tem sido fecunda cm uteis t·csnllarlos, é 
trouxe i~nde luz ao coriheeimento da historia parlamentar do paiz. • 

Essa idéa poréni está hoje incompleta, desde que as discussões anteriores ao 
an~o de 1857 continuam esi1arsas- em ·jornacs' de 'difficil acquisiçíl.o, c· incomJMclo 

.· cimrne, 'entretanto . que tacs discussões são ele rnaxima importa.ncia 110lilica, _porque 
refe~em-se ao tempo. da' fundãÇó.o. elo Impcrio, _ou no ela sua· rcorganisação depois 

. d!!·revoluçllo q~ Abril ; phases essas -que se clcscnhaní nos de bales parlmueiltares, 
ou' na prorriu]gaçllo -elas )eis por- typCiS ai!Terenles, por lcnclcncias de CCrla CÔl' 

·""' .. . . local: · '· · 

- no' valor e i~l~ortancia dos actos legislativo~ f:ilaboraclos Jio longo período a 
que ailuaimo~, dllo pleno testeÍllUnho smt s]mplcs cntmciaç!lO. 

Na ·êonstH.uinle,- illüstrado congrcs;o• de tilo eúÍiilen tcs varõce, ·dos n1ais _ d~s
tiíictos ~aractercs pelo· ·seu . saber ~~ virtudes . publicas , J{cssu 'illustrc assenibl'éa, · a 
cuja sabedoria, _c .G~at~iótisui.o ~- .histoda :· un~ · 'dia pagar!i· amplo o justo .. trn~uto, "· 
discutifam~se.-: grurídes medidas politiéas, c_ iul!ninistiativaa ·, qunes . o projecto da 

.. TOiolú ]. . . - --< 2 
. '.:.:..:.:-~ --. ..: .. "' -: . ... 

.. ··-·--·-····- ....... .: •.. 
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C:on3lil.ui~<1o, e da ci·f!a):ilo do,; gurernos provinciaes, da liberdade de impre!lsn., 
da fundaç:ão de unil·crsidadcs, c outras de somenos valia, mas que directamente 
inlcrcss:mmt :í cau,;n publica; cnlrel:mto · onde a lonlc cm . que se possa com 
facilidade comrJ{tbo ,. c,;;;;Js discussões? O:> proprios livros das nelas impressa.:; da 
Consliluinlc silo hoje I'Ul'Oõ, .c sómcnle encontram-se cm algumas das poucas Bi
bliolhccas clL'Sln. Côrte, os jarnacs qlic ns inscreviam esses mais raros ~indu, c 
apenas po~;;Úidos por algu.m infnl:ignrcl cult9r das cousas patrias. Assim é que 
os aclo;; legi;;lnliros desse congt·csso, cuja cxislencia · constil.uiu a pedra :mgulm· da 
indclJcndencia da nrrçüo escapam :í cri lica, e· apreciação do povo brazilciro, c fêm 
sido apreciados por prismas de notare]· conlrnrlicção e manifesta divergencia. pela 
Jhlta dos necessarios elementos para uma recla aferição. ~ · 

Depois da Constituinte, ·da leg·islatura de 182G em diante, o . corpo legislalivo 
occupou-sc igmlmente de imporlanli;;simos pontos da nossrr legislaçilo. 

();; corlizo;; tlo p1·ocesso, e · criminrrl, o acto acldicional, n lei de intcrpreta
ç:ão, a do regímen dns municipalidades, da reforma judiciaria cm 18,U, da co-· 
Joni:;u~rw e lerras publicas, ela guarda nacional, da reforma hypóthecarin, dn~ que 
ósl.aluimm prol·id~ncias para a repressão elo l.t·afego de esr:t·rrvos, ela reforma 
clcil.oml, a elo cod.igo commet·cial , das rel(miuts ndministral:ivas, c da inshuc
r,:üo puhlic:t, e lan !:as outras que _allestnm nllos monumentos de s:lbcdoria de nossas 
Cnm:ll'a;:, _l' (JIW nbonaut a jírofi(:iencia de nossos leg-isladores, proficicncia exube
raalc.!llcnlc provada mt;; longns, c · c;;clnrecidns discussões dessrrs leis, jazem es-__ 
l)!'iJ)ln~ · ~m lt·unearlns · ghzelas da époc:t, e se n lempo nrw forem devidaniente 
COIJ~c:cio;:lilthO.>}um·erão O incxor:rve] c]eslino de -Jodus as COUS<lS humanas, ::\ ruína, 
e, o !lt!~:tpp.;.u·cr,ilii(·.IÚo. Enb·elanlo, que opu.lento cabedal de sdencia legislativa -e 
J!o.lilicn i)•:rclc;:,i ·o (,;;larlisl:n. o nrlvngwlo, o jll~i;:r:onsullo, o· professor de nossas 
tüêúkhtt~e:>, ~.) 1ti~ltll'iiulilr; ü·. julr., o;; Yinrlolll'o;; depulndo~ ··e senadores, · s~ n acç:lo 

.do· lci·llj.JO, ou.~n.ç-poi;it·,:t dü's archii'Os destruirem e;;ses copiosos ·manancines, onde 
·po;;s:im nhl.~;. :is ·eéinsliHP>:, onde possam aprof'undar .. o e~ludo dn~ lei;;, de seus 
mc.!i\•n,;, e :~ üpporlunidadc ·de sua. decrc lur.ào ! 

.. . . .• • . ~ .. . . . •. ·: J • -~ •. .:~ 

.~ - No r5y~;lcm~l 'rt!pl'C'SC!nt:itiro: a' publicichle de lodos os aclos dos poderes H~~ 
·: Hws;. nn.ó ú siH\plé;;t;)t:ti!.e u1n pr.eccilo simdaYel, deYe set· ante;; um do,;ma in-

..- ' , '·· • • I • , ~ .., • 

.· v:'u'i:n-el :do ··reg-im •Ül, po,·qiJe í5 nóss:y Jlltbliddnde que os mcs1no;; poderes v :lo buscar 
.. - . .. .. .. . ... . I . ., . . 

. as_ tim;as ri.vnzes de ::lU:t consoli~ht~ilo e os r.iemenlos indispcnsnvcis pam guiarem 
~-:~n .· opiniilo M ·· ~stradn ·,las 'grn.nd'es ;t~d'Órmas. . -- · ~ 

-... . l~~ct;;u-~:: o:snr~;li~i<nt~ .. dc a;;s~~~rar :i o~ta ~A;Jgnsla Gamara que no empenho 

<yi·oposlo nilo é es[imnl~do· .. 'p&lo ·mÓYcL do .'mesquinho iqleressc pectininriQ, mais 
r· ;.i10hrc incenlívo 0. ~ex1~itri a \este coiiuneUimenlo, qual ~o desejo de ligar seu ol>scuro 

· · · :'wnw. ·no· li\'l'O qiJc lein _de mcn1orar rros Yindou.rosios grandes feitos J>nl'lnmen-

.... ' . 
i:m:s. dn gcl~IÇÜO- que . ('lndou o~- Imperio,. e. que .. o orgmlisou após a "revolução de 

, ·. Abril, e ninr~;l pelo(.; ,ternp~s q~ê cÔrt'l'lll . 

{ Nc;;les .lcrnio>:, ·e haYêndo \t lei n. l831i de 27 de Setembro de 1870 
nrt. 2'· e § Í5,. c o dccrelo n. :.'!035 d.: 23. de Setcmb;o de is7I consigmido fundos 

• 
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para a impressl\o dos Annaes Parlanwntm·es anteriores ·ao armo ,~.,; 18Gí, ·propõe-se 
o supplicantc a procecler á organisaçrto dos referidos Annae.s na fórmn. eomo fôr 

. estipulada. pela Commissão • de policia; e assim 

Rio, 2 de Janeiro de 1873. 

r:---.-/7 ,, -· 
i· 

·, 

PEDE respeilosamente á Augusta. Camara 
dos Srs. deputados que se . digne deferir
lhe como requer. 

•, 

E .. ' R. 1\1.[~ 

·-~ 

. ·I 
.::-_; .. . ·. 
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A Cornmissão de. policia, tendo examinado o requerimento cm· que o Dt'. An
tonio Perei_ra Pinto propM a esta camm·a ~er por ella encarregado de colligir 
em Annaes os trabalhos· legislali·\'Os dO ramo lemporario desde a Assembléa Con
stituinte até o anuo de 1857, para serem coordenados no formato elos que. actual
mente se p1jbJicam; e 

, Considerando qúe as 'va~tag·ens éxl;ôsias pelo proponente em seu requerimento, 
sobre serem obvias e incontestaveis, já !'oram reconhecidas por esta Camm;a, não 

--,só mand:;u'idó publicar os soln·eclitos Amwes. do anuo de 1857' em diante, se não 
t::un'bêm a_ulorisando essa publicaç!í.O quanto aos · annos anteriores, como se Ye dit 
iei n. -1S36 ele 27 de Setembro ele 1870, art. 2• § 15, cuja disposição nil.o pôde 
·Se!~ executada:~ por ser nimiamente esC'ass\La verba votada para essé· serviço; . 

. Cónsiclernndo que o Dr. Antonio Pereira Pinto é pessoa• competente pm:a 
desenipe1ihar satisfactoriamente o trabalho que se pt·cpõe a fazer:· . -

E; de parecer- que a Cam<D'a dos deptitaclõs ·a au_torise. a aceitar n ·proposta, 
e a _contractar com o proponente ·Dr . .Antonio Pereira Pinto a ~publicação dos tra-

. balhos legislativos da Cainara temporaria,-desde a -Assembléa ·;constituinte até o 
rumo de ·1857, em Annne,ç semelhantes t;os que actualmente se imprimem,::S~om . 
as condições que forein mais .convenienles. 

Sala das commissões, em 28 de Janeiro de 1873.-J. J. Teixeira Jiwior, 
presidente.-D1·. Joaqui·m .• José de Ca?l"},i08 da- Costa de Medeiros e Albuque1·que., 
1• secretario.- llfa-dinlw. de Freitas· l"ieim ele .Helio, 2• secretario interino.- !.JUiz 
Eugenio llo._l'la Barb,)za, 3• secretario. inte_rino. 

' . . 
f 

NOl'A.-Este pnrcc1c~ r,il np[;ro·,;il'io, sem d~llnte, \lR sesoiitl de 2t de Fewroiro ·dP. 187~!. · 
. ' .. 

.-
·. ' .. 
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PHESIDEIDTES DA ASSEf\JJBLÉf1 COfiJSTITUiillTE 

:Y.AIO •.••• -D. José Caetano da Silva Coutinho, bispo do llio de Janeiro. 

JuNHO ... -.José .Bonifa_cio de Andrada e Silva. 

Jur.Ho .. ;-. ]fanoel Ferreira da Camara Bittencourt e Sá . 

. AGosTo ... -D. José Caetano da Silva Coutinho. (2' vez.) 

SETEl!llRO .-Darão· de Snnto-Amaro. 

OuTUBRO •.. -~Iartim Francisco llibeiro de Andrada. 

Novmumo .-Joüo Seve1·iano · ~Iaciel da Costn. 

MAIO. · ... -· José Donifacio de A.ndl'ada e Sih·a . 

.Tmmo .... -:Manoel Ferreira da Cam;u·a llittoncourt<:e Sá. · 

·JuLHO •••.• -Darão de Santo• Amaro. 

AGOSTO •• ,..:_;'t) mesmo .. 

SE'rEliBRO .-Martim Francisco ll!beii·o de A.ndrada. 

Our.uBRO .. -Antonio Luiz Pereira da· Cunha. - . . . 
-

NoVEIDlRO .-Luiz José de Carvalho e Jlello. 

Tl1ld0 I. . 

,.· .. 
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RIO DE .JANEIRO ~lanocl Ferreira de Araujo Guimarães, 

D. Jose. Caetano ~ii Silva Coutinho, bispo · brigadeiro . 
. doR10 de Janeu·o.-Foi posteriormente .Francisco Carneiro de Calllpos.-Foi .se-

senador. nador. 
José E~-idio A.lvarcs de Almeida. (Uar- Antm;io Ferreira Franca, doutor em me-

quez de Santo-Amaro.)-. Foi senador 0 dicina. · · 
um dos.redactores da constituição. . ~liguei Calmon du Pin e Almeida. (1\lar-

Manoe! Jacintho Nogueira da Gama. . q.uez de Abt·antes. )-Foi senador. 
(lHarqttez de llaepenrly.)-.c·Foi sena- Fclisbcrto'Caldcira llt·1mt Pontes (:\larquez 
dor c um dos redactores da constitui;. de Uarbacena. )-Foi senador (k) 
ção.. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, dcsem-

José Joaquim Carneiro de Campos. (~lar- · bargador. (?i) · 
quez de Caravellas.) -1?oi senador, 

b I 
. J~SPIIUTO-SANTO 

mcm ro (a regcncia provisoria, e um . 
dos rr.dactores da constituiçfto. (1) ·. :M~noel Pinto Hibciro Pereira tle Sampaio, 

~lartim Francisc~o_Ril}~iro deAndrada. (~) membro do supremo tribunal·dll justiça. 
htonio Luiz Pereira da Cunha. (Mmquez )H:\'AS-GERABS 

de lnhambupc.)-Foi. senador, c um 
dos redactores da constiluicão. . . 

Jacintho Furtado de .Jlcndonça ;-Foi se
nador. 

Manoel José de Souza Franea advocrado .. , .c • 

BAHJ.\ 

Jo~é da Silva I.isboa !Vi;;('onderleCavi'Ú) 
·~ l ,>' • • --t10i semH ot·. (iJ) 

Luiz José tl.f.: Carvalho e Mello. !Visconde 
da Car.hoeira.)-Foi senador 'e um dos 

.. redac!oresda constituição.· 
Francisco Gé Acayaba de .Montezuma. 

(ViHconde de Jcquitinlíonbn. )-Foi se
. nador. _ 
José da Costa -Carv<tlho; (Marqucz. dll 
. Monte Alegrc.)-Foi mCiilbt·o da re-

gencia- permanente, ll senador. -
~tanocl A.ntonio Galvüo.--Foi senacior. 

. (1) Snbstituio o doputi1do effectivo Jonqui~ Gon
çalves Lódo, que nno tomo•t.· a~sento. • 

(2) Substituio o deputado efft!ctivo Dr. Agostinho 
Corr<la da. Silvn Gou~iio, quo· niio tomou u~sento. 
- (3) Snbstituio o·· d~putndo. e.!foctivo · Cyprinno 
Josõ Barata de· Almolilll, que nno tomou nssonto. 

llclchiot· Pinheiro de Olivciril, padre, for
macio ein eanones. 

José Joaquim da Rocha-, diplomat<r. 
Candido José ele Araujo Vianna. (Mm·qücz 

de Sapucahy.) -:-Seü~doi'._ _ . 
José de Rez~nde Gostá/ contaclor do ct·ario 

régio. · -·- · 
· Manocl ltodrigues da Costa, padre. 
Joiw Gomes da Silvcim ~lcndonça. (~lar
. qucz de Sabara. )-Foi senador c urn 

dos rcdactorlls da constiluic.'flo. · 
Antonio Tcixllil'a tia Costa, doutor em me
. dieina. 

·Mano o! José V clloso Soares, Jmeharel Clll 

Ci!llOil()S, 

Manoel FeiTeim da Camara nitlr,ncourt e 
Sá.-Foi senãdor. -

Thcotonio Alvat·cs de Otiveir<i 3lar.iel ba
charel. 

·~·· .·. ,. 

(·1) Tomou ns>on to em .11 do . Outubro, sendo 
ntó rmttio substiLniclo polo bnchtlrdl AntoiJio Cnlmon 
du Pín e Almcidn. 
· (5) Sub;;iituio o deputado eJTectivo pndro Fran-

cisco _Agostinho Gomes; . . 

·,··. 

., 
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ASSEMBLEA GERAL .. CONSTITUINTE . E LEGISLATIVA 
DO 

.. ,_,_....., __ 
;1' -~.·juu:h•:•:· _~L"ssi"'aü ]H•c 1.~u·~d~uola 

-,,\o~ 1í dias do m'~• do AiJL·il do ;muu de: 182;), 
aelúmdo-sc i·cunidos ·52 Srs. dcpnlados no sal ao 
da n....semb!Ca; pelas 9 horas da mnnh!l na con
formidade do decreto de 14 do dito m~z e anno. 
c compclenlc pnrlicipaçil.o da secretaria de. es: 
lado dos negocias dp impcri6, proccdcú-sc á no
lll!:U\•ilu do presidente c ?ecrel:trio, inlcHnú~, e 
forllo. por n~clamar;ilo clr1ttos, para pre;::idente' o 
Exm. e Hvm. Sr. D. José Caelano da Silvn.Cou-

. li11ho, bispo capcll1lO-mÓr, c parn secretario ·o 
Sr. ·M::mo~l J os'é de Souza França. Propor. en lil.O 
o Sr. prestdentc a nomeacilo de duns commissllcs 
uma ?e cinco membros p~ra verificar alegalidad~ 
do~ dtplomns dos Srs. deputados que 111\0 sahisscm 
eletlos pnra esta mesma commissilo, e outm de" 
Ires m;mJJt:os para vel'ili~ar igu::tlmcntc a legali
dade ~os d1plom.a~ dos cmco q1w formassem a 1• 
r:onnn!ssi\0.:. Dectdw a assembléa que se procc
des>e a no~eaça? das .duns. COJlÜ11issücs; e julgou 
desnecess:ll'la ·.a usada: cle1çilo de cscrutadores, 

_ pot· .. confiar dii mcs:t . n .. cxnct..'t apuraç.tio _dos 
\'otos. ' '·,.-

Parn membros da 1" commi~si\o snhirllo no
meados com a pluralidade relativa os Srs. An
tonio Carlos Ribeiro de Andrach :1\Inchndo e Silva, 
.Anlonjo Luiz Pereira. da Cunlin, bar!l.o de Sanlo
Arünro, José. Joaquim Carneiro de Campos c 
Mu~~oel Jacin~ho't-(ogu.eira: dn Gamn; para a 2." 
os ;:,1'S. Francts'co ~Iumz 'Invures,i:José Ricardo 
da Costa Aguiar e· Z\1artim Francisco Ribeiro de 

. Andrad~ ; os qunes se retirárno logo da nsscmblén 
pa!'~l C!Jtdar ,no desempenho do trabalho de que 
cstavil.o cncnrrçgados. : . . ' 

A's S"horas dn tarde voltou á assemblén o 
·Sr; Andl'Uda Machado, c pedio, cm tiome dn..com; . 
·missl\0 de que ern membt~o, qne ficasse adiada a 

. 'a,Prils~ntnç1\o do scu:·,parecer; por :uno ser pos
S!Yell~zer-se em t~o curto espaço. de !0mp~ o exa
me de todos os dtplomas.- Assun se dcctdio. 

.-

·- ···------.:.·---···· ... 

o segu irtte purecer 

" A commL>sll.o 'eucnrregad;t de vcr·ificar· os 
.diplomtl.s dos Srs. Antonio Carlos Ribeiro de 
Andradn Machado, nomeado deputado pela pro
,·incin. de S. Paulo, Antonio Luiz Pereirn dn Cu
nha, hartl.o (!c' Santo-Amm;6, · !\Ianoel Jacint.ho 
Nogueira dn Gama c José ,Joaquim Cnmch·o de: 
Cnmpos, dépl1tndos nomenclas pela provinci:l'do .·. ·. ;:. 
Rio de Janeiro, depois ele, haverprocedidt; i!os.
competentcs exames dn actn geral das respecliir:i~ .
províncias, e diplomas particulares de c:idn ÚJil 
dos referidos senhores, os acha em Indo conl'or-
mé~ no decreto de a ele ,T unho de 1822 e instruc-
ções ele 19 do mesmo mez c nnno n· <tue cllc se 
refere, e ao de 3 de Agosto que dcehra as mesmas 
ii1Stt·uc~.oes, e as portarias de 20 e 22 de Feve-
reiro "deste ·corrente anno. Paço da nssemhléa 
geral constituinte legislativa elo Brnzil, aos 17 ele 
Abril de 1823.- José Rica;·do da Costa Aguiar 
ele .A ncll'etdct. ,_ Jl[artim Francisco Bibei1·o de 
Andl'ada.- Frane~:,oo JJ1tniz Tavw·ea." .,;__Foi 
nppprovado. · · 
· Levantott-sc n sessllü 11elas 4 horas dn tarde ; e 

cleclarou o Sr. pr,t-sidcnle riue ndo dia ~eguirite se 
abriria _pelas 9 horn9 dn manhn. ' 

<, 

ScgUJ~,j~~~:·-~~-ssàu Jn•ep:ll'~tor1:\, · eut t8 ~~~ 
... ;\bt•i! 1ie ·i S'2a 

Aberta a scs~n.o pelas 11 horas· damnnhll; leu o 
·S1:. Andrad~\ l\Inchado o seguinte parecer 4a com· 
miss!lo dos poderes : , 
.. tr A (:ommissn.o da' \'Crifica\~:10 dos podere~, 
depois ele ter examinado as act.1s ·c cliplo~as,'dos ___ 

·respcctiros_Srs. dcputailõs, c pcsndos as le:1s, que .. 
se devit\0 rc"ulrir, a saber: o decreto de 3 de; .:Ju
n)Io de 1822', instrucçacsclc 19 do mcsmo·mez e 
'a1mo, decreto ·de 3 cle.Agosto do mesmo anno, e 

, 
·.') 

: 

·' 
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subsequentes port.U'ias, ac1wn legacs nas res
pectiva,;; provincias os scgainlcs Sr5. tleputado~ : 

1110 DE .UNEIRO 

cr Srs. bispo capcllt10-mor, .lnciiil.lio Fn;·laclo 
de :lfendonça, i'fanoel .José de Souza F!'Jnça, 
i\Iarlim Francisco H i beiro de Anrlrada. 

ESPJnl'fO·SA::ru 

" Sr. :llanoel Pinto HibCil'O de Sampaio. 

RIO·GR.l:'\DE DO SCL 

cc Srs .. loaqnim Bemardino de Senna Ribeiro, 
Antonio Marfins Basto, vrancisco das. Chagas 
San los. 

S. PAGLO . 

cc Sr;; •• José Bonilhr:io de Anrlrada e Silva, An·. 
lonio Rodrig;uc~ Vcllozo, .José Aronche ele 'l:o]edo 
RenclOJl, .José Hiearclo da Costa Aguiar, Fran-
cisco de Couto Reis. · 

lll:'\AS·GERAES . 

mações conlra o illuslrc dcpnfMlo pela ~ua in· 
signiticancia: allegou-sc suborno, c se nno provou 
com o menor indicio. Allcgou-~c mais que nilO 
linha no Drazil a t·esidcncia exigicln. pelas in· · 
slt·uc\~ues i c na ela se apresentou que induzisse a · · 
mcuor duvida. Demais o collcgio cloiloml a 
quem 56 conipele a decisão das qualidades de · 
el·~gibilidade, se,algmnas duvidas se lel'antarüo, 
dcspr.:·oou-as. Diz-se por úll.imo; qtw a ac!a é Jmlla 
por fhllarem as dccbt·ações das duvidas suscita· 
das i mas isto pa1·cccu á cornmisrw um dilo arbi
lrario i a nela não !m!a rlc duvidas, cerl.amcnle 
porque as JJ.llo houve, e o leslcmnnho ern conlm" 
rio dos rcclaman!es é ele nenhum peso, allenla. 11. 

sua assignalura na ada, que a legitimou, 

AUGÔAS 

".Srs. Jgnncio Accioli de Vnsconcellos, Cnelnno 
M:i1:ia Lopes Gamrt, ;fosé Antonio Caldas, .Tosé de 
Sot1:~a e Illello. 

" ..:Yota-Conlra esla eleição reclam:írão os 
elcilore:> do dislrir.lo de Porl.o-Calvo, lmmndo-a 
de nulla. 1." Por se lerem reunido os districlos 
elciloraes de Penedo c'.A 1agôas, contra o disj1osto 
no § 10 do cap. 3,• dns instrucções. 2." Por se 
não ler corrido o cscmtinio lun!as vezes, qnan· 
los eri\o os depu lados !!ll l'órma das inslrucr;õcs, 
c mc110s tcJ·-sc mnndaefo vir as listas do seu clis
ll'ic!o, como ordena o rlecrclo de 3 de Ago>lo do 
nnno pt·cleri to i do qnr. ~nccedeu Ilcm·cm pi·cle
lel'idos Flori mio Vieira da Cosla Delgado c Fmn-

" Srs. Belchior Pinheiro ele OlLYeira, .los!! Joa· 
qnim ela Roclta, Canclido José de;\ mujo Vinnna, 
José ele Rczendc Costa, .Tosé Antonio ela Silva 
Maia, .Tosé Tcixeim da Fonseca Vasconccllos, 
Antonio da Rocha Franco .. Toão Gomes da Sil
veira l\lendonça, Illanocf .Tos/: Vclloso Soares, 
Manoel Ferrr.i:·il ela Cam:u·a, Lucio Soares Tei· 
xr.ira de . Goqvi)a, l\fanoel Hodl'igues da Costa, 
Esleri!o RilJeirti ele R'czencle, Antonio Gonç~alves 
Gomidc, 'Jos& Cu:; totllo Dias. 

CE.~ R,( 

1 
cisco José Corrê:t pelos deputitdos Caldas, c 
Soma Mello, apesar de lerem coles ·mcnot· nn-

.j mero ele volos. PhrecP.u á con1miss110 de nenlmm 

I 
peso a pri.n:cira ohjecçitO porque as mesmas in· 
slrucções no § 11 do dito capitulo dão azo {t reu~ 

ln ião, de que se queixão; e cm nada se alacou o 
11 Srs. José 1lar!iniano de Alencar, JOão An· 

tonio Hoclrig11cs de Carvalltú. 

.r.m,UitBA DO :\ORTE I 
direito de elciçno, visto conslnr da acla, que vo
lárilo no dislricto de Alngôas lodos os eleitores 
de Penedo de cnvolla com os d~ Alagôns; nc-

11 Srs. Augusto Xavier de Cm·vallto, .Tosé Fer- crescendo que a simples varia~ãO de fürmas ac· 
reirn Nobre, .los& da Cruz Gouvêa, .Joaquim Ma· cidcnlacs não ::nmulln 0 aclo. · 
nocl Carneiro da Cunha. cr A segunda objecção' na sua primeit·a parte 

11 Nota. -A coímnissão podia lalve-t. duvidar lmnbem ni\o :nprece allençilo, pois que o me:;. 
da legalidade ela ac:la clc;;la provinci:t pela inge- thodo que seguit·ão o dislricto <le. Alag;ôas e Pe·:· 
1·encia de podm·cs e:speciac> e mandados impera- nedo, parece daduzir-sc do dccrelo de 3, ~c 
ti vos, que :t lei lhe não pcrmillia i mas ó da . Agosto i e quanto tís queixas de Jhllas das lislas de
com potencia súmcn!c, da assembléa depois de Porlo·Cqlvo ó desmcnlid:t pela aclade apuraçno, 
inslalladn torn::tl' irl'itos [Qcs mandados espc- : c até pela acla da asscmbléa .eleit<il'[tl de. Porto· 
ciaes. · Calvo ua qmll se v.ê qtíc os 'cil:idos Floriano · 

PER:\AMBUCO 

cc Srs. Beriltmlo José da Gama, Luiz lgnacio 
de Andrade Lima, lgnacio de Almeida l.Cot·tnna, 

. Francisco ~funiz Tavm·cs, ~Ianocl Ignacio Cava]. 
· cante ele' J.acet·da, Ft·ancisco Ferreira Bm·1·eto,· 

D, Nuno Eugenio de Locio. 

' .. 
. •, •' .:.:, 

SA)l'rA·C,\TJURIXA · 

~- Sr. "~)io;o Duarte Silva. 
« Nota. ::_A commissno nno attcmlcu á recla• 

Vieim da Costa. Delgado e Fmncisco'Josó Corrêa 
livcriio o primeiro •10 volos, c o segundo apenas 
36, CJuando os deis ullimos dcpnlados lêm um 
55, e outro 54. · . 

J!A'I"fO·GROSSO 

u A' eommissào pareceu, que o-Sr. deputado 
nomeado [)elos dislriclos de Ct1yaM e Priraguay
Diamanl.ino nilo púde por ora tomar assentq, por 
nno ser eleito pela provinciri toda, nno lendo 
concorrido o dislriclo de Villa-Bclla; como porém 

___ _:_ _____________ . 

. ' 
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·sa dissensões exbtenlcs cnl.re os dislridos, C apm·;u;M do;; VOl~S (~OS eleitores ~lc lodos OS dis· 
rcpugnancia do de Villa-Bella, furitl> :~s catÍ;;a;; ll"iclos c que se !aliarãO o~ rle VJlln-Bclla, deve 
que dcril.O origem ú esln. iilegal idade, c n::to devão J'CJlLila;·.oe este dislriclo decahido do direil.o ele 
dous clislriclos deixar de ser represenlarlns, pela I"Olar, porque sendo ?O~vidadosrecu~tírno por c~-
pcrtinacia de'um .f.erceiro, a cornrnissil.o deixa :í pricho ir a Cnyab:í .. U JJiustrc pr<:opmanle COJ1S!· 

assembléa depois de inslallacla a decisão deste riem C:uyab:í a capilttl. da província por l.cr. nlli 
delicado negado. · ·· residido o ultimo governador; mas esta rcsiclcncia 

. " Paço eh a~semhléa geral consi.iluintc ·e lc- nil.O é. prova de ser_ CuyaM n. capilnl;' é apt:!nas a 
gislativa, 18 de Abril de 182:3.-Anlonio Cai'· cónsequerici:t dn. pi!rmíssDú qnr l.eYc aquellc go· 
"los Ribei?·o cliu1ncll'ada. Jfrrchaclo e Sil1:a .. -An- · vernr,dor, c que lhe foi corwediclt para o livm1· de 
toniÔ Ltdz Páeim rl,i:Cnnha.-Bw·ão de Santo- soll'rcJ; os e!Tcílo;; do elirna doentio ele Villa·Bella; 
A1itw·o.-ilfcuwel Jacintho No,quei1·a da Gama. [\I'U~it que· jú .outros gçive.hmdot·cs \nJlcs de]] c 
-José Joanuím Ca;·neüo de Cwnpoa, " Lmhilo rcquer1dos, scrr'. q.u.c a pudessem .conse-

_: . · "nir·· c esse mesmo u?.tnn;, ·"overnaclor somente· 
. Alguns ::;rs. d_epulaclo~ fnllthão sohre :t parle · ~ble~e a rrierc•) de rúsid~· mais tern•Jo cni 
d~ ~arecer rel~t~~.a ~ elct\:il~ do Sr .. ~~v~rro ~~ Cuyabá, sem que ficasse clesobrít;ado de i~ toníi.ú·'· .. 
Autet~ l~:la pro'!1:C!a de,_l'!all?·Gto~~o • c. L.u osse elll Villn-'Bclia, que sempre conservava a " 
propuzetilo ~1ue, hc.md~ ;.~hda acj~lell,\ cleJÇilO, ~rerogativa ele capital, da qual só por; lei (que · 
se c_oncedcs~c. que ?- c~J~lnclo de\ ~lla-~~lla P.u: . não mosl!·arà o illustrc deputado) podia ser pri· 
dcs~c ~omcat, ~ar ~~ ~u, um depul,~do • c oullO• vada;c nil.O pelaausencia do governador. :Porla·nto, 
lembr~r~o en~ 1?-jo,r da m:sn~a elCJção ,o que a nno se provando que \Íilla-13ella, hoje cidade de . 
comm1:~ão. prahc,t~a. a. re~pe1.lo. dos; ~lcpulac~.os l\Iallo-Grosso, deixou de ser a capital, ni\o se. 
da provmcm de Petna~lnu;_o;_cn.Jas c~eH,:9~5 fali!.? pôde levai' em culpa, pam ser o _disll'iClo excluido
a~pr?yad,as, bern · que fic,,.~cm _de lO! a dou~ do direilo de votar, o acto de nao mandar os seus 
dJstrJctos. · ' · eleitores a Cuynb:i, pois este prOcedimento t11l0 foi 

o Sr . .A.ndrada e Silva :-Eu entendo que a mnis que uma del'cza legilima do seu dh·~ito de 
falta da rcuniilo dos cJeilores do dislricto de capital, que ll.w dava o de exigir. que ?-lli e nili.l em 
Villa· Bella nilv pôde invalid::ir tl clciç:M do Sr. Cuyabt't se fizesse a apm·a~ão da eleJÇilo da pr()· ' 
Navarro de Abreu feita pelos dislrictosde CuyaM . vincia. Ningucm é culpado quando resiste :\qÜc_ 
c Paraguav-Diamanlino. Se o districlo de Vílla- '0 privem de um direito, qtle legitimaménle·:·lhii .. 
Bella nilo inundou os seus eleitores, obrou por pertencé; a existencia de direito Justifica: os-meios:;:_. 
capricho ou por "Íllllolencia, e em qualqtier dos etc 0 suslenlar. Conc)jJO.Jiois que ·o depula~1.c';:· ·. · ·" 
dous casos, nM p;íde o seu procedimento pre- nomeado nilo é deputado de·tada· a provinda.;' e. 
jud!car os interesses dos dous di;,trictos na 110· que por isso· não eleve ter assenl? nesl~ aiigtis!a . 
meaç1l0 do seu deputado, muito mais sendo assembléa, que por nil.O estar mnda mstallada, . 
Cuyabá ultimamel)te a resiclencia do governador nno pôde por ora sanar o defeito da sua eleição: 
dri província, e por isso j;\ considerada como ca- 0 Sr. A.ndrada Machado :-Sr. presidente, " 
pilal. Demais, quando Villa-Bella n1\o quizesse . quando a COI"[l!llissilQ de poderes recusou inler· ' 
rcmetter a Cuyabá n sua eleiçil.o, podia ao menos pôt• 0 seu parecer sobre o S1·. Navarro ele Abreu, 
nianclal-a para aqui -no governo, como se prali- e deixou a decisão da sua entrada ou exclusno 
cou em Minus-Gcraes, quando se traJou das elei- {L iissemhléa depois de inslallada, teve em vista · 
çoes para os procuradores da província; mas a sua incompctcncia, e o Cl':lraorclinario do· que 
nada fez, por querer levar avante o s~u capri- occorre no caso do deputado eleito. Dous distric
cho. Finalmente, tanto não.póde a falta de con- , tos cleiloraes da província de :Malta-Grosso, o ele 
currencia do districto de Villa-Bella produzir o Cuyatú ·e de Paraguay-Dimnantino escolhem o 
resultado de ficarem os otltras· dous clislrictos· ~em· dilo deputado.; mas o ele Villa-Bellu, n1\o concorre 
repres.entaçil.O, que ainda admitlidos os ::seus á capital de Cuyabt\ para a apuraçã~ ele votos, 
votos nilo altero. vãO Jistes a nom~açllo do Sr: Na- neni mesmo consta que .fizess!i as eletçOes p:a·o
van;o de Abreu, por ser .. ext1~emamenlc peqúena chiaes · ni\o por úegligencia, rr.iits por questões de . 
a popular.li.O comparada cimÍ'n dús dous districto~. jurisdi~çüo.,Vil.la-Bel!:i, tinl;a~e~~P!;.e sido a capi· 

· Sou po4;'·de voto que Villti-Bélln;perdeu, porque tal da provme1a; nll.o l;aym,l~!;;.alguma que 11 
quiz, 9 dire,ilo de ter parte: t:tn J?.ilnl.~~Ç~9 do . ·de'·.. despojasse desta preenunencm ;·'mas o .acto de 
putado da província n que ;·p~rt.êiicé, ·.i( que. o prelendet· Cuyab:i que na camara dessa Cidade. se 
nomeado pelos districtos ... d'"·<Çuy~b:i, __ .é P<ú'a· apurassem os "?to~, crn oin~s~o que de~larar-~c 
guay-Diamaritino deve'toinar assenlo,nesta as-· . capital da provmcta, ao que V!lla-~ella lmha d~- . 
. ·sembléa. · · ·· . · :. ::.- .· · · .,,_ :;, · · rei lo de oppúr'se, e sem que dalulhe possa v1r 

o sr. carneiro do c~i:Íl.pos : -"~'Levanto· · inculpação. Jslo c o qu~ fez Villa-Bella; e :por 
me para combater as rtss~rc;Oes com que o i! lustre usar ·rJq_ seu direito puml·a'hemos com a ptwa
preopimmte pretende mostrar ai. legalidade da çno dos" direitos caracteri~lic?s de um povo livre? 
·eleiçnodo Sr. Navarro ele Abreu como deputado. Arrancm·-lhe-hcmos o cltrello ·de ser represcn· 
pela província de 11atto-Grosso. Diz o nobre de· tacla? Despojai-a-hemos ela participaçll.O politica 
putado que em Cuyab:i como capital se devia fazer CJLte lhé compele como parte do corpo social ? 

TO!o!O 1. 4 ~ 
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S.'I'i;, ~lJn ;llt"'i~I;I.jI), IIIH:\ ,'i<)lend:, illj,.!~linl';trl'l: j l'I:rlli'lna~ ilJdi~pcntin\'(,i;< ,~ul'g2i1le:" mantida a 
Dcm;I!:',- em ~llllpJc." sessào preprll'nlt!l'W nno ~e· l'elig-í'10 eatholír:a ap,,;:I.olii;:l romana. L';' indepen-

'1 ") ,," , . , ' aggl'ílvn\'r~ a \'10 CIWJiI. "l'tU::; nã(j. (,':';IUlllfj:-i j:IIJlL;l~' d(·nc·Ja du iJJjI}t.~l'io~ ~tll1 ndrnittir eorn alglunn 
in;;lallnrlo:, : o;; simples ado- riLle "aderno.;: leg-iti- .'. lI:Jr"M qualquel' outro lafio de união 011 federaçãCl, 
mamel,tt' ihz.:1' .(io os indi"peniiarei" para verifi·· lrUC se opponllU á dila illdepend,)ncia, m:mtido 
eal'-se a ill5tallaf,~ilo : ludo rllle' pa~SH1' além di;;;<o OIlII'O:;iiJI o impcrio constitucional, e a dynastia 
é lIullo, illSan:lI'cJIIIE'nt., nl11Jo. .:lu SI', D, Pédro 110,",,0 IJl'illleÍI'O Ílilpt'l'UdOl' e sua 

l\1asdir-se,kl tal-.-cz que podiamos ndmittil' o descelldencia,,, 
deputado elCiio sem privál' o tlistrielo 'de \'illa- O SR, SECllETARlO leu /ilmbem a seguinte ior-
Bdla do tlirdto d(' ser I'cpr~5(mlado. aJltf~ ('O[l- mlila d(' juramento: 
cedendo-Ill(' uma representaç:lO inl.eira t'lJl ,'ez' • 

f
· " Eu F, deputado á a5~~rll!Jl~a "xtraordinal'ia 

de um ragmell to de l'epr€5ellta,,'D.o: mas ullo ' , <:Ollstltlllltte legislativa do imperio d,) BI':tZil, jul'o 
:Je l'('par'[l qllf~ ,1:< illstl'l\c~úes, que ;:<10 a lei I'I.",,'U- -, E I ' HO~ ;:,untos- • vunge hos de f:X(!l'i,el' as auguslas 
lador:l da;; eléiçue:<, c a que 50:))0;; ohJ'i<>oado~ a ,'unC""e' le qll 'l C '''"d I "ato 'd" , ., \v ~ ( c .0 I cn 'arl'e".. (I pe ú, ... 
cil1!;II'-nOS, di\O a provlllcia de Matto-Grosso um I 

j nUI."afi, COlll .tod·.\", ,'r"llf'Ueza, " 1l0',\ 'e' l'lle e 1" só deputado, e t ando-lhe !lÓ" dou,; aJlera\'mnos " "1 " I' 'J .. , , , . de mim exige, scm res!lcitar outrQ fim que Ji1W 
, a leI; e alicl'ai' a ICI so pode quelll a póde razer, I seja o lcrn publico c gcral da Illt';:ma nação, 

o que certamente não podemos nós ante~ de iH- mantendo em todas a~ minlms dr:1ibemcúes a 
siaJlados, Disserilo que aõ~im corno tiulta,I1l05 rcligiilO' catholica rOllUlrw, a ilitegriJade e' inde-
approvatlo as eleiçõcs de Pernambuco, apezul' pendencia cio impel'!.o, o throllo, do SI', D, Pedro 

,.denãO,terem seguido a~ in;;trllcç:ões e S('l'cm 05 '" . ]>l'llucn'o ullperadoJ', e a succes"üo da sua dy-" 
. deputado;; daquella proyincía eleitos tão :lÚ· ') uastía, sfguudo fi ordem {lue a cOlJi;tituiçao es-

nlGlltc P('!o~ til~ll'Íctos (le ( linda " Recire, ficando tabelecer,,, . 
de fúm u .-](, ~, .Jnào dn B:u'ru e PajaM, do 
mcsmo modo jlolliiiliJu:; ajlpl'orar o deputado Eni\'lllldo~em disc:I.l;:;;ao a t'orlllula dCl SI', An-
1 . 1 '" 'C I lhada Machãdo disse: e c'llo pe ri;: ( I;:tl'lclo.s ue 'UY:W{l t: Pal'aguay·Di-

amantíno, apezm' de ser excluido o de Villa- O Sr, Dias :-Proponho que·~e emende:L for-
Bella: ma;; não ~i, 'l[ll'erti() ua difl't:i'elll:a c~sell- lDula do juramento substituindo ,b pálllYl'a>-re-
ciíl dr, ulil e Oll[t'o caso, E' I'er'dade (illc !anto fOI'J!Jas illc1i;,:pensarcis e urgentes-as seguin-
em Pernambuco co,no em lIIatto-G\'os~o alterou-' le,-: Que os represent:mt~s da na~:no, que se 
s(' a lci quanto ü fôrma accidf.'lltul das deií,lie~, vai constituh', tendo por mo o melhoramento, e . 
separanclo-:;e t1bll'ic:tos que 11 lei :mia: mas' clli maior bem dn mesmn, nenliulll limitcciI'CIlITIscri!-
Pernanhll("(l "ah'üU-sl.~ o prineipio essfmci<11 das vão iís suas funcçoe5, que aquelJes que ditados 
dc-iç:ú(''': o direito de re[lre~clltn~;\o: as com- peja I'flZi'lO e justiça estiver~m a seu alcance_-
nure,\;' "Ie, :;Cl't~o Mo ]lill'dêI'D.o, pl'la tlirisão do;; Porque sendo n legislal.;ão obra de um Deu~i de 
distl'icl.:',':', ú di,'r.íto ele 1l13ndal'cm deputado;: i! quem orn religiozu, ora superstjcio:iumentese têm 
as,embil'a, ilUtt'" lllc>sfieollrcsgual'dac!o o lIumero \'alido os mais habeislegisladol'es, sc:I':io por veu-
de de[lI~li"lr)s qlle. segui/do a ~ua populal.;1lO, lll~s. tura 1110 illimitados no;::;o" conltt'cimelltos, que 
cOillpe[lit :em ?[ntto-GJ'OS50 porém, <;0111:1 a pJ'o- ~ejanecessat'io limitar nossas oper:lç,ões ás métus 
viilcia ili1iJ dá Dllli" dl' um deputado, se est(> enlJ'a . da, Ilrgencias e necessidades, ral'iaveis a todo o 
pela "Ú L'I&ir;ào dt' Cu)'all<í (: PaJ'uguay-Di:nnall- ins[anle, e a i;:~o só fixarem 1105;:05 trabalhos 
tino, lica de liJelo c,:lllllhada Yilla-Bellado dil'eilo quando . l1e\'emos aspiJ'aI' [lI'e\'icl(,llcia e provi-
de r~I'J'('~':llt:lf:il.r) porque uM lhe,. l'e:ita depulado dé'"c,ia? Sim, eonhcr;o que nno l'e del'e proclír;ll' 
al~l!Ul'(IUe elt![l:('[', 1;;10 "eria mlla .pena, t' pena o U.tllilO apuro nas co usas llUma!las;'"O"mas eu 
mUI 5('I'é'l'il, que !lHr) púdC' rccahil' i;~ItD.o sohl'c ,afianço que aiuda pelo:; mai()l'e~esl'or\,os não con-
crime, que nD.o hou\'c, ;wguil'emos optimismo ~li!l1Itcs ellas têm os quaes ' 

'Falhil'~o ainda alguns SI';:, deputados l"lIutlan- 'ultl'il]!aSSiU'- 111io e dado, e comsigo impresso 
dePô!.! 11(1;: IllfSlJlúi' pr'incipioi'; jlllgando-;;e a ma. sempre lcvD.Q o :iello da impel'l'eiç:io ; e qucm ao 
teria disr:utii1n fui apprúvado o parecer da com- 'úlcl\t(!l' 11M ~e nhalanr:a pelo cúojo. do optimo, 
missao i e por i:;Stl o SI:. Navnr!'o de Abi'eu, que vem a muar o pcssimo, ~cnhtlm perigo ainda de 
,c;e aclw'.'a no l'ec:illtú da ;;r;;sêmblén Í1'1Illcdiatn, "ida e morte nqs dl've impedir o exel'C'icio~de nos-
mentc Sl: I'r:íil'otl, sos dc\'cres, e isto igualmente se de,'e exprimir' 

. em nossos jlll'amentos, e por maior que sej,l' o ,.o Sr, AIldl'i\da lI-Iachado :-Sendo illdis- l' . 
pensavel qlw JlI',,:;l(:1I1()~ 'jllrnuwllto, e de\'elldo c elit IUSUlsmo quc de !lI't:)sellte lodos manifesta0, 
pO!' i8;;0 adolitar.~e :ilgullla fOI'mula.::lemhrci-m(! cu n1l0 cantal'cio tl'ÍlJlllpho autes c:a victoria, . 
de formal' uma n 1Jll:lllcrei eOln a pcmlÍs:;üo cio . Alguns SI'S, deputado, mostrârM com "ortes . 
SI', lll'esitli:llte, (Lê):. . .. nrgllmentos que seria -absurclo suppôr'que os 

l'ejll'i,'~~nt:Uit.:s da nalillo tinlttlD podel'cs illimi; 
" ,JUI'O C:llInprir fiel e leulrncnl.e as f)brign~'ücs lados, e que pOI' isso em indispensllvel declaral' 

úe deputado ua assemblén geral constituinte c .. 110 juramento do mel1LOI; modo que pudesse ser, 
legisluth'a bl'a?iiiensc, convocaua pura Ihzcl' a o que ,os mesmos representantcs ~st(\vM obrt-
cons[i!ui~'1\o polit.ica doimperio do Bmzil, e :.ts' gadO$;l desenpellhur, .. ' 
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O .sn. ACCioLJ propoz que :í pdavm íntlepw
deliCta s.: no:reseenlasse illdivi.;ibiiiânLk- Foi 
·r<~geitadn. 

. O Sr. Ribeiro de Andrada :-Ein !ut::"· d.; 
~JZC: súm~utc út~cpcndencia do impc1·io, cu di
rm. ~nte!]n.clade e ·mdepeudenci(L do impe;·io . . 

!l'oi approvado este :ulditamento, e com elle :l 
formula intdm. ,;cm onlra alguma rtllet'a\'ão. 

Fnllou-~e ·depois na neeessidarle de mn l'C·"Í" t . . b 
memo )H'OVt:iorJo P''ra l'egulnl' o,; trabn!ho;: dn 

. assemh16n, mmeanno-sc nmn. commi;;são para 
aprescrttar o ;;eu prQjedo. 

O SR. PaES!DEXTE, ;;endo autol'isado para ele· 
gcr os membt·o;: della, nomeou os Srs. Antonio 
Carlos H.ibeit-o de Andradn l\!achado Antonio 
Luiz Pereira.cla Cunha, Antonio H.odr!jgues Vel
llosq de Oliveira: Bernardo José da G::una. Ma· 
noel Pinto Ribeiro de Sampaio. · 
. Feita c~ta noineação, declarou o Sr. presicfen: 
te, que só podia verificar-se a terceira reunião 
dos Srs. depntw.!o; tio dia 30 de Alidl, p:u·a se 
dar tempo :;tJf'licienfe :Uormação do r~;~in-1cnto.: 
e lc,·anton·se a ~essão pelas 8 homs da tarde. 

Terceira · sess:'io prepnratot•ia, em 30 
•le ,\brll 

Aberta a s~5Sl'lo pelas 1 O horas da manhn, leu· . 
o Sr. secretario as nelas dn~ duns sessúes aniece
dentes e forãoapprovadas comoaildita.mentofcilo 

. á segunda, em que se deelarou que o Sr. Hibciro 
de Andrnda tinha nssentu na assembléa como de
·pittado pela província do Rio de ,Janeiro. e não 
pela de S. Paulo,·tendo sido por ambos noÍneado. 

·O SR. RoDRIGUES V ELLOSO, como relator da 
commissão encarregada de I'azer o renoimcnto da 
assemhMa, lo:u_ o projecto do mes1no ~edmento. 
Terminada a leitura dis,;e · v· 

o .sr. Andrada Machado : -Eu assignei com 
r~stncçocs este regulamento, porque sou de opi
mão contraria ao que se estabelece em ahm1s 
~.rügos; Em 1• lugar n:lo vejo porqne, vind; Sua 
1\fagesiadc o fmpera.dor a esta assembléa em uni 
·di~ U!.o solemne como o da sua installa\:ão, h a d~ 

. deixar de,.ncompanhar-se dos seus ministros de 
estado, quando este~ fazem sempre parte do seu 

. cortejo cm todqs as funcções :;~andes da côrte,· e 
até é de uso constante na.S primeiras ·'naçoes da 
Euro~a I Ser:í singula~ que sé n1!.0 pei·mitta em 
occasiilo de tanta pompa, 'e· de tanto jubilo para 
o Brazil o .que pela etiquéta da'côrle se pratica em 
q).lalquer festividade I . ·· . · ·. · · · 

·· Isualmente mé opponhoávotaçno por escruünio 
secreto. Os. deputados· reputnd'-se a tlôr dh. nação, 
e ?a~ é em pessoas taes que deve stippôr-se a iu
dJgmdade de nilo dizer. francarnente e a face do 
mundo as suas opniOes;muito ri:misnadal1avendo 
que .temer dei chefe do ).lO~el' executivo, pois de 
sobeJO o abona a reg.ulm:rdade do seu procedi
mento sempre constitucronal, nem· de poY<J· 

r 

---------·-------·-·' 

Hjllcm o•) Caria t(l':<\'l' inju~li·;·a desconfiando da 
hcr~i.::,; gcúcrosid::alc de seus scntimcnt6o. (Po·i 
a1mwdo po_1· a.lr;nn;; · 8,·;,. dvputado.,,) 
, O Sr, Muniz Tavares:- Sr. prc::idente, 

Dt.:ti8UO:O ueit!lll m. lll.lc pw.:~assc scnw!hnnte Ine· 
li1utiu lle volw,,ãu. 0 iJHe diriao :1.> naçOe:; cultas 
dr. Emopa? O que dir!no os nossos inin:i«o~? 
Ah I eu j:í pre\'cjo ; diriM ,;em dnl'ida ctae e~llre 
nós haviM dcput::u!o:::, que eontra n e;.·j1ec:t.ativa 
dos seu.~con~l.lf!dnt~~.llrLn ~~ .. a1:in·1:~vn.o'n deé"fn.rnr 
eom frnnfjueza o ;;eu volo. lslo é indi"llO · c ~'>U 
de nenhuma óorte po;:;'Ó n.unnir. Vof~ p~rtanto 
que nem appnreça este arl!go. 

o Sr. Costa. .Agui.nr: "'-Que cliriào os lwm~ns 
sentonios ~as nn~~õe~ cnanS ~e rt.dmit:i~scn1o::; a. vo
tação secreta'? Dirião qnc nc~le recinto se a>sen
t;\\•ilo homens que ·urro $abi:\o alli·ontar pei·i«os · 
pr.rn munife;:tar sua~ •lpiniúci-;: afastemos de ~lls 
esta idéa injtn·iosn :·e "oncorrmno;: eom todas us 
forças )Íara•rno;:;'mr ao mundo' que ~abemos sus
t.enl~r o no;;so caracter e dignidade, c corrcspon· 
der a conOanc;a da nn~~~.o, sem que possa de:Svi
}ll'·nos dos ~w;;so.s.d<:ver~s, n~m ;Í. vista de pu
nhaes, nem a .éct'teza da morte .. Este lu«aJ' oue 

. occupo nãO scl-:í jtímais aliimdonndó. c::~uora' a 
· desordem v~ha desgra\ad{~ml'nte O);prhuir-nos, 
o que eunu.o espero ;· e quein tem medo não se 
assent~. ne~te augu;;t,, reCinto. Este é o ml''.l senti-
tnünlo. · · · 

o .Sr. Pereira da·Cunha: -(Não o útwinio 
08 tacltygrapliOI!. ) 

o 'sr. Carneiro de Campos :-.Julgo indis
pensavel que ~''imprima sem ctemol'il o pl'ojec:to 
do regulamento, p<li'a que po:>5a por elle ordenar 
a as~cmbléa provisoriamente os seus trabalhos;' 
e que entrem .i<í em discuss!lo os artigos relativos 
ao cereinnnial ouJ'ortL1alidalles da.entrada e rece
bimento de Sua ~Iagestadc Imperialnn assem
lliéa, porqne ·a matei·ia nno admitle d~mora ; 
ficando porém igualmente estes arti"'OS do ccre· 
mo~ial só provisoriamente npprovaclos. (.Apoia- . 
~) .·· .. · 

Depoi~ de· breve cli;;cussà~,' venceu-se o que 
acabava de _propôr o Sr. Carneiro de Campos ; e 
logo .o·Sr, secretario passou a ler o cap. 5• do re
gulamento, que é-_DMjoJ,naU&tde$ que se !tão 
de fJ:ll<:rd~r na .a~mnbl~a;- come~.ando pelo ' 

.seu prm1eu·o artigo que é o 19 na ordetn. delles. 
•c Art. 19, No topo da sala das sessoe's estará 

o throno imperial e no ultimo dcgráu :í direita 
estará a.cadeira do presidente da assembléa. No · 
pavimento da sala diante do ~ throno estará a 

. mesa em.cima della os Santos" Evangelhos; um 
c.xemplar·da constituiçno, outro deste regimento, 

·os codigos- das ·]eis do imperio, a lista impressa 
dos deputados e dos membros· de cada com· 
missão. » · 

.A1guns senhores deputados fizerno bre,·cs 
observaçOes sobre a intelligencia dos termos c 
di.:sposiçoes do artigo ; e disse 

~-·· 
/.!,"' 

.. 
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o Sr. Dias :-Vi o o .Bt·azi.l com hort·or qunnl.os 
males o ccrc:\Yi\O!lrt critiea ;;ii.Utl!'ào de seus ne· 
gociqs politir:o~, csl:~bclr.ccu enlà~ crn prineipio 
a sakwão do seu estada soc:inl, exigia comoca· 
çào ele uma n,:scmhlén tllll>lil.ninl.c l' legislnli1·a, 
t'l·:l>~unli" ;;eu;; direito;; soei a e,;, c rcn:islllnio lodos 
qurmtos si\ o innulcrirci., ; c pu;:lnnlo a n:tção m nc· 
rica na bra~.ilcira, ~obcmua indcpcnclenlc: c como 
t.nl acclam:t c corôa seu prirneiro impct·adot• cnn· 
slilucioual, chefe do poder exccuti\·o, c ~eu mo· 
derador, cuja autoridade dcrc l!larenr n con
sli ln i~i\0 que se propoem n lilZcr os rcpresenl:mlcs 
da nar.no reunidos em côrte;;. -E' na solcmnc 
illslall;lçilu dc;;tnr; que lem dç comparecet; o digno 
representante do poder executivo, e como lenlm 
de respeitar a nação legitimamente representada 
d~ qual só derim toda a autoridade que pelo 
pacto social se lhe mi a conl'erit· por lei f'uncl.n· 
mçnlal, sou de parecer que a posição que sr.i!hc 

•'deve designar seja sim di~lincta, mas no mc~ino 
plan0 :·ande eslirer o -Br. presidente, c:íbeç\ 
insepnrarel, nr;quclle. acto, do corpo moral que 

· reprE:senla a nnr;ào, . soberana e independente; 
e deixaria de o ser quando tives;;e superior. 

o Sr. Andrada Machado :-Sr. pt·esidcnlc, . 
·eu cstavit preparado para ouvir portentos ue~la 
assembléa, vivemo~ na idade das ~mravilhns, c 
somos mm pouco Jllustrados para não l'er1·erem 
entre nôs. os milagt·es. Cot1f'esso porém, que o 
que our,:o passa toda a minha cxpectn~'ão, com· 
quanto grande clla !osse. Que paridade lw. entre 
o rcprcscnlmlle hercdilario da nur.~l'LO inteira e 
os t·eprcsenlantes lemporarios? Ainda mais, 
que padd::tde ha entre o t·epresentante hcredila· 
rio e um unico representante temporario, que, 
bem que condecorado com o titulo de presi· 
dente, nrw é mais que o pl'imciro entre os seus 
igu::u:is ~ Que pnrnllelo póCle enconlrar·sc entre 
o monarclta que cm sua indiYidualidadc con· 
centra toda uma delegaçno soberana, e o prcsi· 
denle dr. mna n;:sembléa que abmnge collectil·a· 
mente outra delegaç1lo sobemna, mas ·que ni.'IO 
deve nem púde abr:lllgel-a toda? Como se púdc 
sem desvario (pet·dúe:se·mc a expt·essi\o) ig·ua
dar o poc)~r influente, e regulador dos mais po· 
deres polttwos, a um membro de um dos poderes · 
t·egulados ? Como ·se quet· nh·cll:u· um poclm·. 
fonte de todas as honras, que todas as constitui: 
çoes orlào de cxplendor,.e de glol'i::i, com o pre· 
sidente de uma nssembléa, cujo melhor ortlato,· 
é a simplicidade? Emfirn, Sr, presidente nada 
póclc. hal'er de commum em jerarchia t; prece· 
dcncta entre o monarclta que para bem dos poros 
!em a lei, por uma ficç1lo legal. posto além da 
espllCra da lmmanicladc, e quasi endeosado, c 
un~ .Puro mortal q~te, _apczar de respeilavel, c 
:>UJetto t\s m~sq1ns lets, que regem os mais mem· 
. bros da .socwd~dc? Basta, Sr. presidente, nem 
a matcrm pecha tanto i mas ·n importancin de 
não deixa; desgarrar o povo lilleralo por 1iara· 
doxos per1gosos, forçou· me a ser mais extenso. 

Outros senhores deputados segu!t·1lo em seus 

discm·sos n opiniilo do Sr. Andracla Machado; 
c como ~c alonga~~!.: IJ dL:lJttle ui;;sc 

O Sr. Muniz Tavares :-Sr. presidente, aca: 
lJetuu:; cutll iol11; deixemo;; questor.s infructuosas; 
não quciwmos fomentar a desordem no principio 
do:; no;;sos t.t·abalhos!- (.Apo·iados.) 

.Julgou-se cnlão a maleria snficiertlcmcnle i!lis· 
cu lida; c decidi o-se que o artigo se dividisse em 
do11s, nos tet·mos seguintes: . . 

C( Art. 19. No tôpo da sala d::is scssocs cstar.í 
o lhrono imperial, c noprimei1'D dcgníu :í direita 
cslni·{t a cadeira do presidente da assemhléa 
qum1do o imperador vier assisfk. . . . . 

Art. 20. Nas se~soes ordinarias estará a ca· 
· deira do presidetlte dcfi:onle ds throno, e diante 
della estará a mesa:· em cima dclla os Simlos
Evangelhos, um exemplar da cm1stitüição, outro 
deste regimento, os eodigos das leis" do imperio, 
a lista impressa dos deputados e dos membros 
de cada. commissi\o. " 

Passou o Sr. secretario a ler o art. 21 conce
.hido nestes lermos. . _ 

" Arl. 21. De um e outro lado do presidente 
. eslarúü as cadeiras _dos secretarias, os quaesterão 
diante de si o livro dos registres dnsjn·opostas, e 
das ar.tas das sessões publicas da assembléa. » . 
Foi approvado. 

Seguiu-se logo o' arL 22. 
cr Arl. 22. Os deputados estarão assentados · 

cm torno da mesa em fórma circiilar, de modo 
que toi:los vejilo o presidente e delle ~ejilo vistos, 
assenl.ando·se indislinclamente c sem prece· 
deucia: n-Foi approvado. . -~ 

Entrou em discus:>ilo o r.i:t. 23. 
' )· 

cc Art. 23. De iún e out.;·o lado do throno fi. 
carúo de pé os ol'fithe:;:í'tiiírcs da casa imperial; 
da parte direita i:> mordomo·'n1Ót·, e da esquerda 
os mais orficiacs-móres conforme as suas ditre
renles graduações. O t:eslo da comitiva e o corpo 
diplomatico ir110 para as tt'ibunas i e ao publico 
s110 destinadas as galerias sem dislincçilo al· 
gmna " . 
· Acabada a leitura do arligó, su~citou-se a.ques
"tno se os ministros devião ou nno fazer parte do 
eortejo do imperador quando viesse á assembléa, 
e disse:· 
-. o s;~ Andrada- Machado :-Sr. jmisidente, 
a abertura da asseú1bléa é um neto de· preroga· 

· _liYa- puramente imperial, é· uma rega~ia da ·corôa, 
• como . pois negar em uma tal occEiiiiào em que 
o imperadonlc\·e apparcccr rode.ado de todo o 
explendcr qtiel ofl'uscandoos olhos concilie res
peito, como torno 1t dizer, negar-ll1e n. compniihia 
dos seus· primeiros servo~? Eu Sr. presidente, 
estou persuadid_o que no systema c~nstit~cional 
nno só se deve ser liberal, mas até prod1go de 
honras, gloria e explendor para colll o monarcha, 

-e só-economico. de poder'; poder quanto baste 
para o exacto desempenl~o das funcçoes que-lhe 
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alil'ibuc a conslitui~ão, c não de mais que lhe 
facilite a UJllll'Co>ãO dos OUtrOS poderes igu::tlmcn[C 
con~tituiclos ; mas gloria, mas explcndor, mas 
npparnlo que inspire respeito: avizinhe-se a di· 
vinal. O respeito crêa a submiss!lo ao poder le· · 
gilimu, arreiga a subordimwM nns jera1·c~lias, e 
con$olidn n ordem, c ni~to ganha a soclCcladc 
cm gc~·al. Demais, supponhamos que o impera· 
dor, por qualquer accidcnte inesperado nn.o se 
resolve a l'allnr extensamente tÍ assembléa, e . 

. precisa de quem por ellc se lhe dirija,. a. qucn; 
commelleria este encargo, ausentes os muuslros? 
Por'fim.Sr. presidente, cm lo.das as naçúes os 

· min islros silO presentes á abe1-tura; nno nos 
qneiramos nós sómente fazer celebres; tão estu· 
dado desvio da marcha das mais naçoes parece
ria filho da desconfian,;a, ou do projecto de abater 
o poder exegutivo, e isto seria funesto presagio 
logo no comeÇO de lli>SSO iljuntameuto. 

pol" ventura os mini~Lros de estado se podem 
chamnr s~:rvo;; dn corôn; recorl'eJ·ei n onlro prin· 
cipio para demonstrar que nno devemos appro· 

var·? artigo do project~ do regimento, que os 
exclue da entrada nesta augusla nsscmbléa no 
solemnc dia da sua installação. Os ministros de 
estado, Sr. presidente, verdadeiramente nilo sao 
criados do imperndor, nem t.nmbem olliciaes da 
sua casa; clles n:-:erccm u.m podet· politico, silo 
membros do poder executivo, este ·poder é um 
dos poderes soberanos, c nesln qualidade não se 

_lhes póde negar a: entmda nesta augusta assem· 
}Jléa, quando se Íl!Stalla a representação nacional· 
para exercer as aügustas · funr;çües do poder sobe· 
rano de legislar. (Fo·i geralmente apoiado.). 

,.Propôz entno a Sr. presideille se os ministros · 
de estado devião ou nilo, entrar com Sua Mag~s· 
tadc Imperial na assembléa,. c venceu-se- que 
sim. · . 

Fullárilo alguns Srs. deputados solll:e o lado em · 
que de1·iilo ficar os ministros de estado, se lerino 
assento, e se este seria raso ou de encosto; e depois I ( 
de se opinar di!Terentemente sobre estes pontos, 
~~ .. . / 

o sr. secretario FranÇa: -Si·. pl'esidente, 
en llilo deixarei passar mmca a idéa de que ós 
ministros secretarias de estado sejãO servos do 
imperador: esta icléa é anti-:constitucional, e con· 
traria aos prinCípios do. direito publico que temos 
abrarado. Os ministros secretarias de estado silo 0 Sr .. carnei:ro de campos:_ Do mesmo 
grandes magistrados do poder executivo, respon· principio a que .recorri para mostrar que os mi· 
saveís ú naçilO pelo que. obrão em rnr.ilo d9 sou nistros de estado nM .silo criados ou ol'ficiaes 
orticio ou cargo; e nilO podem em tal quahdade da casa irnperlal, deduzo que o seu lugar deve 
ser ,iámais considerados como servos do impe;_ ser á direita do throno, como têm na côrte os 
rador. Se· este pois eleve entrar. na assemhléa grandes do imperio, que nllo silo cdados. É ver· 
acomp:mhado sómente dos seus criados Jll"inci· · dade que os ministros -de eslnclo nas funcçaes 
paes; nno podem ent1:ar ne~te codl'\i0 os minis· da côrte cstno {L es'qüerda como os criados e 
tros"secretarios de estado, porque o n!losilO. Voto ofriciaes·móres da casa, mas isto provém de go· 
portanto que sejM exclt!iclos de ler parle 110 zarem no paÇo das honras que competem aos 
mesmo cortejo.· ol'ficines-móres, como uniforme, ·moradia, etc., 

o sr. Andrada Machado :-'-Sr. presidente, etc.; o que nilO tem lugar-aqui, porque devemos 
pasmo de não ser entendido, cuidei que fallei. considerar sómente ·a au(oridadc publica que 
claro, mas enganei-me. Eu chamei e aindtL chamo exercem. Nestes termos devem estará direita do 
aos ministros de estado servos· do imperador, throno, logo depois do mordomo-mór, que é o 
nli.O do imperador como individuo, mas do im· unico ol'ficial·mÓL· da casa, que fica á direita c 
peradOL" como poder politico. Se o nolJre pre· pro:dmo do tln·ono. Eillenclo lambem, que devem 
opinante só chama servos os que prestno. ser1•iços ter assento e cm cadeiras de e11costo, assim como 
meniaes, então. com razo.o nn.o se podem demo· 11ós pelo mesmo principio, pois como nós excr· 
minar taes os ministros que os no.o prestão, nem · çem um porler soberano. 
podem prestar; pois que uma pessoa. moralnilO . Depois de.lireve discussão, ]ll;Opôz o SI'. vre· 
póde receber ·taes ·serviços. Se porém estende .siclente· se ficario.o do ludo dh·eito ou esquerdo, 
este nome a.todos que recebem ordens nossas, c decidia-se qúe.lhes toca1·a o lado ·direito. ' 
que silo forçados a execuim:, e cuja .sorte~e nós ·. p1;opôz mais se ·ficai·il'l.u s'cntatlos.; venceu-se 
depende, nilo..sei como duv1da apphcar o ··n9me que siri~. ·. · · . 
aos ministros, que sn:o escolhidos livremente,:,e. 
li\ Temente demitliaOS pr.Jo imperador, e. que tudo P.rOllÔZ fhialmenhi SC · teriO.o assento raso OU, 
obrtio em seu. nome,\ Sr. presidente, os agentes :de' encosto; ·c' decidia-se qlle ·tivesse assento Jl 
do pode1; executivo ·silo serv~s, nll.O dó ·homem, raso. · 
mas da dignidacle;.mas da corOa; esta é a língua: · Fir..ou portanto o ârtigo concebido e appro~itdo 
gem de que se servem os livres inglezes, c que . nos· ferinos 'Segu!rites : · :· .. · . 
nem os Hambdcns nein'os Pyms,achtti-no dera· • . !c De.un1e out~o !~do do llu·ono fican\o depé 
ga_t9ria cio caracter daquelles, a quem ·•. se. ap: . os orficiaes-móres_ da casâ' imperial; ela parte · 
phcava. · · · , . . · • · · · . ·direita o . n'iordomo-mór , e da esquerda o~ 

o sr. carneiro éi.e campos:-Sr. presidente, ·. · rriais officines-móres conforme as· suas dilfercn· . 
pre~cindo da questl\0 suscitada entre os dous iJ. .tcs graduaçúes; os· secretaricJS de estado lerilO 

· -lustres dcputadps, que ultimamente· fnllt~rl\o- se a;; sento raso á direita do mordomo·ltlÓI". O resto 
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da comitiva, c o corpo cliplomalico irM pnm n~ 
tribunas; c ao publico :;;ão <lc$linmla~ a5 ~nlcri~s 
~cm dislinr.çi\o alguma. " 

Pas:;on o S1·. ~ec:t·elnrio a lCr: os arligo~· se .. 
guinte;;: • · 

'' Arl. 2.1. Para c~nnJÍI'Ímcnlar no imperador 
em qualquer occasino, pnm ammnchr a in:;l;Ll
lnç:ão c encc!'l'nrnento da assemblé:t, c pam o 
receber quando vier;[ mesma aS»-cmbló;t, no· 
mcar-sc-lm uma depulaçi\o de doze deputado,;. " 

Ob~ervou-sc que era pequeno o numero de 
doze deputados; mas como a asscmbléa não 
eslava completa. approvou-sc para csla occasião 
o relcrido numero. por não ficar em demazia 
dcslhlca<ln. 

" Arl. 2:3. O secJ·elario clrt asseJnblcil parti· 
cimu·;í orlicinlmente no secretario de estado do 
in;perio o dia cm c1ü,, i! deputação ha rlc com·· 
p:uw:er perante o impernclor pam que se _lhe 
dcsjgne lugar e hora parn ;: sua recepÇão. . 

Foi npprovado .. 
" Art. 26. A c!ermk1rão nomcnd.1 JW.1 l'rce

her o imperador irá I.Juscal-o no lugar onde ~e 
arcnr no ctlificio dr. a::'•)lll hléa. acompanhando-o 
ate o throno. )I 

Foi approvado. 
Art. 27. O imperador enlmr!L na sala tla a~

scmbléa clcscobcrtt~, e quando entrar o prc:iÍ· 
dente, o secretario, e todo;: os deputado;; fienri1ü 
em pó até que o iUJ)lei·ndm~ 5e ns~cnte n1; 
tlu'Ono. J> ·- · • · . 

:rendo mostrado alguns Srs. clcpLlln;ios cslaJ' 
em duvida sobre a verdadeil·a intelligeucia d<1. 
pala\'l'a de.~coberto, que se lé I!C> artigo, disse 

O Sr. Carneiro de Campos: -: St·. presi
dente, pergunto so quuncltJ se diz que o impct·;:· 
dor entmrá descoberto, se entende s~m coriJa'?· 

O SR. AxoaADA MACHADO corno um dos reda· 
ctores do regimento respondeu que sim. 

o SR. CARXEIRO D~ c,~IPOS : -Pois cntriO en. 
tendo que não se deve approvaÍ· este artigo, c 
sou de parecer que o imperador eleve entrar com 
a corôa, c conservai-a cmquanto durar a sessão. 
Fundo-me cm que o impemdor vem- inslnllar o. 
assemb16a como chefe da ua~'ão · ora a coróa 

. é,a SU~ iiJsigui~~sim C:Oil!O O LnUJ~tO e~ SCCptro, · 
e por 1sso não acno ra1.ão para que o imperador 
nno conserve Uilla das principues insi,.,nias na . . o 
augusta funcçilo que clle vem exercer conl.o·im-· 
perante, otr chefe-da nação. Creio ·que os nobres 
deputad~s ~·edac!ore~ do regimento quizerão com . 
e!'Se arh!tr10. ev1lar que estivesse o imperador 
cq_b.crto e nós descobertos; pois cubramo-nos. 
Nilo se cobre1,n os grandes do imperio? Porque 
nao nos cu~memos !amuem em quanto o im. 
pt>rador csbver coberto? Assento pois que nn.o 
deve passar _o. ar~igo, e qu? se deleJ•mine que 
entre Sua Mageslade I mpe!'Jal ·com a corôa, c 
a conser~e durante a ~essao, porque é a sl}n in· 

signin, c clelln n11o eleve ser privado de trto au· 
gLl:ila fune<,:fw. 

O sr . .Á.ndrada Machado :-Sr. presidente, n 
cotnmi~~ftu jtlll:)OU q;t" :;cl'Jlk• Sua Magé~l:ulc Im· · 
perial um porlc1· conslil.udonal c il nssscmblcil 
outro, devia ~C!' igual <l · siluat;ilo du ambos, 
CJUUndo pi·esenlcs; e como a nsscmbló;t :;c nãO 
cohr·e pareceu lambem Sua ~Iageslncle Imperial 
devia entrar dcscobeJ·to. Se a corôa ~ propria· 
mi:mtc uma col;cl'lura. a decis11u deve ser a 
rne::nua para este caso qtú~ é cm outro qnniquer; . 
se porém. J'ôr consiçlcrada como simples insígnia 
da rcalc1.n, oui.J·a devcrit ser' rt resolu~:iio. Nós 
não que;·cmos, nem .i•lmnis nos veio :l eabe1:n 
despojar por um momento das insígnias da sua 

. alta dignidade o represenl.anlr. hercdilario da 
nnçno, nem Cftle ·o quizessemos linhmnos para 

·isso autoridade: sú tivemos cm vista ser cohc· 
rentes coril os nossos princ:ipios, que me parecem 
fundados com razão. 

Depois de breve di~cussão decidio-~c , que ô 
rtnigo ric:as-sc conccbidq nosJermos seguintes : 

" O lmpi::rador énlmd na sala da n::;;;embléa 
descoberto, sendo a corôa e ~ceptro conduúdos 
por seus oflieiaes, c depositada em uma mesa {t 
direita do l.hronÇl. Quando o Imperador entrar, 

·· o presidente, os scerctal'ios, e lodos o> deputados 
ficarúo c:m pé até que o Imperador se assente no 
lhroiJO. ,; 
. · Pasi;on o Sr. ~eerelnrio a ler os ~eguint.es ar· 

lt!50S: 
" Arl. 28. E.m todas ns occasiúes em que o 

Jll'ÍÚC!Ír·~ herdeü·c, ~~~~islir á a:;selllhléa como Re· 
gente elo Imperio, _se ri': ·fecebido por uma dépu· 
ta(:ão de oitc_ deputados, e tertl assento n'uma 
c.1dcim com doce], posta diante dos degr;íos do 
throno ;-no seu J'CCI:hirnr.,.lto gunrdm··se·hão todas 

· as mais J'orrnnlidades ordenadas para o Impe· 
rndor. " 

Ficou ndiaclo. 
" Arl. 29 .. Emqmnto o Imperador ou prin· 

cipe regente estiver na sala elas sessües, todos os 
espectadores estal'iÍú de pé, qualquer que se,ia a 
sua classe ou cinprego que occupar, e::ceptuanclo 
sórnenle as pessoas imperlàes. Jl 

Foi npprovado . 
" Arl. 30. Quando a Re~,;encia vier assistir its. 

sessllcs, ser:í J•ecebida á porta do salão. por uma . 
deputação de seis deputados;. e quando entrar . 
levantar-se-hão os deputados e secretarias. da· 
assembléa, ficando o preside1itc assentado· até 
que ella chegue· ao meio da sala. " 

Ficou adiado. 
" Ar!. 31. Di:íntb do throno, ·mas fór::t dellc, 

· collocar-se-hno as cadeiras de espaldar para o 
presidente e Regentes na mesma linha, de ma· 
neira que o presidcnle da assemblén fiq!te á di
. reitn do presidente e da Regencia. » 

Ficou adiado. 
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. " Art. 32. Quando os secretarias de estado j 
vierem ;Í asscmhléa l'allar cm lllltnc do Impera· 
dor, ~erão recebidos ú porta do salM, na fórma 
do arl. 30. O presidente c Ioda a assemhléa se 
lcvnntaráõ ao approximnrcm-Bc :i mesa, c lhes 
dará asscuto. entre elle e o secretario, do hH1o 
direito, mas·na linha do mesmo secretario. " 

Ficou adiado. 
" Art. 33. Quando jJOt·ém l'iei·em em seu 

nome ou forem.chamados pela a~s~mblén ~erão 
recebidos, ficando todo;; assentados, e terllo as· 
sento n 'unw. cadeira rasa, á esquerda do secrc· 
tario que fica do lado esquerdo dn me;:a. 
Fic~u adiado. 

1 
· 

" Art. :34 . .Na retirada do hnpemdor, do 
· príncipe regente, da Regenl~ia, e dos sccretnri\)s 

de estado, praticar·se-ha o mesmo formularia, 
que se observ:.Lno seu recebimento .. " 
· Ficou approvado. 
Todos os mais artigos do referido cap. 5" fic;i

rão adiados para a di;;cussllo geral do regula· 
·menta. 

O SR. C.\R:;EJRO DE ÜAbJPos Jembt·ou que ten
do-se ordenado a imprcssno do regulamento seria 
conveniente a suppr;esso.o dos artigos que tratn.o 

· da votar.llo secreta. ficando todavia reservado a 
assembléa o tomar deites conhecimento no 
tempo opportuno. 

Foi apoiado pelos St'i', Amirada .Machado e 
Andrnda c Silva. 

o Sr. secretario :~Sr. presidente, eu apf>ro· 
vó'o que dizem os artigos sobre-a \'Olaçao se
creta: nilo porque eu haja de querer jámais 
occultar o. meu .voto, poi~ protesto que sempre 
quererei que ellc seja publico, porém as minhas 
circumstancias podem por ventnrn nl\0 ·ser as 
mesmas de alguns dos Srs. deputados. 

(Foi chamado. á ordtm.) 
O Sn. Ar.E:;CAR :-Peço que o illustrc preopi· 

nante dedare o motivo que tem de nno julgar, 
a· resp;:ito de vot:,wllO publica, os seus collegas . 
nas circumstancias em que a si proprio se con-
sidera. ~~~··. 

. O Sn. SEr.RE'fAJUO :...-Eu -nili> li;·e· inlen\'ilo de 
ofTender a lbrlaleza de animo dos ~rs. deputa~ 
dos; eu sou o primeiro a respeitar todos porque 

supprimissem os referidos artigos na impressão 
do regulamento. · 

Ne:;tu occasião lembrou um ::ir. deputado que 
se rm:mdasse imprimir uma lista nominal de 
lodo::; os Sr::;. deputados, e assim se ordenou. 
l / O Sn. PRESlDE!i'l'E disse que passava a nomea1· 
a deputaç[lo, e elegeu para o dito fim osSrs. Fran· 
cisco das Chagas Santos, Diogo Duarte Silva, José 
Bonifacio de Andrada e Silva, Belchior Pi· 
nheiro de Oliveira, .Tacintho Furtado de Meadon· 
ça, bar·llo de Santo-Amaro, Mauoel Pinto PJbcir!J 
de Sampaio, lgnacio Accioli de Vasconcelos, Ber· 
nardo José da Gama, Augusto Xavier de Curva· 
lho, .Tono.Anlonio Rodrigues de Car1·alllo e An· 
tonio Luiz Pereira da Cunha. . 

Feita a nomea\~llo, seguiu-se' o Jnarcat· o dia 
da instnllaçn.o da assembléa ; e fallando alguns 
Sr:;, deputados, decidiu-se unanimemente_ que 
fosse ·o dia 3 de Maio, por ser jà dislinclo, na 
historia do Brazil -

Tratou-se depois da hora a que·~~cvia partir a 
deputaçn.o e :;e assentou que se reunisse as 1 O 
horas da manhn. no dia 2 de i\[aio na ;;ala da 
as~cmhléa·pnl'n· s;:~hir elo srn seio :i hora oppor-
tuna. · 

Resolveu-se tambem que em conformidade· 
do art.. 25 do regulamento interno, appro.,.ado 
.provisoriamente, se dirigisse um officio ao mi
nistro e secretai'io. du estado dos negocias do im· 
perio (JUra Sua Magestade designar o ·Jogar e :t 
hora de receber a depul~n.o; c que igualmente 
se dirigisse ao mesmo mmislro outro ollicio par:a 
elle participt•r nn.o só no senado ('a-camara o dt:t 
da installaçilO da assembléa, c o senado, o fazer 
publico por bando, mas lambem :is mui~ auto·. 
ridades a quem por estylo se l'azem :;emelhau!es 
communicaçOes. 
. ·ultimamente se decidio·que no dia se.c'llinte, 
r de Maio, se reunissem os Srs. deputado~, ·á 
hora do costume, na sala da. assemblP,:lv-,para 
dalli irem cm corpo {t capclla imperial líssisiir á 
missa do Espirito-Santo, e prestar o competente 
juramento. · 

Levunlou-se a sessno as duas horas e meia 
da tarde.- J.lfcinoel.José de So·11.m França, se· 
cretario. · 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 
. quero que ·todos .igualmente JlJe respeilen}; o 
que quiz dizer é que a criusa publica, unico fito 

. dos. meus discursos, póde por·. venturn · perder 
com um voto.respcitativo qlie circumstancias im· 
periosas h:Jj:ta de arrancar t't voz;. contra a. von'· 
tade do volante; circumstancias cm que en· 
coú~ultando a minha consciencia, me reputaria, 
t!lo . l'l'llco a mim mesmo, como considero · a 
qualquer outro. Nilo Inço portanto injuria a uin· 
guem cm dizer que podem· haver motivos tl't~ 
imperiosos que• lhçi\1) v:\Cillar a fortaleza llll· 
mana. 

·t ·P,\RA JOS~ .Bo:m'ACIO. DE A:;DR.\0,\ E ·~LLVA · _ 

Depois de bt·eve discussào, venceu-se que se 

. lllm. e .Exm. Sr.-A assembléa geral cousti· 
tuinte é lea:islutiva clt) hnperio do Brazil t•esol· 
-veu na ses~uo de hoje enYinr no dia 2 de Maio, 
úm:t deputaç1\o a Sua Magestade o Imperadot 
para lho imnuuciaL' O ui<l élll i!Ut! SC JHl Je YOri' 
fiem· a .solemne installaçrw da mesma asscmblêa:' 
O que participo a V. Ex. para que sabendo . de 
Sua Mao·es!ade o-lu"ar e :t hora em que determma 
recebel~n, fique a c esse respeito ·a a~sembléa 

___________ ........... . 
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de intclligenda. Deus guarde a V. Ex.- Pa\·o da 
a:>:>t:~HLléu, elll 30 de Abril de 1823.-J!tutoâ 
,Jo~é de Souzct França. 

lllm: c Exm. Sr.--A a.>:>cml.Jl~a gemi cousli· 
luinlc c lcgislnlil'rl' dó !mperio do Brazil rc::olwm 
issignar o dia 3 de ,\fuio para a sua solcnme 
instailaçno; e neda conformidadü communiea a 
V. Ex. para qnc. haja de oniciar ao senado da 
cmnam dc:;la cidade aGrn de o Jazer publico por 
bando; ficando V. Ex.'igualmcnlc na intclligcn· 
cia de Jazer aos tribunacs e mais autoridades as 
necessarias participaçúes.-Deus guarde ·a V. Ex. 
-Paço da asscmbléa, em 30 de Abril de 1823. 
-Jlcmoel .José de Souza França. 

.. Quat•ta sessão lll'Cll:u•atot•i:t em I de llaio 
de :1823 

Aberta a sess<1o pelas 9 horas rla manhã, leu 
o Sr. Andrada jfachado o seguinte parecer da 
commissuo de poderes so!JI·e o diploma do 
Sr. deputado Pedro dt: Amujo Lima. 

" A com missão dos poderes tendo examinado 
o diploma do Sr. Pedro de Araujo Lima, depu· 
tad0 pela proYincia de Pernambuco, (! compa
rando·o com a acta competente, achou conforme 
a dita acta ás leis que a deviM regular, e o di
ploma legal, e o deputado cm termos tlc tomar 
assento e entrar no cxi,cicio chlii suas f'uncçaes. 

cc Paço da assem biCa geral constituinte e lc· 
gislatiYa, a 1 de Maio de 1823.-'-Anton'Ío Ca1'lo~ 
Ribeiro de Andrcuht' .J.lfaclwdo e Silva.- Batii.o 
de Santo Amaro.- Antonio Luiz P~;·eú·a ela 
Gnnha.- J.lfanoel Jacinth.o -"Yoquei'i'U dei Gcana. 
-José Joaquim Carneiro de CmnJ!OS.· 11 .-Foi 
approvado. 

O mesmo Sr. deputado disse que o Sr. Pedro 
de Araujo Lima estaYa á porta da sala, e que era 
a ordem nomear o Sr. presidente um ·dos· 
Srs. deputados par:t ir com o Sr. secretario buscai-o 
e introduzil-o na sala. 

O SR. PRESIDEXTE nomeou o Sr. ·-Nogueira da 
Gama para esse fim; e entrando o Sr. Araujo 
Lima tomou assento na assembléa. : ' 

O SR. AxoRAD.\ E SIL\'A :-Eu recebi hontem 
duas participações do Sr. secretario, c jú se passá
rll.o as ordens a q11e ellas se referiilo. Tmnbcm 
fallei a Sua l\lagestadc Imperial, c me disse que 
receberia a deputa~!i\0 desta assembléa amanhã 
pelas 1~ horas, c 31andaria que úm piquete. de 
ea\'allai:~1).l .. :"~~::.-.panhasse. · 

O SR. SllCRET.\nJO :-Seria bom que V. Ex. 
m~dasse em oflicio essa resposta, para que possa 
reg1slra-se. · 

o SR. AxDRADA MAC!t\DO :- Esta e a' ordem 
c a marcha ·dos negocias. 

O SR. PnESIDE!\TE: -Creio que silo homs de 

irmos {t capclla, para se ou dr missa c prestar ju
ramento. 

Conveio a assembléa, c d'alli se dirigia em corte 
·a capclla-imperinl onde assistiu á missa so!cmnc 
do Espirita-Santo que officiou o Sr. bispo capelll\o 
mór, ; o qual logo depois prestou o juramento de 
deputado nas mil.Os do decanq do cabido pronun
ciando de joelhos c cm voz alta o .mesmo jura
mento pela formula approvada. Igualmente ju
rúrão perante o Sr. bispo, presidente daassembléa, 

· o S1·. sc~rc:lario e mais deputados, pondo cada um 
por sua vez a mno sobre os Santos-Evangelhos, e 
dizendo :-Assim o juro. 

Concluido este, acto volttír110 os Sr. deputados 
ú sala. da assembléa. · 

O SR. PRESIDE!\TE :-A sess1lo çontiním para 
se lêr a acta ela antecendenle. 

O Sn. AxDIUDA ?I!ACIIADO :-A acta deYe sem· 
pre estai' prompta, para ser lida c appro\·ada no 
principio da sessM, por isso basta que se lance 
cm papel separado, para· se app:-ovar, e depois se 
registrará no livro. De outra fórma nil.O se procede 
cm crdem. · · ·· 

0 Sn, SECRETARIO ]eu a ac~a .. :. 
O Sn. AxDRADA MAcHADO~- Parece-me que 

nesta acta nil.o se declarou a hora a que se levan
tou a sessão ; e deYe .sempre declarar-se quando 
se abrem c fechil.o as sessoes, .pois somos assala
riados do publico, e este tem direito a saber o 
tempo <fUC trab:tlhainos. 

.o.._ Sr. Carneiro de Campos : - $r. presi
dente, como dizer que somos assalariados direi 
o que entendo ·Sobre este objecto: Nunca .em di
reito se chamou salario ao que nós recabemos . 
por tM nobres e augustos trabalhos. Em direito 
sempre se distinguia ·o trabalho braçal do traba- ,: 
lho mental. Nnquelle é que se dá o nome de : .. c 

salario ao que por elle se recebe e nM neste. 
Aquelle paga-se, e este nil.o recebe, pagamento, 
mas sim uma gratifica\~110, que se cham:J. hono' 
rario. O que nós recebemos silo propriamente 
alimentos, e nil.o paga. de trabalhos, porque 
sendo puramente mental. se considera tao. pre
cioso, quc.ullO póde ser avaliado, como é o tra
balho braçal. Todos nó!';'· como membros da 
sociedade civil' temos obrigação de a senir se
gundo as nossas faculdades ; . quando a naça.o 
nos chamou nada mais fez ·do que· exigir de 
nós a prestaçno de um ·dever a que~ estamos 
obrigados ; nem temos direito de pedir que se 
nos pague aquillo que deYemos prestar, e de 
que nno nos podemos escusar ; mas como nem 
todos têm s~uros e certos os meios da sua sub· 
sistencia de maneira que, livres de todos os 
cuidados da sua manti'mça, possllo. dedicar-se, 
inteiramente ao serviço que a patria lhes destina 
por isso a naç1l0, para nos desembaraçar de cui· 
dados, que nos distrahirii!.o e csnsumirii!.o o 
tempo que devemos empregar utilmente em seu 
serviço, nos segura alimentos, mas nunca estes 
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se poderáll r0p:1IM paga dos pre;;tanl.es ~e1·viços, que se labot·a, quando se não usa de palavras 
que fizermos. ,. propriu;;. Setivcssemos uma prosodiabemexncla, 

Seguirll.o ouh·os Srs. deputados :>. opinii'lo do nno confundiríamos tantas vc;:es a.~ nossas idéas. 
Sr. C::rnciro dê' C:~m!ltl~, ft'Zellclo igual menir~ Qunnlo ao que disse o illu;;trc pi·copinante sobre 
na~cer da dilfcrença da qualidade dc.lrnbalho, a n distincç1lo de honor:irio e salario, fazendo-a 
necessidade de cmp1·cgar tcrnio di!Terente. para nascer'da distineç~o elas clnsses, que até nos l.ra· 
signific:nr a rel·ompensa llc cada um. . . balhos ni\o queriil.o cont'usno, nno concordo; a 

o sr. Andradã Machado :-Sr. presidente, distincç!!.O.nasce danal.meza do trabalho: ninguem 
admiro a morbida. ctelicadeza dos meus collegas: jámaís igtialou o trabalho mental no braç(ll, Nin· . 
a p<ilavrn salm·io . fere-lhes os ouvidos, mas· guem dir{t qtte não ~ por :;u:t mesma natureza 
realidade, isto é, a pn~n certamente nno lhes mais nobre o trabalho do talento, meditação, c 
desagrada. Eu, pelo contrario, como admitlo a ptiro raciocínio, do que aquclle que dependendo 
a cousa, nrlO me arripio como a expressno. Eúl mais das forças physicas,iaJlP.ilns exige mui pe· 
economia politica, Sr. presidente, chama-se sala· quena int~?l!igencia para ~(gfrigit· ,bem; ·e nno é 
rio toda a paga de um serviço, ou seja serviço . tilo stlperflua est:úlistincçilb'quando dei\ a resul· 
mental ou industi'Íal. Sei que os juriswnsullos tno efi'eitos tão divei·sos, quanto .sno bem distin· 
dão dif!'erentes nomes ás pagas dos dh·ersos Ira· elos os sala rios, do que se chama honorario, gra· 
balhos, honrando com 0 de honorario a paga do tificnçl\o, ou alimentos. (A' o-;·clent, áorcbn.) 
trahalhô mental, mas n1lo vejo a razão da .dill'c· .' Sr.· prcsid~nte, n!i.o sei em que fnllei &.ordem ! · 
rença; lodo o lmbalho.é mais ou menos mental, 0 sr. Lopes Gama i- St·. presidente! Eu só 
deveria por. isso. ter toda a sua paga o nome de quero perguntar, visto que todo aquellc que rece· 
honorario. Fallemos claro, .a. dislincçl\0 do nome be subsidio é as:mlariado, se 0 imperador, porque 
nllo tem base nrt natureza.- teve a :;ua odgem no o-recebe, tmilbem t\ assallariado? 
orgul110 c vaidade das classes poderosas dasocie- 0 Sn. ANDRADA MAcmoo :~E Cfuem ·póde 
cladc, que pam em nada se confundirem com o 
Povo, imscav:to com ardor ainda as mais insigni· duvidiu· que, ilE'slc ~entido, lambem o imperador 

· é assalariado ? · • · · . · ficantes discrimimtç:úes ; mais isto deve entre nós 
cessar; classificações odiosas, clistincçoes injurio· - O Sn. Pm:inDENTE :-Parece-me qu"' esta ma· 
sas ít massa do povo nno podem. filzer parle do teria é objecto de Yotaçno. 
regimem constilúcional; outra eleve ser a ordem UJ[ Sn. DEPGTADO :-Isto nil.o e mais .que uma 
de cousas; f:'l'àdí.iá<)ões c 11110 classes veremo~ .. con\·'cr;;a; que ·nada·tem co1n a quest~o. (E~tM 
daqui crii diante: Se pois, 'Sr. presidente, todo o prdwrrrtSlltofú(IJ·ffo algum imll.~ltl'1"0, pte o Sr. pre· 
servi1:o que 11110 é grntuilo, é na realidade assala • sülente fez ces8ãr, e não continuo1t o debate.) 
riado, bein que mnscaraclav.cnha a paga CO)l'l alcu- · · d 
h 

. ó ' . . o Sn.' ANDRAD;\ l\L\CHADO·lembrou que se C· ' 
n as mms sonoras, se !1 s nno servimos ele grnça, .clari!Sse f'ériaclo neste anno e nos ·s~uintes, . o 
como nos corremos de chamarmo-nos assalari· ~ · dia 3 de Maio, .po1· ser o da installaçM da assem· ados? A ver"0 0nha est:í na cou:;a; n.1l.o no n01~1e; 1. bléa; mas tendo-se reconhecido. que era c 1a santo 
é, .em'verdade, pouco, airoso que !.1\:amos por lho, .i ulgou-se desnecessnria a declaraçtto, " · 
paga o dever de cidadãos, e que não possamos, 
como na Inglaterra e Frnn~a, representar sem Levantou:se a sess:to pela'· horn • e meia da 
paga os interesse~ nacionn~s; mas se as circum. tarede. 
stimcias do nosso paiz _nos escusi\o, para .que cs· 
perncar iui som da pr.lavt·a, que il!lo !'<lz rnais do 
que exprimir o que é? · 

Quinta sessão prepnratoria, em 2 ele !'llaio 
de t82:l . · ' · 

o' Sr: Rib~iro de Andrada ;-Salario é o pa· . Abe~ta' asessD.o pelas 9 horas eméia da manhã, 
menlo, é a recompenso. do traball.Iei, se,i::. este ·leu 0 Sr. secretario a acta· da sessãO anleccndcnte, • 
physico ou \nlellectual. ·o nobre· preopinante, :e loi approvada; e passou á leitura do~ seguintes 
o Sr .. · Garne~ro, mostrou que havia difl'erentes.. officios renietti~os pelo secretario de estado dos. 
espectes de trabalhos; mas .com:o ? pagamento se. j negocio~ do· impe.rio.- . • · , ··· 
faz sempre na mesma especte, e é porlantoon:tes:. : cr)IIm. e Exm: 'Sr.- Tendo lev~do a augus!A 
mo para qualquer. trabalho, segue-se .. que . mm i pr!lS·eriç..1. de Sua· lbgestade 0 Imper~dor ~o !'fi mo 
e~a~tamente _se emprega o mesmo. termo paro. ) .de. v. Ex., da data de h ontem, relaltvo. a decla· 
sJgnt~car o pagament~ em qualquer dos C.'lSos.- 1 raÇ'-ci do·lugar e hora ··cm que o ·mesmo senhor 
Por 1sso concordo com o illusll:e membro, que . : determina receber a deputilç1t9, que· no. dia _de 
acaba ·de fallar, em que nós desgraçadamente ·1 amarihll.lhe ha de annunciar· o da solemne m· 
somos assalariados. Eu .nl!.o vejo nisto mais que I s_ta.llaç.'l? da as.sembléa g~ra.l constituinte e legisla·_ 
uma queslllo de_. palavra. . . . · , tiva do 1mperto do BrazJ! : Sua Mngestade o.I!fi· 

o sr. carneiro de campos:- E' verdade ., perador benignamente me or~enou que parhCJpe 
que a questão é de nome, mas como as palavras· a v: Ex. para o fazer prese!ltena.mesma assem· 

.exprimem idéas; é necessaria a exacçno dellas, bléa, que receberá _a menCionada. dep,utnçno na 
para termos idéas claras e evitar confusoes em I sua 1mperial quinta da Boa-Vista ás 1; l1oras da 

TOlo!O 1. " 
----------- -----..... 

• 
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l '!' "l • . • ·' rnan til, ,, que: para c>S•' er e1 r. se acHarrtu ·) eo-
ches da sua imperial casa ;\s horas competentes 
na porta do paç:o da dila asseJ.nhléa; . 

''Deu~ ~-;uarde a Y. Ex.- Palac:JU do Rw de Ja· 
neiro, en{l' llc Maio ele i823. ~Jc18Í: Bonifaeio 
de A?!dr,da r. 8ir11a.-SJ'. JTm!ocl.losé de Somo:a 
Fmnça. " · 

" lllm. e Exm. Sr.- Haveru.lo participado ofíi· 
cialuléÚtc ao lllm. senatlo da camara tle;;ta cidade 
ter a asscmbléa geral ~011~tituinfe e lcgiBl:t!iva do 
imperio do Brazil resolvido assignar .o d~a 3 do 
corrente, para a sua ;;olemne irtstallaç1\il;:~fim de 
que procede;se logo a fazel-o publieo por bando; 
annunciando-lhe ao mesmo tcmprJ c~tar·llte des· 
tin::1da uma das lrihunús do salll.t> da mesma 
assembléa no c a:; o de querer ir :L~sistir {1quelle. 
solemue ;cto ; e tendo igualmente fei!o partici
paçOes ol1iciae~ aos tribunaes, e mais autoridades, 
eomo V. Ex. me <:ommuuicou no set1 ol'ficio da 
da,ta de hontem: o mesmo senado me dirigiu em 
resposta o ollicio que tenho a honra de remeltcr 

·a V. Ex~, alim de serem pre~entes na dita assem· 
hléa os puros Yotos do seu a~radccimcnto, pela · 
distincçn.ü com J)llf: o lr·ata. . 

1'ambem participo a V. Ex., que em rirludc de 
um drs artigos do regulamento interino da assew
bléa, fiz sciente pela compelente l'epartiç11o ao;; 
consule~. e agentes commere:ias •.las wu;ões es· 
traugeira.;; nesta côr<c a hom·a, e h~ncrolencia, 
C(Jm que a mesma asscmbléa os di;;tinp;uo, rcscr· 
vando para e!les outras tribuna, quando queírno 
presenciar· aqnella ;;olemnidadc. . . 

" Duu~ r:uaJdc a V .. Ex. - Palacio do Rio de h· 
ndro, elll n 1" de )I aio d~: 182R- Jod.: Bonifrccio 
de An·:i•(ld•.t e Sih•a..-Sr. lllanoel Jo;;é de Soma 
·pl'Ull\'<1. " 

. ., llhn.e Exm. Sr.-Acabámos de ri~ceberapor· 
tada qu~ \'. Ex. nos dil"igio em dnla de lK~ic. 
Temos dado Iodas as prol'ideucia~ afim de: qr~e o 
baudu '(' ptthllf!liC Jto din 2 de ~[aio á;; 10 horas 
da malllt<1: tl que tudo l~ramos ao conJtecime!Íto 

· de V. 1!:::. para ~er pre~cnle a Suo. Magr:>tadclm· 
perial : c· apro\eitmnos esta mesma occ:nsi:to 

. pan. rog~lr a \'. Ex., tple haja d~: lhzr:r pr~r=ntc 
ao mesmo augu~to senhm: e ir a~scmblóu gemi 
o;; nosso~ puros I'Otos de \tgmdecimento p~Jn dis· 
tincçllo com quL· nos honrilo. 

" Deos guat'<l<• u V: Ex. !Jluitos annos.-Rio 
de Janeiro, em l'érear;ão de :w de Abril de 
1823.-lllm. e Exm. -sr .. José Bonifacio de 
Andrada e SilYa.-Lncio Sow·u 1.'d:r:IJi;-a de 
Gout'rll.-~bdunin .Tn~é rJf/. Co><ta Ftl'l'ei'ra,
Jfcmod Th:·atlo;·o ,!•! Am11jo :.cbamb1(ja .. -.1lanoel 
Gome~ de Oli1lf:i?·o Couto.n '· 

Acab;üla .. a leitura dis~e o Sr. pl'C$Ídente, C(llC' 
ern a hnr:t de pm·tír a deputaç.ll.t• CJUe de,·in ir nn

, nm11:iar '' Sua .:\la((c~t:ule n inslallner.o dn ns-
s~W~. · ' · 

o S1·. Maia :-Parer.ía·me acertudõ commu
. uicur a Suu Màgestade as uelihcra~.Ocs da USSClll· 

bléa soi>rc o mollo com que o mcsll\1) senho1· hu 

de ~cr recd>itltl JtO dia da inst~llaç.ã.o .. pois ainda 
que possa ter noticia disto por outra maneira, 
julgo mais J'I'OJ>l'ia a cornmunica~1io por cópia 
autheutica. · · 

. O SR. AliDltADAMACHADO: O que diz o nobre 
prcopinanle era realmente o melhor; mas agora 
c impra!icavel i>ol't(liC nao esl;í prompta a cópia, 
e a deputaçãO deve partir j:í. -

ô SR. SECRETAIUO:- Na verdade llll.o é já 
tempo de se apromptar a cópia, mas vai a depu
tação; e depoisse remettem ollicialmente as deli
beraçúes da assemblt\a ao ministro e secretari4> 
de estado !.los negocíos do imperio, para as com· 
muuicar a Sua l\Iageslade. -· 

( Ji'oi apoiado pm· muito8 Srs. deputado&.) · 
. Em consequencia disto ordenou-se a expedi· 

çno do rcspectiYo ollicio ; e os Srs .. deJ)ntados, 
que compnnhão a deputação sohirliO·.da salll da 
asscmbléa para o si:-u de;;tino .. 

o sr. Pereira da C~nh·~::.~C:omo membro, 
c1ue Iili da coromissao rioméadn p3i·a :uedacçlio 
do uosso regimento internoí· tenhà ·a ponderar ~ 
:1ue me pareceu muito proprio .e politico, esta· 
beleccr em regra, que o Sr. presidente hom·esse 
de responder ao dbct)l'SO que Sua ~Iagesfade o 
!mpcJ:ador pronunciasse nesta assemhléa no dia 

·.de sua installaçn.o e abertura; mas como se na o 
,,doptou esta medida, proponho que se delibere 
.rgo1·a :ícerca dl'~tc assnmpto, pois ainda fJUe 11 
:tssembléa ha · C:ie dar a Sua 1\Ingt:~!ade Imperial 
:1~· gt·aças por meio de mna depntacno; todavia, 
(;pczar do exemplo do nnrlainenlo i:hgler., sendo 
•;:ste objecto meramente dependente da nossa 
~~colha, emquanto llil ui;;l,U~S11o do regimento ~C 
nilo toma em consideração esta·matcria, me pa· 
wce que del'iumos responder. pelo HOSso pre!\i· 
ilenie nos cumprimentos de l~o·:lugustrJ hospede, 
:nanifestanào-lhe por eslc~1neio nosso ::jubilo, e · 
·;rafo:; sf.'ntimento;; por setit heroicos feitos a ht:m 
:.lo imperio do Bt·aziL de~enck;· c;;perar qne o 

· .)r. presidente •.li rija a Sun ~Iagcstade Imperiaht 
;'alia em termos geracs;·. sem compromct~mentn 
'la nsscmhléa, como é proprio d~ sua dexteridnde, 
,n·uclenciu c sahedol'ia. - · 
. o sr. Andrade. M~~líado :-Eu sou de opi· 

nino contraria. Nt\0 co.ncêbo !lD.l'a qu~ de\'a n _ 
Sr. presidente re~ponder ~oimJ!crudor. No regi· 

·mento esttl marcada a mtircha que ~e dcveseguir, _ 
e é a meu \'c r a uuica .aproposit.ada. ·Como 1·es· 
poml~t·á o Sr. presillei1te .? Ou ficar:\ eri1 geuera·. 
lidndé;.c entllo é ptu·amente.:.ociosa a sua rcs· 
põst:í?c segundo entendo até · impraticuvcl, . pois 
pm:ri/i1ue alnlla do Sr. presidente nno >e.in inania 
t•r;'bá et Jl1'1L'tti'C~ niMl é mi~ter que contenha 
ou appro\'::tÇll.o,' ou rcpro\'nçno; ou contci'á gru· 
ças OU ceúsum j C isto é O C(lle lll\0 'póde fazer Ú 
Sr. presidente :1", pot·qtw nnles de considcmda a 
matcria da falln uo thronó 1iela asse~nl>lén;· se· 
nllo póde r:hegar ao resultado de gt·aças ou. ccn· 
sura, c a sÍlúplcs liçi\o nllo pódc deixar traços 
lnO Cllll'OS1 que SCJÍI .perigo, . antes' de exame, 
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venhamos;\ o resullado que a ~ab,jdol'i;i 1\0;; apol1· O :;n. A:<DR.\UA ~I.\';HAUO :-Eu !;OU. mui cláro 
ias~e; 2', Ilorque a opini:lO dO.Sl·. presidenle,;L e o illuf;lre prcopinallle mo~ll"a ignorar absolu: 
'unica que a sua resposla podia exprimir nM é a lamente o que é libcrru () illiberal; parece mUI 
da a~~p.mb]éit. a qual é o producto. damaiol'ia novlJ nesln$ malClins ; nno ~ei porqu~ elle acholl. 
das opiniões dos individuos, qúe a compocm, c illibernl" o ihll,'!l' elll gm,;:üs e em quelxa~? . , 
nM póde ,el' subsliluida pela de 'um só membro, O SR. DI,\~ o inlerrompeu dizcndo-lhc,C!lIe n3.0 
posto que tão condecorado corno o Sr. presidentc;. continuasse ú ~.lU discnrsú em qnanto' dura~~e 
3·, porque seda julgar a faHa 'do imperador, que a bulha da musi'c~ que passava na rua. 
não pó de ser olliccto de disclúsão_ '1\ '., 'd t 

Um poder nM julga oulro !Joder, . lllórmente O SR, A:;DI-IADA 1<hCHADO :.....: ~r, prc51 en e, 
quando este podeX, é, por ~LÍa esseilci:i'Ínviolavel, peço que se manlenha a llrdelli, :Eu nM obedeço 
tomo éo monarclla em todas us conslitui"úes do sen1\o ü V, Ex. ; aqui só V. Ex. manda; e (j113ndo 
Inundo, Plll'a que'a l'aUa do impei'adoi' cntre em se faltar a ordern. eu a reclamarei. Con linuando 
discússào, é mislel', que venha intl'oduzidn por o meu discurso, 111\0 posso deixar de dizer, Sr. 
nma moçüo, e l'evestida com aS palavras' de lun prcsidente, qne I:. pn~moso (lue ,um, campcãO da 

. deputado, e 'só assim é da nossa competencia di.- ,liberdadedo Bl'nzil desde o pl'l1nl'lro alvor dos 
culil:a: o sol que, nq:o podemos olhar direcla- seus annos, s~ia. taxado de iJlib~ral,. f~ taxa~o 
mente,' facilmenlc encaramos ,quando um corpo pelo honrado preopin~nlc? Rl.lmm tene~t'Ul / 
menos rndiantl:! lhe amortece a luz:'" Isto não PecHa a inodcstia (ll1e um atlllela velho tosse 
existe 110 easo da resposta instantallea elo Sl'. pre- 'lratado com deCÓl'll,'por ql1Cl1~ pcla,prinieirD. vez 
sidenle. Valo pois que :'nM'l'esponda, ungiu os lombos pam' enlrar em semelhanles 

. 'lnctas.mas está vÍl'lude U1\O é comm.\1 m na terra, 
O SR. PEREIlU'DAGG:>HA :-OlIando.,\issc, que' ó M ,-" e lemo que nunca nppnre,;a entr,e.n s. ~ as que 

julgava .acertado, que o SI'. prcsidente 'respoll- acharia o nobrc preopinanle ele llh~eral no que 
desse; 10{50 deClrirei qLie el'amll tCÍ'i:nos{5craes;' ,cu (lisfit~?·Ah! lalvez os termos;:-de gra~as c 
.poi~ uM é :1;' proposito, que' respondI]. . directa- queixas, Ora, ,pois parainstrucção do nohre p!'e-

mente sobi'c :llllll.tel'ia clnlllla,'qutlndo esta ha opinanle eumpre-me,dizcl'-lhc que esta é all!~
.Jc" ~')l'l'evjsta pOi' Ullltl· i;olllmi;;sM, fim'a decidir g'uagcm dos'l1usscls, dos Algernons Sydneys, dos 

. a assembléa ~e merece os nossos agmt!ecimentos ; Burkes, dos Fox,' dos Gralans; e de todos os po-
e apllzar do que se tem, dito· ainda 111e parece, 'liticos dessa l1a\~M celebre quc pdmeira deu .a 
que o SJ:.presidenle não dcvcl'áfical' cnlado,mas unica solurãO pl'3.lica do grande problema da lI- ' 
responder de moelo, que da~ exprcssOes de que ,berda<le ,sem Jicellça: Estes ,lermos SOãO, sem. 
se sei'vir naresposlá, sc .. nno, tire 'nem appro,;a- miiinadversãO nas salas' desses communs ,mlre-
ção nem 'censm;a à l'a11a de Suá ~filgei;tadc Im- pidos, e de~ses palriolicos palricios que sab~m 
per.ial. . . conciliara 'dignidade' nacional com o respelto . 
. Ó Sr; AndradaMachadó:~Nno sei lluiis que devido aO chefe supremo. Ahi se salJe que se~do 

repeti!' o mesmo, <!llejá disse .. Em tcrmos gemes o monarclm a chave <!uet'ecba a abobada SOCial, 
nl10 ·ha objecçltOj mas como. entendo qlic a res-. e de .!crto modo superior li todos o~ outros p.o
posta sempl'e ha de l'eferÍl';seás expl;cs~iíes da deres, que, toda;; as mostr~dc,sl:bmlS~:lO, de dl~
ralla de. SuaJ,[agestade, está V; Ex, obrigado a fel'ença, e respeito' a elle, ,]ámalssllú degradantes, o:

agradecer. e.talvez a censural'; pois ainda que ~Alti a approvnç:lo, de qualquer I'o~te ,que venh~, 
no caso presente Cll c;:lou certo de crue cUa haquandorecahe sobre aelo seu allea ti agra?CCl
dcser m~li prop'l'ia e digna de quem a promlllcia, mentos, a censura' all~ •• ~a-~e; c poupaas quclXõl;S. 
lúdavill. é pOsSivel, qlletenha t'H'C.pI'eSsões que <le- .. Porque, pois, embicaria o nobre prcopiJ.lunl; 
sUf,'Tadem á assemblea,-e nesse caso, o que torno nas expressões que uingucll1 até agora reprovou. 
a dizer, 'que nao espero, como daria V, Ex. :tgl.'ll- Cuidará 'que: a aSs~mbléa é s?berarul. c soberana 
deciril(mtoshavellll~·sóiugar'para.ql1eixas,? Nem . do imperador? Se o pensasruba que poderes de
se,penscqlle,é desalros?o SilencIO cm,taes, ?C- legados e independentes nll.o p~dem ser seliM 
CUS1Õ~S ;.nas.lla~.oes n~ats c~ltas . lIa Europa m~- I· iguaes, e que 11111 poder como o Imperador, q.ue 
gu~mresponde ao. monn:~a neste neto c?nsh-, igual como executor, exerceu sobre· nós superl~~ ._ 
tuelo~al, Em lnglaterra'nmguem,responde a falla, 'ridade" como o convocar-nos, c que por IlceCSSl-

.. do rei lia abertura do. parlamento; e é alluelle o· dade ha dI' innllir sobre os podel'es delegados 
paiz o?de) expl.endorlrionnr~ic~ tem subido todos, visto'ser esta innuenCiada essencia da mo

. ao ~.Ilhmográo, e ondca'sua.dlgmdade é repu- lIarchia constitucional, llno é nem pódeser olhado 
lada por sobre-humana, . ., _ . scnll.O comosuperiol'. Talvez 'Venha o nob~e ~rc· 

O SR, D1As:~ProponhO que o discurso, • que opinante com 'a nl'engadc assembléa cO~lsl1tUl.nte 
acaba d~ fazer 9 ill~stre ~reopinante, passe, por qu~ em si concentra os poderes todos ; a~V1rt~ 
severa dlseussao, poIS !llUllos do~ termos de que porem que n:lo podemos eopccnlrar, podcre~ que 
se serviu sno iUiberaes; especialmente' quando existiMnntes de nós, c ~lmanárno da, mcsma 
diz, que está Ill:isemblén. póde ter motivos de origcm, e nM f 01'11.0 dcslrllld~s ~el0 aeto a~ n.~ssa 
queixlir-se j esta llSsembléá nM se queixa de-' delegaçno ; antes pelo contrario bverao a prmelpal 
ereta:,' . parte na nossa ereaÇllo. ,~ nossa pl'ocuraçllo é 

• 
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coa,·élaJa: mnpliol·ili'~ria usurpa<,:ào: e a esta me rua <le S. Pedro, Rocio da cidade nova e Ponte· 
upporei eu:;emprc. Por li111, Sr. presidente, ct·eío do l\!angue; levando adiante como batedores um 
que forão mui con~tiluciouaes o~ lermos de que piquete de cal'allarín, e a traz dos coches umacom-
usõi, e muito p1:ecipiladú (• intemperante de líu- paul1ia de cavallaria do exercito. Em alguns lo-
gua quo:u,v; cl·J•ouruu :;.;w o:; .::u!cnder. garcs da estrada estavno postados difTerentes 

o sr. Dias :-Eu urto alai.'O indivíduos, ataco corpos . lambem de cavallaria para fazerem á 
proposi~:aes; mmbem 11110 ndmitto decisao que dcputaç1\o continencias militares. Chegada a de
não seja a da assembléa, nem o mt~gisterio que putnção á imperial quinta foi recebida, antes de 
se arroga o illush·c preopinante. Confes;:o que subir a escada pelo gentil-homem da camara de 
sou novo. mns a minha novidade nüo me púde Sua Mageslade Imperial, que estava de semana, 
ser imputada. Eu Ilüo disse ao illust.re preopi· e pelo porteiro da cmnara, e por elles conduzida 
nau te que se calasse, mas sim que demorasse a a ~ala do throuo, onde já ~e achava Sua Muges-
sua falla porque havia gt·aude estrepito de instru- tade. . ' . 
meu tos, e como eu. queria respondlir ás ·suas Então fiz eu COII).o omdor da deputa<;ão, uma 
razoes porque atacaYilO as minhas opinioes, era· breve falla; e Sua Mageslade .Imperial, com a 
me impo;:si~el faze l-o uno as ou>indo ; portanto sua costumada benignidade, deu todas as demon
!'esponderei só ao que om'i. Qu~m. duvida . que. strnções do jubilo. que sentia por Yi:r na sua pre
estn assembléa .é soberana, .conshtumte e legisla- sen~~a a primeira deputação da primeira assembléa 
tiva. como representante da naÇão, prerogatims ·geral bt·azileira; e declarou quecou1 extl·~mo.pra
inaulerivci~. e que se fino · pódem communicar ·. zer viriá abril· Ii o ilia aprasado seus augustos lra
pela sua original indivisibilidade ? E se nãO co- · halhos, e dirigiria então um discurso aos represen· 
nhece superior pela ~ua independencia segue-se ' !antes da naÇlio marcando para este acto.a hora 
que nãO tem a quem se ·queixe. Reconhece o dns. onze e ~neia ate ao meio-dia, em que éompare
impcrador con~titucional a quem prestou, c fará · cerm no se-Io desta augusta assembléa. : · · 
legalmente prestar o devido respeito, emquanto Terniinada esta nílrração, declarou a assembléa 
~ analogo :\ causa a que a mcs1rin. assembl~a se ter om·ido com especial agrado o modo com que 
propoe: o ma i~ l: servilismo. Esta assembléa não Sua Magestade recebêra a deputação. · ." 

· h::. de mnmíllir altribuiçues que deve dm· ao im· . O Sa. ANDRADA E SJLVA:-,Queira V. Ex. man-
perallor, e taml>em uwa sú não lhe rlará qu•: não dar lêi· a pequena falia que dirigio a Sua Mages
lhe- compila, seudn fiel aos seus I'e)il'cs~::ntndo~ .. '!ade, e con_1 a quul creio ter ;;atisfeito ao· que 

o sr. Gomide: -Sr. presidente, é preciso lazer tinha a dizer. . : · · 
cessar tudo O .l(UC púde produzir aniniozidaàes. 0 SR. SECRETARIO a leu, concebida IIO~ termos 
Temos adas que praticar, e é indispensavel que seguinte::; · · · · 
se d~citla boje a CJue;;tao principal, isto é se Y. Ex. •r Senhor !~Orgilo bem de indigno desta illus
ha de r.:spm~der ou nao ú falla de Sua llfagestade · tre deputação ·da a;;sembléa geral, constituinte e 
quando vié't' a 1issemblén; e é.istQ o que me pri- lcgislatira do hnperio do Brazil {:com os :mais 
rcc:e Cflle S(• 'Clf:W j;i )ll'OpÜr. puros sentimeutos dP. jubilo, e de respeito que eu 

Algun:; outros Srs. deputi1dos falllíi·ão sobre a ten1w a honra de participut· a \'ossu l\1ugestadé' Iin-
mat&ria cm qtwstilo. e sobre os vivas que se da- periul, que a mesma assembléa nos en,·ia perimte 
rino :l(• imperarlor uaassembléa no dia da instala- o throuo de Vossa ~fngestade'paralhe :umunê:iar 
ç:au; c· tornando·•~ a pedir qun se puzes;re a voto~ que ella tem destinado o dia· 3 dó c01·ente mez, 
>e o Sr. presidt-nl~ daria alguma r~sposla a<J dis- dia íüemoravel nos Fastos ua Historia Brazilicá, 
cur·so.tlc Sua Mage>tade dissu p:u·a se iustallar solemnemente, c saber a hom 

O S1·. AxuRAIM l\Lu:HADO :...;.Permittu-me Y. Ex. enf que Yossa Mnge:itade lmpérial benign~meute 
que eu Jiga que nno tleveJnu:;. \'o ta r, porrrue nilo · dcte~minil vir ao seio da mesma ·assemliléa para 
e~t:i completo o numero; e que por isso t\ ne· abr!r seus augustos trabalhos; e:cel&brar a pri-
ce;sariu e:;pmu· que volte a deputa•;11o. meu·a scs>1\o imperial. · · · .. : · ·.· 

" A snbedoria; a firmesa de caracier, e .o ci
visim; incomp;.1r::vel de Yos:::a· .Magestude_ Impe: 
rinl recebei-:ío nesté·' a elo .o ·cunho indelével da 
gt:atidno dos ~eus)iovos, hoje.!L'githw\mcnte re-:.,. · 
presentados pelos seus dii;nqs depu !lidos;. e m'e· 
rccei·i\O üma gloria immortal muquantci existir 
e:ite imperio, que debaixo da p1·citécçllci, e· go· · 
'~em o patérnal de Yossal\fagestnde lniperial; Yirá 

A>sim ~~ rc:;oh·cu. 
Ao meio diu ·ehi.');Oll a deputn,;ilo. ·e como 

f•t·ador dclla tliss~ u seguinte: · 
o Sr • .A.ndrad11 il Silva:- S1·. presidenÍe,·a 

depulr<\'tlO BOlllfa< la pam ir da parte da assembléa 
gemi constituiu h·_ c legislati•·:t do illlJ>~rio do 
Bt·a.zil :tiUJUH".i~t· :i ~un Mage.~tade Imperínl o din 
dn mslalla~iln solenme da nw;;ma assembléa cH
rigin-~e, 1'111 Ires coclws f!IIC Sun 1\fng•-~f.l\fle lin· 
perial tinha maudado pôrá disposiçno da assem· 
bléa, :í tilla·quiutn da Boa-Vista, pelo lUI~o do 
!?aço, rua Direita, rua do Ouvidor, Pra~~a da Con
sliluiçào, Run dos Ci:;:ti10s, campo dn Acclamaçno, 

a se1· em curto espaço de tempo um- dos impe· .• 
1·ios ·mais podero . .;o~. e t·icos do universo. . ·· .. 

· ·,r SeilliOl'! Esiam I'escr\·nciô a Vossa Muges·. 
!ade Imperial reunir debni:to dt> um centro de 

. unidade,· e de torça o de:>111embmdo' e 'nutante 
reino do Brazil. Estava I'l'Sen·ndo ~ sabedoria, e 
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ao lwroi~mo de \' o:;~a Magcstade destruir as in· 
tri~as, e pi:rfidias dosno~5os enrarni<;>.nrlos inimi·· 
gos tanto internos como ex temos; e crear <:om a 
palana-Eu fico-:-mn novo imperio; tirar as 
luzes das tre,·as, a ardem do cabo~, e a força c a· 
energia, da irresoluç~o. e do egoismoindividual. 

clarou que os m~s:nos St'S. rleputados ficnvil.o 
nomeados para receber a Sua Ma~estade. 
· O Sn. SEcn~::ro~mo :-Proponho que o Sr. pre· 

sidente haja de uomear tres membros que for
mem uma commi>sllo extraordinaria de policia, 
cp1e tenha a seu cargo amanha destinar Ju~ares 
c t'azer npromptm· tudo que liir necessario.-Foi 
apoiado. 

" O céo lia de permitlir, o que eu n!lo duvido, 
antes o espero com todos os homens de· bem, qúe 

··nós os legítimos representantes da naçno brazi· 
!eira,· !h-Te e independente, havemos de ter 
sempre ante os olhos, na gloriosa carreira que· 
começamo::; o bem durndotiro rla .. nossa patria 
commum, das nossas prm·incias, das nossas fa· 
milias, e de cada cidadão ·em particular i certo, 
nil.o nos poderetilos esqúecer jámais que· a Vossa 
Magestade devemos a brilhante . carreira, ·já til.O 
~lorios·amente encetada, ná qual sem duvida es· 
pero que marcharemos com prudencia, sabedoria 
e :firme?.a,' para felicidade . da. patria, honra do 
throno, immorbllidade · do ríome brazileiro, e 
admiraç.ll.o das outr!ls nações ci\-ilisadas, qne rios 
observao e contemplno. · 

'' Creia Vossa.Mageslade hnperia[nas \'irtudes,. 
e sentimentos ·do hplT\.povo: do Brazil; e dos se:is 
representantes. Deus nos tem ajudado atol agora. 
Deus.nos ha de ajudar para o futuro. , 

O Sn. DI,\S :-Sr. presiaente, parece-me que é 
necessariodiscutir a fnlla que· fez o orador; da 
depulaç!lo, pois nllo sei porque se chama primeira 
sessllo. imperial quaudo ella é nacional. , 
. o s~. Al\"DR.\DA E SILVA :...:.o Sr. dei>ú lado Úl\o 
tem autorithd~ ·:1l~uma de fazet· que se discuta 
esta faJla : eu. a fiz· como org110 legítimo da as· 
sembléa. · · · - . •. ' 

O 'SR. DIAS :-:-Eu creio que é da competencia 
__ da assembléa discutir esta falia; e·st! lhe · 
--.. · ·pete é a primeira cousa etü que· deremos cuiidáJr;''f 

O Sn. PnESIDE~l'E nomeou os Srs. José .Joa
quim Cameiro de Cmnpos, Manoel .Tncinto No
gueira da Gama e lllanoel Fc:rreira da Camara 
Bittencourl e Sá. 

Tratou ·se ent1!0 de pô i· á \'Olaçllo o ponto que 
tinha ficado indeciso, isto é, se a falia de Sua Ma
gestade dirigisse a assembléa .. o Sr. presidente 
dada alguma resposta i. e depois de breve di$CUS· 

• sno, propõz o Sr. presidente se deveria dizer al
guma cousa. depois que Sua Mageslade acabasse 
o seu discurso, e decidiu-se que sim. 

Levantou-se a sessllo á t1ma hora da tarde.-,-
llfanoel Jo&é de So11za França. secr~lario. .., 

Illm. e 
· tuiiite e 
·rando 
cebido 

· de vir 

; e as insign_ias impe-

· ~..4' ordem! á 01·dem!) · · . . ·. . 

. pelo competente · ollicial 
que para este ~m estará 

.;;:;;:::; .. :::;: .. !. p~~ji.,rada ao lado do tlll'OllO. O·,que participQ a 
· · paraquc.o communique iSna Magestade, 
e expeça as ordens quejul~ar neccs~arias.-Deus 
~um·de a V. Ex.-Par.o da assembléa, em 2 da 
Ktaio de 1823:-· Mm;oel Joa~ de Sou:~ França._. 

O Sn. Ar~oRADA MACHADei :-A fal 

. razllo o· illu~ll;e deputado-ção ni!.o é ma teria de discu~:.~s~1l:~o~;:~::~~1~~ que se pt·oponlm se 
i:lis,cus;;t\o,, p:ira se e\;lur qli!:~;pê~til~1~lni> 

n1esmo- pa·· 
PJ.'el>1U~:mc- ·se a: dita 

decidiu-se. que 

lll;E!Sidlente' se de\·ia ini· · 
s!m~.: ; .. 

IYL\c!Umo :~Permitta-me V. Ex; 
nótncacna· da dcrJutaçno que ha 

1I4'Ututa n Sun Mngesl:lde Imperial no· 
no. regimento •. : · 

perguntou se-lhe era licito 
· · senhores que tinhllo jdo an· 
Sua l\lagestnde o diu_ da inslallnçi\0 da 

;;)l.sse:mt,]éa: e· tendo-se .resolvido que sim, de· _ __;__ ________ _ 

.r, ' 

. _. .. '" Sessão eiia 3 tlc :Uaio · • ' 

• -I/ PRESIDESC!A ~O B~. :BISPO ~\PE:L:tO:~;ÓR 
. os s~- cÍepula:do~ pelas 9 horas. da. 

Jmlllllil·; esperou·-~e por Sua ~~~estade o. lmpe· 
rador, para se .abrir a sessno,· e tendo:se ~nnun· 
cindo 'pela meia hora dc~cas· do:Jl1CIO·dia_,que 
Süa Magestade se npp!·oxmw.Ya ao .yaço da ns· 
·sembléa,logo o S1·. pt·esidente fe7. salnr a, d~puta: 
çtl.o, destinada l\ esperai-o á porta do ed_lfiCJO., ·. 
- A'portadasniao esperaY:t~t~:~bem oSr .. se
c1·etario França, e o. Sr. AraUJ~ 'il~n~a,·que f3ra· . 
noii1eado para servir de 2• ~ecrelar1o naquella ce' -
l'Cmoriià. · · . . . 

: -~ 
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Sua ~Iagesladc Imperial, cnll'OU na a;:,emblCa que depois conlinuárllo a exis"tir susl.entados pela 
descoberlo, e foi a~()Illptlnhatlo ale o IlIrOlIO pelos lrupa eu!'opéu, lizcr1lu com llue ~stes. pOI'OS le.-
;;;: l 'O" rnendo (Iue nllo 11ll~,CS~C!ll :;(osal' de umausscm-.,rs, secre arJ .;, _ 

S r d t hl~1L ,ma, fossem IlClo amor da Iibel'uade, urra:;-Logo que 'ua;\' ages ta e se assen OI! . no 
lbrono, e os SI'S, depulados JlOS ~ells lugares, rc- tv.dosa scguir as infames côrtes de Portugal, para 

vê,' sc,-fazendo laes sacrificios,.-poderinodcixm' ~itol! () seguinte disrlll':;o : , , 
de ser ilJsultados pelo seu' partido 'demagogteo, 

1(" ,Dig!ltls J'e,pre~el,Jlanles da nal;ã? brazil~i.ra, que predominava neste hClnispherio, 
-E' hOJe o dm maIOr, quc o Brazll tem lIdo, " Nada disto valeu; lomos maltratados pela 
dia ell1 que elle pela primeira vezr:olller;a a mos- lropa. europêa, de tal níodo, que eu. fui obrigado 
ll':1I' ao mundo, qlie é impel'ió, e impcrio, !inc, :L I(\zel,a pa:;sal' it oulra banda dO,rio, pôl-a em 
QUão gmnde {! meu prazer, vendo jl:lIl0:i I'epre- sitio. mandai-a cmbarcar, e ~ahil' bat'r:L t'ôra, para 
~enlantes de lllJasi todas as prol'incias, lilzcrcm salvilr a hõrJra do Bl'azil, ,e poderú10s gozar da. 
conhecer uma:; ás out-ms. seus interesses, e "obre quella liberdade qUe deviamos,-e-,-queriumús 
cIles hazearúlIl lima justa e liberaL constiluiçno, lei', para·. a qual llehalde tmbalharimnos. por 
que a:; r~ia! Dc,erimllos j:i ler gosado de \Una possuil-a, se,entre nós cOlJsenlissemos, umpar~ 
repre;;entac;ãu nacional,. mas a Ila~.ão não co- lido helerogclleo ít verdadeira causa" ' .' 
nheccnuo Im mais tempo seus verdadeiros iúte: " Ainda bem não esta,amos livres desles ini-
I'esses. ou conhecendo-05, e nM os Ilodend(, I' d' l' , migos, quando poucos (taS epOls aportou ou r:t. 
'palcuteur, \'islo nI'OI'\'a e predominio elo parlicL expeeliçno, que de Lisboa nos era enviada para 

.' líorluguez, que sabeudu lIluibema que ponto (]r,' IIOS prolcgel': eu tomei sobre mim. proteger este 
fraqueza, pequenez c pobreza, Porlugaljá eslava imperió, e n1lO a recehi, Pernambuco fez o me .. ; 
reduzido Co ao maiOl' gl'áo i\ que podia ,chegar de mo, e a Bahia, que. foi ,a Jlrimeira em ,udherir . 

. decadencia, nunm fJuizconsenlir (sem emhargo.. aPorlugal, em premio ela sua boa fé, c' de ter 
.-le proclamar libcrdade, lemendo a ~cpa!'a\!no) conhecido, tarde qual era õ vedadeiro trilho, que 
que os pOl'OS do Brazil gosassem ,ele uma ',repre- devia seguit~, sofrre hoje Crlta guerra 'dos "imdª]os, 
scntru,1lo~ual áquella, que el!cs cnUto tii1hão_ e sua cidade, só por .. elles occupada, está a ponto 
Enganarão-se nos seus planos conquistadores, e de ser arrasada, quando nella se n1\o possúo 
desse engano nos provém toda a nossa fortuna, 

. , manter. ,i:. . , 
!c O Brazil, quc por espaço de trezentos e " cc Eis em sumllJa a Iibel'dntle,- que Portugal 

lantos' rumos som'eu. o indigno nome de colonin, nppelecia rlar ao Brnzil :. ella "e converteria 'pUl'a 
e igualmcnte todos os males provenientes do nós t!m escravidãO, e faria a nossa ruina lotai, se 

'" s)·"tell'Jil dr.sl1:uidol' enUto adoptado, Jogo que' continuasscmos::>. execul.ar !'Ilr. ordens, o que 
o Sr, D; Jo1lo VIrêi de Portugal, e Algarves,.Ineu aconteceriã, a nM sêrem os· hCl'oicos esfor\:os 
angusto pae, o elevou n' I!alhegori~ ele reino, pelo que por nieio dncpresentaç1lO fizerãn, primeÍl:õ 
,'Iecréln Ile ] 6 tle DezembrO" de 181.5, exultou ele' que lodos, ajunta de governo de S, Paulo, depOIS 
prazer j Porlugal bramiu ele i·ith'Sl,: tremeu de a cmnariL e1esta capilal, e apóz destas, toelas a.s 
medo, . - ,"C "',. . . mais junlas e1e,go\'crnos e emnams, 'impl,0r:tn~o 

" O contentaniento que os po\'os deste vasto a minha ficaeln, Parece-me, qne o Brazll serIa 
continente, mosl.rár1lo nessa occasião, foi. inau~ desgraçado, se eu as nllo altendesse, como atteneli. 
dito: mas atraz rle~ta medida politica nno veio, bem sei, que este era meu dcver, ainda que ex-
comõ deria ler \'indo, outra, qnal era a com'o- pllzC!sse minha vida j mas como cra. ~m defe1.a . 
caçl10 de uma assembléa, que organizasse o deste imperio, est:;:va prompto, assim como 
novo reino. hoje, e sempre, se fôrpreciso. . 

. li O Brazi! semJlre sincero, no seu modo de '. ". :Mal tinha'acalmdo de proferir estas palayras; 
obrar, e mortificndo .por,llaver sofl'rido o .iu~ú de • Como é l!ai'{t bem ele todos, e.felicidade gel'al da, 
lerro P9r tanto tempo antes, c mesmo depOIS de nação, digll(lo POI'O que.fico: I'ecommendando-lhe 
tal medida, immediatamentc que em Portugal se· , ao mesllIo tempo 'unlãCl e'tl'altq1iillidade, comecei 
proclamou a lihel'dadc, .0·Brazi! gritou COlIst.i- Ílnmecliatmúentea 'li'alm' de nospõl'mos em 
tUl'çãopodugltezrt: assentando que por esta prova estado de so{fl'er os ataqu~ nossos iij,imigos, 
que dava de,confianç~t ,a seus pseudo-irmnos, até áquella época cllcobertós, depois, ,dcsmasca-
seria por dles ajudilio a ~i\'rar-,se dos immensos rados, uns entre nús existentes,- (Illll'~s na;; de- .,. 
'IlI'mes qu,dhc l'Oil1O suas entranhas, nl10 espe- mocraü~s eôrtes .pOl'tugllezasy pl'OVldenClando 
rando nllllCfL ser enganado. . • por todas as,secretarias, especIalmente: pela do 

cc Os brazileirós:' qllevcrdadeiramente.ama-. i,!!pcl'io, cll(:so~ios estrangeiros as medidas,qllc 
v:to seu paiz, j:ullais ti\'el'nO a, intenç1lu 'de se • dlct:\ a pru~e,ncla, 'que eu ~le agora, parn ~os 
~ujeitaremá cOllstituiç1lO, em que todos 11110 ti- serem partiCIpadas pclo~ dl,fl'erentes .ecrelarlOs 

• vCsscm'parle, e cujas vistas CI':to de os converter c!(! estado em ,tempo convemente, _ 
repentinamente de homens livres, em vis eSel"ol- " As cil'cumsianeiltS do thesouro publico erllo 
vos, Comludo, obst:tculos qllc'illltes de 26 de Abril as peiares, pelo estado a que fieou reduzido, e. 
de 1821, se OppUlIhllo á. libcrdade. hrazileira, e mui principalnlentc, porque al~ lJa quatro ou 

.' 
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cinco mczes foi sóm~nte provincial. Visto ist~ não 
era posivel repartir. o dinheiro, para tudo quanto 
era nccessario, por ser pouco para se pagar a cre
dores, .'t cmprega.do~ l.'m efl'ecJivo serviço, para · 
sustentaç:lo da mmha cnsa, que despendia uma 
quarta parte da d'el-rci, meu augusto p~ti. A dellc 
excedia a quatro milhões; c a minha não chegava 
a um. Apezar da diminuição ser tll.o cóngideravel, 
assim mesmo eu n~o estava contente, quando via, 
que· a despe7.a, que fa7ía, era. mui . dt!spropol"' 
cionada á receita, 11. que o thesouro estava redu· 
zido, e por isso me limitei a viver como um simples 
particular, percebendo tão sómenlc u quantia 
de 11,0:000$000 pura todas as de:;pczas da minha 
casa, exceptuando a'mesadada imperatriz, muito 
amada, e presada · esposa, que ihe era dada em 
consequencia de ajuste de casamento. . 

'' Nno·.satisfeíto com fazer s6 estas pequenas 
economias na minha casa, por onde comecei, 
\igiava sobre todrrs . as repartiçlles, corno era 
rninlm obrigação; .querendp modificar lambem 
suas despezas; e obstar seus extravios. Sem em· 
bargo de tudo, asrend[!s não chega vão, nias com. 
peqt)enas mudan~as de indi;iduos n1lo afl't!ctos 
á: causa deste imJJerio, e. só ao int'ame partido 
portuguez, C[Ue continuamente nos estavão attrài· 
çoado, po1: oútros que de todo o seu coração ama· 
vão o Brazil, um por nascimento eu princípios, 
outros. por ~;:tare!ll intimamente convencidos, 
que a ·causa era a da ·razãci, cousegui (e com 
quanta gl01·ta ·o digo) que o .Jmneo,. que tinha . 
chegndô a ponto de ter quasi perdido a:tepub)ica,. 
e e:;tar por u!c.mentosa tàzer banca-rota, tendo . 
ficado· no dia, em que o Sr. D .. loll.o VI sahiu a · 
barra, duzenlo conto;: cm moeda, uniéa quan' 

· tia para trocii de ;:uas notas,. restabelecesse .. seu· 
· credito de tal f'órma. que n11o poss_a pelri imagi

naçao .a individuo .a1'6mn, t{Ue elle um dia possa 

" Nestas despezas cxtrnordinarias entrào trrn
hcm fretes de navios. das difl'erentes expediçoes, 
que deste porto regressár11o para o de Lisboa, 
compras de algumas embarçaçoes, e concertos de 
outr:~' pagamentos a tod~s os. e~lpregadoS civis 
e.tmhtare~, r1ue em sc!'\'J.co .aqm têm Yindo, e 
aos cxpul;;os das províncias, por paixoes .parti'· 
culares c tumultos, que ne~las têm havido. . 

rc Gr~nc~es forli.O sem duvid<úts despezas; mas 
contudo, anula se ni!o lançou milo da caixa. dos 
dons gratuitos, e sequestros das propriedades 
dos auz~ntes por opiniocs politicas, da caixa do 
emprest1mo r1ue se contrahiu de 400:000$000· 
para compra de vasos de. guerra, que se fazill.o 
urg~ntemente neces~nrios para aefeza deste .int· 
pe~10, o que tudo existe em ·ser,· e da caixa da 
administração dos diamante~. 

« Em todas as administra\:lles se faz sum • 
- mamente ·prcci;;a uma grande reforma; mas 

nc5!a da Jazei! da, ainda muito mais,· por ser a 
.-principal mola ·do estado: . ' . . . · 

" O exercito não tinha uem armamento capaz, 
nem gente, -n~uí.disciplina: de annamento ~tá 
prompto perfeitamente; de gente, vai-se .com
pletando cont'oi'JWl o perinittc a populaçilo·; e d,; 
disciplina, ém IJreYe chegará ao auge, já sendo 
em obediencia o i:nais exemplar do mundo. ·Por 
duas vezes tenho mandado soccorros á provincia 
da Bahia·, um de. 240 homens, outro de 735, 
coinponilo um batalhão com o nome de Bata· 
ll!ão do Imperczdor o qual em 8 dias roi esco· 
lhido; se apromptou, embarcou e partiu. 

• 11 Além disto forão m·eados um· regimento de 
estrangeiros,. e um . balalhno de artillmria de li-· 
hert()s, que em bre\;e estarno completos. 

·" No arsenal do exercito tem-se trabalhado 
coin toda a actividade, preparando-se tudo qu:UJtO 
tem sido preciso para del'ezn dns·difl'erentes pro· 
'i·incias, e todas desde a P<ll'ethyba rio . Norte até 
,~fonte1iíàe11, receberllo os soccorros qne pedir~o. 
, " Todos os reparos de nrlil!inria da~ fortalezas 

desta côrte, 'estavll.o totalmente arruinados, hoje 
achão-se promptos ; inunensas obras de que ~e 

. cni·ecia:dentro do mesmo arsenal se lizerl\0. · 

. l'oltar ao tristE: estado, a que o. havirto reduzido:; 
_que o· thésolll'o publico,. apezar de suas dema· 
si adas dcspezn.:; ,as quaes deviM pertencer a touas 
as províncias. e que elle só !'azia, tendo ficado 
·desacreditado, .. e~hausto tolahnenre, ;>.dquil·isse 
um .Cl·edito total, que já sôa na Europa, tanto di· · 
nhe1ro; que n mkpnrle dos seu;;.credores, que 
não ero.o 'poucos, nem . de pequenas quantias, 

. teuhno sido ~litisfeitos de .tal}ónlia qn!: stius . 11 Pelo que toca ás obras militares; repara· 
casas uno. tenhD.o i>adecido-: que· os. empregadõs rno...;;e as muralhas de .todas as t'ortalezas, e fize· 

· publicos estejllo c•ni dia, assim como os n'iilitat·cs _ rO.o'·se algumas toialn1cnte novas. Constitilir:to-se 
.. em. cfl'ectivo .ser'iriÇo : que as rrinis pi·ovii1cias que. . em difl'ercntes pontos «?S n1ais · apropriados para 
.. têm,!.adh~~ido. :i causa snnta,..nno ;Jor !'orça, mas nelles se obshu· a qualquer prissagem ao inimigo. 
~ p0r COnVICÇaü,· que CU. UlllQ .' U jUSta .lilJC!'dade I JlQ CaSO de' ha\'el' desembarCadO .(0 que 110.0'SCI.'IÍ. 

tenl1110 sido)op1ecidus de todos os pelrecl!os de · facil), intriucheirmnentos; íbrtins,"t·eductos, ;1ha' 
.. guerra_pai·ti iniu. defeza; grande titirle delles coril- tiies, e bntel·ias ritsns. . . ~ . ·. . '· .. 
· .prados, e outra dos que existilio nos_ nrsenries. '. 11 Fez-se mais o quartcf da Cnrioc:q · prepa· 

A.lélit.dislo tôú1 sido socol'!'iclas. coln dinheiro,.· l'lio·se todos os mais qunrteis; eshi qunsi con·. 
por nllo chegarem suas t·erida:Ípat:n r.s de8pezas . cluido o d::i p1·aça dn. Acclamnçno, e em breve. se 

· ··que devillo fazer. . · · . · · · . . . · · ucuhnrú, o qur ~e uútúdou fazerpilrn granadeiros. 
~~ rc Em sunimu con~egni, c1ue a 'pt·ovinr:ia t•en· A :ii·mtida con~tavti sóm_enti! da fragata Pi1•anga, 

désse. onze jlill':\ do:w inilhõei!; sendo 'o seit1'Cll· cittllO chamada U:/t:iiio, 'inn.\ 'p!'Qm~t:i; ~a ·corveta 
dimentó anterior it sahida de meu augusto pni Liberal só l)m c~co; e de algumas mulpequenas 
de.~eis a sete qmmdo muito. . · . · - e insignificantes elllbtircnçoes. Hoje achn~se com-

----------·-- . 
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posta da n:Íli D. Pcâto 1, fmgalas Pimuya. 
Carolina, eNicthei'Off, corvetas Jlfaría da Glol'Ú; 
e Líbeml, promptas; c de uma eorveln nas .Ala· 

~,;la c,:sa ela assc!i1b]éa, c l.odas as mais, qu.:: a 
eila estM juntas, forno pl'Omplificndas para esse 
mesmo 11m. . 

gôas, que cm breve aqui HJlpareccrá com o nome ·1 b , 
·I( · IJlllJen~:t;; o l'iti', qu.; ·nno são <to· ioqu<}· 

Jlfctceiú :-dos brigues de gncl'l'a Gna;·au.y, prom. destas, se têm cmpr~hendiclo, começado e aca
pto, Caclque e Chboclo .cm concerto, dillcrentcs bacio, que cu ommit!o, para nilo fazer 0 t.lisclll'so 
em· eommissúes, a;;sim como· lambem varias · · 1 • nnmamenlo ongo. . 
t'SCUJJas. " Tenho promovido os e:; tudo~ publicos , 

" Espero 6 l't·agalas de 50 peça~, promjllas de quanto c pos:>ivel, porém 11eecssila·8C para i:;so 
gente, armamento, c de tndo quanto é neccssario dç uma Jegislar;llo particular. Fez-se '0 scgi1inle. 
para combale, para cuja compra,i:i mandei ordem. Compt·oü-~c pam cngr:Índecimento da biblioteca 

· Parece-me, CJUC o custo nno cxceder:í muito a bl' 1 d · d pu tca nma grande co lecçãO · e !Jvro>. os de 
aoo:ooc.;;ooo, segundo o que me l'oi participado. melhor escolha; ·aur;inenlou-se o .numero das 

,, Obras i1o arsenal damm·inha flz~:rilO-se as se- escolas, c algum lanfo oordenado de seus· mes
guintcs: concednrão:se todas ns embarcnçlícs, .lres, permittindo-se nlém distõ haver 1úri sem 
que aclilnlmente· c::ll'to cm se1'viço. Fizr.ril.o-se numern della~ pnrticnlnrcs: conhecendo n van
barcas, cnnlJOneiJ·as, c muitas· mais, que nno lnr;em do ensino. rnuluo tamhcm liz abrir unia· 
eJiumCl~o por peque!Hls, mas que comludo ·som- /· escola pelo methodo Lancn.~terinno. . · 
nwd:is mustrão o g-mmle nmuero c. impoi'lancia. " O semÍJJario de S.·- Joaquim, qÚe ~eus 

.. . " Pretendo que este rumo, no mesmo lwmr J'undadoyes tinhi\0 ~reailo para ednca~il.o.da n1oci
cm que se 11ão l'ez por espaço de 13, mais ~do dnde, nchei-o servin'do de hospiln.l da tropa· 
que ·calal'cl<tt·, tingnr e atamaucar embarcar·Oús européa: fil-o ab!·ir na lürma dn sua instil.ui(:il.O, 
enterririido sommas considerabili~sünas, de' qu~ e havendo en concedido ::í casa da misericordiia 
o go\·crJJO podia mui bem dispôr com summ:: c roda do~ expostos (de. que abaixo fallare), 

... utilidade nacional, ·se ponha a quiilta de uma uma loteria, para melhoi· se poderem man.ter 
l'rar;ata de ~O peças, qti'J. a nua faltarem os cal· estabelecimentos de l.M grande utilidade, deter· 
cuJos, qtíe tenho feito, as orderis que Lcriho dado. minei no mesmo lempo, que uma quarta parte' 
c as medidas, IJUe pam isso tenho· tomado: desta mesma loteria l'ossc dada no seminario de 
espero seja· conclui da pot: "lodo este armo. :0u S .. Joaquim, para que meihor se pudesse conse· 
meado do CJLIC~_ Véll~-. JlOl~dO·SC'lhc O uome de guir O UtiJ fim para que J'ôra destinado JlOL' SeUS 
Campil!la. . · · honrados fundadores. Acha-se hoje com immen· 

O I - - · sos estudantes. · · · · _ · " ~unnlo a o JJ'r.S publicas mllllas se têm feito. 
Pela polici.'t reediiiccn-se o palacete da pm~.'l clil cc ;\ primeira. vez qt~e fui :i~·od~ dos ex[iostos 
Acclama\•ão; pi·ivou-se esta extensa pra\:a de inun· achet (parece 1mposm~J !) 1 crmnça.~ · com 2 
dnçor.s, torn:mdo-~emn pnsseioagradavel, hnven- amas: nem berços, nem vcslnario. · Pedi o 
do-se cal\:ado por lodos o~ lados, além da.; mappa, e vi, que cm Vl anno~· linhi!.O enlmdo 
din'erentes tmvessa.~, 'que se vil.O fazendo pam perto de 1.2;000, e apenas linhno vingado 1,900, . 
rnais·embcllezal-a. Concertou-se· a maior parle não sabendo a miserico1~lia vct~ladeiramcnte, 
dos aqt;Jeduclos da Carioea, e :Maracan~. Repara-_ . aonde c!las ~~ achavno .. Agora.com. a .conce~sno 
rno-se muuensas ponte~ uma de madetra outras da lolerm, echficou-se uma casa propr1a para tal 
ele pedrai e alem disto têm-se feito muiÍa to!<!\· eslil~clecin1enlo, aonde ha trinta e tantos berços, .· 
mente 1101':15; lambem se eoncerl<írno gmndt: qu~1 ta~tas amas,, q?anlos expllstos, c tudo em, 
parte das cs:radas. · · mm to melhor admuustra\.liO. Toda.~. estas cousas, 

,; Apezanlo exposto, e de muito n1.1is 'em de que acima ac~hei de fall:lr, devem mer~cer-
quc nãO loco, seu cofre, que e:;;tava em Abril de vo~ sum~~a con~Jderação. o ' ·: . 

. 1821 devedor de 60:000S000, hoje rino •só nno·. .· •cc DepÓis de ler arranjado esta província, c 
. CC\;C, mas tem. em ser ·sessenta e tantos·. mil" . da~O' immensas. providcnci:JS para as outras, 

r.rusaclos. . ,éiitendiique ·devia· convocar,. e .éonvoquci por 
" Por diffcrcntes repartições fizcrlio·se as s~-- - de~~el~_ae -·16 de Fevereiro do anno. proximo 

guintes obrn..c;, Augmcntou-se mui lo a typo!rrapliia · passado, um conselho d~ estado, composto de . 
nacional. Concertou-se grande· parte do passei~ procuradores-ger~es, eleitos pelos povos, dese- • 
publico. fl:eparou-sc. a casa do museu, eririque,- ~:melo que. elles· tivessem quem os representasse 
cen-se mutlo com mmeraes c fez-se unia ·galeria:;- . JU~to a mm1, c ao mesmo tempo qu_em.me acon
com exccllenlcs pinturas, umas, que se com~- ,_sell10ssc, c. ~c requeress~, o que ·~o~e a bem 
prár!l.o, o~tras que h~Yia no !-besouro publico, c .: -~~~,cada uma das respecbvD;S provmc1as~. N~o . 
outras mmhas que la.rnandct collocar. · -- foJ._sómente ~te o fim,~ n~otivo,. porque sem!-

, ·· , . ~ . ,. .!:;" .lhante convocaç!l.o, o prmctpal fot, para que os 
(( fem-se lraballta~o com toda a forç.n. no C:t.cs .. brazileiros melhor con!JCccsscm a. minha con~ 

~a p;aça do c~t.nm.et·ct?, de mo~ o que está 9uasi ; .. stitucionalidadc, quanto cu me lisol)gearia gover· .· · 
conclm~o. As .culç.~das de todas as ruas da_ c1dadc n!l.ndo. a contento dos )lO\'os, c quanto desejava. 
forão fe1tas de 110\u, e em breve tempo fez-se em mc11 patema.l cOJ'U.Ç.llO. (escondidrunentc, 

. . . 
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porque o' tempo não permillia, que taes idb;; . « Grande tem sido seguramente oscnti-
se patenteassem de antro modo), que esta ler.I, 1'11c11to, que enluta a minha filmá," por nno podcr 
grata, briosa, e heroica llfir;ão losserepreseu- ir á Bahia, como.iá quiz, e nno executei, cedendo 
tada em uma assembl~a geral constituinte Illc- Íls rejiresenlaçoes do meu' cúnsdhú de estado, 
gislativa, ú que, . graças a Deus se efiectuon em· rni~turar lTleu saligue com o daquelles guel'l"<:i
con~equ~ncia do decrelo de 3 de ,lunho do anlio I'OS, que !ia denodadamente têm pelejado pela 
preteri to, a I'equerimeli to dos povos, POl; meio patri:!. 
de suas camr.ras, seus procuradores geraes, c' . ir A lodo O custo, . até arriscando a vida, s" 
meus conselheiros de estpdo. . preciso fOr, dcsempcnharei o titulo, com que o. 

« Bem custoso s~guramente me tem sido, povos deste VASTO,' e RICO continente em 13 de 
que o Brazil al6 agora u!lo gosasse de reprcs0n· Maio do a1l1l0 preterito, me. 110lll'ál'lIo de DEr'Eli-
taçil.o nacional j e ver-me eu por IOI'~~a' de ciro SOR PERPETUO DO BMZJL. Est" titulo penhorou 
cmnstancias obrigado a tomár algumas medidas muito mais meu coraçl'lO, do que quanta glorifl 
legislativas i ellas nunca parecerãO,. que 1'0rM alcancei com a.f.::;pontanea, e unanime accla
tomadas por ambiçil.o de legislar, arrogando Ulil mação de imperador' deste invejado imperio. 
poder, em o qual sómente devo ter parte j lMS . cc 'Graças sejllO dadas'á' providencia, . que 
sim, que forno tomadas para salvar o Brazii, vemos hoje 'a naçil.O reprêsentaclft, e rcpresend<1 
visto que a assembll:a, quanto a umas nl'lu por tão dignos dep.utados. Oxalá que ha mais 
estava conyocada, quanto a oub'as, não estaI a tempo pudesse ter .sido j mas ris circumstancias 

. ainda junta, e residi!lo enlão de facto, e de anteriores ao. decreto de 3 de Junho n110 o per
direito, visto a independel1cia total do Bl'azil 'di) milti11.o, assim como depois as grandes dístan
Portugal, os tres poderes no chefe suprf::mo da cias, a ialta de amo'l' dn palria, em alguns, c 
nação, muito mais seu'do' elleseu defensor pl·.,- lodos aClüelles, encommodcs;'que em longas 
petuo. viagens se soffrem, principalmente em um paiz 

li Embora algumas' medidas parecesse:m t!lo novo e extenso, como ° Brazil, são' quem 
demasiadamente fortes, como o perigo em tem retardado esta appetecida, e necessaria 
imminente, os' inimigos, que nos rodeavam juneçào apezar de todas. as .recommendaçoes, 
immensos (e provem' a Deus, que entre 1165 que fiz de brevidade por differentes mCl:cs. 
ainda não existissem tantos) cumpria serelll Ir Afinal raion 0, grande dia ptlra . este, vasto 
proporcionados. . . impcrio, que fará época na sua historia. Está' 

,li Nno me tenho poupado, nem pouparei a junta a assembléa para constituir a.naçllo, Que 
trabitlho -alguin, p:>r maiorquc' seja, comtmllo 'prazer! Que fortuna·para lodos nós! . 
que delle provenha um çeitil de felicidade pam .(( Como imperado!' constitucional, e mui prin-
a naçào. . .... .. . cipalmente corno defensor perpetuo deste il}l-

(( Quândo os 'povos 'da RICA e )1,\GES'rOZA pro-' perio, disse ao povo no .dia 1° de Dezembro dI? 
vincia de Minas estavào' soiTrendo O'lelTeo Jugo anno proximo- passado, em (lue flli coroado, e 
do seu deslumbrado governo; que a seu ãrbitrio sagrado, que com a minha· espada defenderia a 
dispunlla della, e obrigava seus pacificos, e ~an- patl'Ía, anaçno e a conslituiçllo, se fosse digna do 
sos habitantes a desobedecerem-me, marchei pam Brazil e de mim, .. 
'lá com os meus criados sómente, convenci o (( Ratifico hoje mui_solemnemcnle peranle 
governOj e seus ·sequazes 'do cl'ime 9ue tinll1!o' \'ÓS esta promessa, e espel:o qué me ajudcís a 
perpell1ldo, e do . erro, eni que. pareelAo quer,;r desempcnhal-a, fazendo uma cOIlstiluiç!!.o sabia, 
persisth'; perdoei-lhes, porquc o crime era mr.ls justa, !ldequada, e executavel; ditada 'pela razno, 
ein olTensa n mim, do que mesmo ti naçllO, pur e nAo pelo 'capricho, (lue. tenha em vista tno 
estarmos ainda naquelle ,tempo .unidos a Por-, . sómente a fidelidade geral, que nunca pó~e sei' 
tugal.,' '. . ',. srande, sem que esta constituiçãO' tenha bases 

. «(. Quando em S, Paulo surgio d'entre o bri~; o solidas, bases que a .. sabedoria dos seculos tenha. 
povo daquella.a!J1"adatoel e encantado'"a provlII-· mostrndo, que sno as vcrcladeirasj' para clai'Cni 
cia, . um partido de' portuguezes ~. brazileil'Os: . uma.justa liberdade aos 1l01'0S, e toda a fOI'(;a 
degenerados, ,totalmente aITeclos, as côrtes, dOnecessariano pQder exccutivo .. Uma constituiçno 
desgraçado; c'encanecidoPortugal, parti immr.- em que oslres poderçs_sejao b~m',divididos de 

, dintam~ntc para a província. . fónna,' (lue nllo,possllo.arrogar dIreItos, que lhe 
. " Ent·rei sem. receio, porque conlleço que todo fi nl\o compit!'io nla5 que sejll.O de tal modo rirgall·i

povo ?lle ama, li dei as . pl'ovidencias que me 'ado8 e harTllon1zados, que se lhe torne :impossi
parecerão convenientes; a ponto, _ que. a: l!#.:.~": ~:Yel; . ainda pelo. decurso (lo -tempo fazerem-se 
independencia lá: foi . primeiro, que' e~~~~r!c.% f1"im:igos, e cada ,V?Z maiscollcorr!lo. de. m!los 
alguma proclamada no sempre memo~a~~~1~m,o.~ ~andas' par~ a. fel,!cldnde geral do ~stn~o: Afin~l 
de Ypiranga, .~ . . " ,:~f-il~0~5~' ·u,?a. consllt\~I~no,· que pOlido bl\rrelrn~ mncc~~l
,. Ir Foi na pntrin do lidehss!m~ e nunca\;!nssás ~\"CIS ao despotls~lO, quel' real,quel' a~lst()Cr~tlC.o, 
louvado' AmadorEm'no da Rlbeu'a, aonde pela quer democrahco, afugente n nUnI'c!ua, e p~mILn 
primeira vez .ji.li·~ccl(\mado i_mpcrador" -' ,';" a arvorc daquella libcl'd,l\dt) .. a cuja s(;~J1bl':\ dCI'a 
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crescer a 1miã0, trnnrptillirla<ll', r indcpendencia 
. deste imperio, (jlle sed O assombro do mundo 
110~0 c velho. · . · 

1r Todus ns constituições, cjue á maneira das 
de liHl e 92, têm estabelecido suas bases, c st• 
têm querido orgnni~nt·, a cxpcricncin nos tem 
mo;; irado, que st1o totalmente tlworettcas c 'II!!Jlet· 
pliy8icas e pOi' iBBO -/ncxcqnirei~; assim o prova 
a Fr~nça, Hcspanh;l, c ullim::nnaenlc Portugal. 
Elias Mo têm feito cotilo dcvirw. a felicit!mle 
gct·al; mas sim, depois de uma licenciosa libcr· 
daclc, vemos qnc cm uns paizcs jít appareccu, 
e em outros ainda n1lo lnrda.l< npparccer o dcspo· 
tismo cm um, depois de ler sido exercitado por 
mnilos, sendo conscquetlCÍa necessai·iil, tlcarcm · 
o~ poros t·edu~idos ú triste situação. de prescn· 
etarcm, c soll'l~rcm lodos os 1torrorcs da anar· · 
chia. · 

- u Lmigc ele nús tão mclancolicas recordações; 
.()lias cnlutat·ião a alegl'ia, c juhiló· ele tão Jhusto 
dia. Vús nrw as igúorai~, c cu, certo, que :;· 
fiirmcza nos ,•crrlaclciros principias. congtilu· 
donacs, que têm sido sanccionados pela cspc· 
ricncin, carn.clorisa cada um elos deputados, que. 
eompüc .esta illuslrc assem biCa, espero, que a 
c:onstiluição, que façais, mcrcr;a a minha imperial 
aceitação, sc;ja trw sahiri, e filo justa, quanlo 
apropriada á Jocnlidade, c civilisa~·ão do · poy,, 
hrazileiro; igualmente, que haja de ser louvadu 
por toclns as naçúcs que até cos nossos . inimig,;;; · 
vcnhào a imitar n santidade C.$ahedoria de scn:s 

· principias, c que por 11m a executem. 
cr Uina nsscmhléa tno illustrada, c tão patrio· 

lica, olhará só a fazer prosperar o impcrio, c 
cobt·i-lo de· felicidades; quererá que seu im pc· 
radar seja respeitado, não sú pela su:i, mas peJns 
mais nnçOes: c que seu defensor perpctun, 
cumpra exactamente :1 prómcssa feita no 1• de' 
Dczcmht·o do nnno· passado, e mtificadr. lwjc-so
lcmnissimamcn lc pemnlc a naçno legalmente 
rcprcscnlada.-lMPEHADOR CONSTITUCIO· 
N:\1 E DEFENSOR PERPETUO DO DKt\: 

lriotico de. uma. naçllO inteira, 'que uisperfando 
da miscria e do opprobio, em que a tinh:to agri· 
lhoado, grifa pela liberdade, reclmna os seus 
direitos, e exige um governo justo, c digno de 

· homctts. · · · · · . . .:: 
" Nilo lm uma ·nação que nllo possa apontar 

nlguns destes acontecimento;;, como épocas no· 
taveis da sua historia, c que silO realmente o 
rcsullado, e o descnvo!Yimcnto das paixocs hu-

. manas no estado social, e!Tcitos expont:meos da 
natureza moral do' homem~ i\fns n:to sei porque 
fatalidade, ou antes porque providencia estes 
acontecimcntós ancião quasi sempre separados, 
e r~ms vezes se ajuslãD, c se combinão para 
produzirem um só phenomeno, que identifique 
a grandeza, e a gloria de um príncipe com a 
Ju:::ta liberdade; com a segurança e fel-icidade de 
um povo. Este grande phenomcno politico nunca 

'se púdc realizar na infllncia dos povos barbaras, 
nem na àecadcncia dos povos corrompidos, c 
desmorali~ados; este pllenomeno raro só o .tem 
podido apt·esentar :í .. contemplação do. mundo .. 
aqtiellas nações ditosas, que se têm perfeitamente 
consliluido, c civilisado; c. é este o mesmo 
grande phenomeno, que agora· temos diante dos 
olhos. A lll:lb'llificencia de· um grande: pdncipe, 
o patriotismo de um povo livre,· e generoso, q~tc 
possue o mais bello, c vasto paiz do universo, 
ludo isto representado, e reunido em um ponto 
de vista, animados todos do mesmo espi1;ilo, res· 
pirando uma. sú vontade, c formando um só 
corpo vivo e vigoroso; eis aqui, senhor, o espc· 
claculo pela primeira vez ostentado no Brazil, e 
raras vezes visto no .resto do mundo. Especta~ 
cuJo maravilhoso, que absorve todos os meus 
sentidos, e que arrebata a minha :ilma. ~ 

· " Oh! dia da Santa Cruz, que já nos trnzia~ 
doces recordações antigas nos fastos do Brazill 
Oh! dia preclaro c venturoso! Oxalá que nas 
revoluções dos annos, c dos seculos sempre cá 
nos tragas um augmcnto progrcssh·o da gloria, 
e das prosperidade~ que espcr~mos, e que aqui ·se 
enceri'ilO, e symbohsão no recmto desta sala. 

·" Em w:rdade, senhor, ~- prc~cnt~ espe~taeulo 
O Sn. Pnr.smE~TE dirigiu a Sua J\[ageslade a .chega ao mais alto grúo de.' admiração, c de im· 

s~guinlc resposta: . portancia, quando é considerado como imagem· 

SIL. ,, 

1r Senhor.- Cabendo· me hoje a ditosa sorte symholica, ma8 energie:a da vardadeira grandeza, 
de manifestar n~ augusla presença de Vos~n c das prosperidades. reacs,.: que dclledevem rc· 
:Mngcsladc lm per mi os honrados scnlimentns sultar ao llrar.il. O Brazil civilisado já não podiá 
patl'ioticos da asscmhléa geral constituinte c lcgis· · pcrfcitamcnlc constituir-se, c organisar·se senilo 
laliva do lmpcl'io tio Drazil, a pt·imaira itléa que adoptando as fórmas c estabalecendo as garantias, 
se me oflcrece é a novidade deste mesmo cspc'' a creando as instituições politicas, .qua, têm .feito•· 
ctnculo soberano, c magcsloso, pela primeira vez a felicidade,· c n opulencÍ!l dos povcs mais illus· 
ostentado no Brazil, c raras vezes visto 110 resto Irados do mundo. · · • 
do mundo. Nno é porque cm todos os tempos, e . · · .i A disti~ccdo dos poderes políticos é a pt~i
em lodos os lugares se nl!o~leÍ1ha visto muitas · mcira ·base de. todo o_ .cditlcio constitucional: 
vezes a magnificencia de um priúcipc dotado· de: estes poderes se achão já dislinctamentc no t'e• 
grnndes. talc•nlos, rodeado de uma pomposa côrte, · cinto augusto desta sala; a Silbedm·ia collcctiva 
governando l'aslos estados, ou commond:mdo .da naçãO; a autoridade copstituintc e lcgislntim; 
numerosos ~xcrcit~s: nno é tnmbcm porque se o chefe do poder executivo. llfas· é este mesmo 
Jl~o !L!nhn VJ~!o muttns vczc~ o cnthusinsmo jlll· recinto npertnclo, c estreito· que cu con~idcr9 

• 



como it. imngcnt mais viva, c encrgicn daquellc 
laço apertado c indissoluvel, que deYc ligar lodos 
os nJCmbros do ·corpo .politico, daquella. doce 

·harmonia, quc~dcvc dirigir para um só fim todos 

Sessão em :; 1le Uaio de i S:!:l 

· . PllESIVENCIA DO Sll. DISPO CAPELLÃO·MOR 

. os. supremos poderes, ali{ts dislinctos e -indc· 
pendentes nos limites da sun. esphcra. Esta doce 
harn1oriia dos poderes e o objecto mais claro, c 
precioso dos mais puros: votos do nosso f:Oraçno, 
c de lodos os cidadãos amantes da patria, c 
amigos da humanidade. Esta doce harmonia dos 
poderes nno pódc ser sómen te n. obra dos la· . 
lentos, ·c das luzes, que hoje. se tem difTundido 
por toda a· parle, ella se espera principalmente, 
c com todo o fúndamento se espera. das altas 
virtudes liberaes, que . residem, no generoso co· 

· :Aberta a scssno pelas D horas c meia da manltit 
fuz o Sr. secretario l~ranr•a a chamada. c acha-
r[lo -se presentes 50 Si·s. àepulados. · . 

Entrou-se cm duvida s.e poderia continuar a 
sessl\o 1ior determinar o regimento que não possa 
celebrar-se ~cm a rcunillo de 51 ; mas lendo neste 
letl_l[JO chegado mais um, pussoulor;o o Sr. sccre
larw n.lcr us actas das duas scssücs anlcccdcnlcs, 
c fori\o aprovadas.' · 
. Feito isto,· disse o Sr. presidente que a ordem 
pedia que se fizesse primeiro que ludo a n omea
·ç1lô de 1iresidente, viée-prcsidcntc, c sccrctarios . 
E comó se tralaYn do lugar que ellc estava OCCU· 

. panelo interinamente, nomeou ~ara servir de 
cscrutador com o Sr. secretario ; nnquclla occa-

. raçilo de Vossa :Mageslade, e igualmente ie espc· 
. ra das virtudes ·patriolicas,.que estão animando 
a todos os illustrcs Srs. ·representantes do ·povo 
braziliense. · · · 

. ·,c: Os' talentos, .e as luzes da assemhléa hilO de 
levantai: certamcnla com toda a perfeição, c sa
bedoria, a complicada machina do estado, m:is o · 
que nos afiança, a l'egularidade, a conslancia; c a 
pcrpelu.idade dos seus movimentos sno, as vir
tudes, as paixaes bem reguladas pela razão, os 
bons costumes; c maneiras,· os sinceros senti
mentos religiosos das autoridades publicas e dos 
indivíduos· particulares. Nno, senhor, as santas· 
virtudes, sublimes filhas do céu, nilo hilO de ahan~ · 
clonar-nos, cmquanto nós n1lo ·abandonarmos ·a 
religião • de -nóssos~pais, que. h::ivcmos jurado: 
Oxalá que as santas virtudes innoccntes lh.rlio o 
seu assento e temo no impcrio do Brazil r E cntno 
a mais remota posteridade abençoando este dia, 
c· recordando com respeito, c prazer saudozo a . 
installação da primeira· asscmbléaconstiluintc c 

· ~cgislati m,. vei".I repetir muitas vezes ·cssc·mesmo 
acto magestozo, cm que o monilrcha,vem ao seio 

. da representação nacion:il·a congratularem-se, c 
a feliCitarcni-~c mutuainento_ 'pelos duplicados 
motivos de felicidade do povo c da gloria do 
U1rono. "' . 

. siM,· o Sr. Araujo Viannn . 
· Apurados os votos, tiverão a plumridadc reltt
liva o me~mo Sr. bispo capellllo·mór com 14, e 
o Sr. Andl'ilda c Silva com 9 ; e entrando ambos 
cni riovri.ésci;útinio, saltio nome'ado o St·. bispo ca
pellil.o-múrccirn a pluraridade absolutadc 27 votos, 
tendo obtido o Sr. Andrada e Silva 2-t 

Nesta occasino se anminciou ú asscmhlen, que 
o illustrissirno senado da cumar[{ desta cidade se 
achava á porta da mesma nsscmbléa para a reli

·. citar pela sua installaçrto; c vindo á 111e~a o diô· 
. r.urso, que o senado lhe dirigia por esse motivo, 

lbi lido pelo Sr. ~CCl'Clatio, c era concebido nos 
lermos seguintes : . 

•t Senhor.-0 senado da camara dcst:unuito 
hcroica· e leal cidade do H i o de J anciro, vem apre· 
sentar a Vossa l\Iagesladc Imperial as suas 1mrr.s 
c sincGi'as felicilaçocs; o senado, ~cnhor, conhe
cendo que fraco interpr'ctc dos sentimentos deste 
brioso, franco c leal povo, mal pódc exprimir o 
cnUJUsinsmo e alegria pela instnllaçllo da augusta 
assembléa nacional, se li mi la a protestar a Vossa 
1\lagcstadc Imperial, por si c em nome do mcsm o 
povo, os mais pm·os votos defidclidndc, obcdiencia 
adhcsilo á mesma. augusla asscmhléa j digne-se 
Vossa 1\Iagcstadc Jmp~rial acolhcr.l>enignnnienlc 
estes fracos protestos. Hio de .Jancit·o em Vcrea· 
çilo de 5 de Maio de 1823.-L!wio Sow·ú Teixdrct 
de Gottvêa.- .Antônio Jo~í; ela Co~la Fe1'rcira.:;_ 

· ·Terminada ,a resposta levnntou~sc o Sr. préi
dcntc, e.disse cm voz· àlta~ Viva o nosso primeiro 
imperador constitucional;:- o que foi . repeti dó 
pela· assembléa c espectadores com,altas acclam::t' 
saes.~ Sua· :Magcstaclc exclamou. lambem- Viva 
i asscrnbléa· constituinte c legislativa ;....,.c foi 
igualmcnté corrcspondido'pcl:i:assemblén c cs· 
pectadores. . .. · · . , . · · ·. . _ . ~· - . ·• . 

. Jllanoel Theodoro de Amido Azambt!fa.- Jlfet· 
noel· Gomes de Oliveirct Couto. "· · 

Concl~i'dó este· ncito.pelas duns· horas,· lcvan·' 
l.<l,U·s_c Sua.Mngestndc; c a nsscmbl6a ;c com ci 
mesmo ccrcmonial, com que tinh:í -entrado se· 
retirou.:-.. · .; · · : · . · · _, .. · · · 
. Q·,SR .. PRESIDENTE.' lcVntltOU· immediitlmnentc 

a scssno.- .Manoel JoBé de Souza França, se;· 
crctári?·// .· . . . . . • . . . . . 

'. 

.• 

- · .Acab~cia a leitura, disscrno' alguns senhore;;, 
.CJUC SC declarasse, que 1t fu)icitaçt\o do senado 
·fOra. recebida. corn • especial ng1·ado ; c como se 
duvidasse se o mesmo senado devia ou nno. cm· 
lrar na saln; disse. 
. O Sr; 'AZI.drada ]ll[auhado :-0 senado lll1o 
deve entrar:, o c~tylo é ser comprimentado lá fóra 
pelos Srs. secreturios, c como pot· ora ha só um, 
pódc ir algum de i1ós fazer as vezes do que faltu. 
. O Sr; Pereira da Cunha :-.Tnlgo conveni··· 

ente que a ns~cmbléu clciibcL·e se deve ou nil.O ser 
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rc•:~·hido o ;:cn3do. Eu creio que elle melhor faria·· 
~c ti1•e;;se pmlicipado a as~e.mhlé:l fJI!f! prclcndia· 
f~licilal-a. p•Ji.' cnlil~ :;~ de.;lljllai'HL tha e h01·a, c 
o rnodo de o receber; mas já que n:lo o fez de
clm·e-sc ar;ora nn.o só se deve entrar, ·mas nesse 
caso se dCI'C ter assento·, como cm outras parles 
se tem praticado. '. 
· o sr. Andrada Machado :-Nenhum corpo 
tem !!~ee·:id:td·~ de pedi!· licc!IÇU pàra cumpri
mcnltn··uma asscmbléa, que está cm sess:to como 
esta. O corpo quando chega manda para dentro 
a sua felicilar.:to ; c lida esta trata-se de declarar 
o modo porq~1e é rec~bida. ~o_d? o homem, Lo?a 
a autoridade tem. dirCJlo de lehc1tar a assemblea, 
sem que seja nece~sario _m_arcar dia c hora pm:a 
isso. Nesta sala só é adnulttdo o monarcha c mms 
ningucm ; toda~ as mais aulorid~c~es, seja q~ml 
fcir a sua classe ficilo fóra, parllCJpilO o motivo 

I • d I da sua vinda e vãO os secrelarJOs respon cr a 

na sala, c que os Srs. scct·ctnrios vllo cumprimen· 
tal-a, c dizc1·-lhc que n nssembléa recebe com 
cspecinl ag1·ado a sua felicita~~:to. 

o Sn. AxonADA liiAcHAoo :....;Queira _v. Ex. ·pôr 
pimeiro a:, votos se a camara deve· entrar;- c 
se isto se vencer, ent:to se proporá se deve ter 
assento. 

O SR. PRESIDENTE propôz á votaçilo ·se a camará 
devia entrar, c decidiu-se que nilo ·: c por isso ·se 
passmi a tratar do·modo com que_ a asscmbléa 
recebia a sua felicitação, c· resolveu-se· que 'se 
declarasse que fôra recebida com especial agrado. 
·Para lhe dnr esta resposta forll.o nomeados os 
Srs. Furtado de Mendonça c -Araujo Vianna, 
por nao sstar ainda feita a ncimeaç:to dos secreta· 
rios a quem tocava cstu. ccrcmonia. . . : . .. 

Si?guio-sé a nomeuç:to de vicc-presidente, c 
ti verão~ plurnridadc relativa os Srs. José Bonifacio 
de Andradn e Silva e Antonio Rodrigues Vello~o 
de Oliveii·a ;·e cn\r:mdo cm segundo .. escrutínio 
obteve a pluralidade !lbsoluta o Sr. Andradn c . 
SiJ~n com 29 votos. . . . :: 

sua lhlla, dize;Jdo-Jhe como foi rece~ida. ·Assim 
se praticava na assembléa de q_ue fw deputado ; 
c á cxccp~l10 da convençilo naciOnal de Fran~a 
nao me lembro de assenibléa alguma; em que 
nflo se obscr,·asse 0 que acabo de dizer. · Passou-se logo á nomeação de· dous secreta-

rios efl'eclivos e dous supplentes, e sabirão eleitos 
o sr. Pereira da Cunha-Propuz que osc- para cflcctivos os Srs. José Joaquim -Cameiro 

nado ela eanw·a cntra;;~e por ler certa rcprcsen- de Campos e Manoel José de Souza_ França; c 
tnçao ; é \'erdade qti~ em Portug:U nilO se lhe par:t suplentes os Srs .• José . Ricardo da Costa 
concedeu cntrJda ; mas npczar d~sso n~o acho. Aguiar c Francisco 1\Iuniz Ta\'ru:es. Assentou-se 
incomenicntc, em que tl assemblca delibere ~e . lambem <JUC pela sorte se declarasse .qual dós 
devê conceder-se esta ;;ral;a a mn. corpo mmu- dous cffectil•os.licaria sendo o-· primeiro, sahindo 
cipnl. · 1• secretario o Sr. Carneiro de Campos, tomou 

o sr • .A.ndrada Machado :'._;_ Opponho-mc, ·logo assento. ·· 
port!lll'n5 c:~mams uao li•nHeprese.nlaçiloalgu!'la; O SR. ALE!'íCAR :-Sr .. presidente, como so 
não silo m:ús do que corpos clcaJdos por YJllas acha installada a. mesa ·peço a . V. Ex: · Iiccn~.'l 
on cidades, para administrar suas rendas, ·com para fazer urita moçno. . · . _ ' · 
certas altribuições; mas nada têm que saiba a ' 0 SR. A:mR.\D.\ ·MAcHADO :-:-Pennitta-me V. 
representação: ludo o que'é rcp!·escntar,M nacio· Ex. 'que eu diga, que . na fórma ·do .regimento 
nal está cm nós concenfYada; cm nós sómcnlc, a primeira cousa de que se deve tratar é·do voto 
c cm mais ningnr.:it:.(Jpoiadr.s.) de graças a Sua Ma:;cstade Imperial o qual dc1:c 

o sr. Souza Meli~';.;:.:-Sou de opiniBo que o se· preferir a tudo c depois tcr.í a palavra ~ualqncr 
nado d.1 Ctllll:tt·n dcvt_> .. ~cr recebido nesta assem· dos senhores qnc a pedir. 
bica; JlOl' ter certa l'llÍÚ'cscntaçno popular, c pc~o o Srt. ALENC.\R ;-Estou satisfeito ; t~rei a pu-
que se ponhn a vàlúi~ __ para que a nsscmblca Ja\'J'adcpois que !!_e tratar do voto de graçils .. 
decida:. • .. ..: . · · · · · -- · · 

· · · · · ,,. · o sr • .Andrada Machado : - Eu . n:to ·vinha 
o sr. c~eta. Agui~~:- Eu entendo que de pt·cpnri!do pit1·n · up•·csl!DLP,I' .11!11 -v? to·· de· graÇas; 

mrdo al•;nl!~ SI~ 1k1·e admittir a proposta ela mas éomo tnmbem nenhum. dos Illustrcs mem· 
· entrada d11 c•miaL'il nesta sala; mas quando isto bros se lembrou dé o trazer, aqui mesmo. fiz um, 
se l'cncesgc sempre me opporia n que tivesse -,.o qual lerei se V .. Ex m'o perinittc. (La:) •· ·. . 
assento, até para nno sermos incohercntcs,porquc . « Proponho. que se nomêe . uma depulliçllo 
ainda antc-hontcm, no lírnnde dia da installnçllo para levar á·prcscn1;a de Sua MagcstadeimpcrJal, 
d~st:_1 asscmbléa, apenas tivcrno ilssento os minis' 0 1,oto de ,.,.n~as da asse. mb.léa ~ela graci.osa falll 
l!·os de estado, corno parte do poder exccutil'o; "" ,. 1 d 
mesmo cm Portugal só teve no priridpio esse de· Sull l\~agcstadc ·Jmpcrlll · pronuncia ~· na 
privik~io a dcpulaçno mandada pelo. Pw:á a • sessno primeira, de 3 do corrente mcz, e que se 
-participar ás côrlcs a su~ udhcsllo á nova fôi·ma declare a Sua Magestadc Imperial : 
de governo, por ter si(lo a primeira província.· 1r 1.·· Que u. asscmbléa reconhece com ternura. 
que proclamou o systemf\ constitucional rui Brazil. · a generosidade c grandeza d'alma de ·s.ua Ma: 
c principalmente p'lr se quere•· cn:;odiu· com gcstade Imperial, que desprezando senllmcntos 
isto as outras provindas como desgrnç.ad:uucnte acanhados·, c vistas curtas c interessadas foi o 
fi1.er~o. E' pois, o mcuvolo que nllo seja admitti<la · primeiro a convocar a reprcscntaç:to ·ilRcional, 

" 
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que deve limitar o poder qtte de faclo possuiao 
os seus antecessores. .. 

. « 2.• Que a assembléa -louva, e agradece. a 
actividade de-Sua Magestade Ii:nperial; que lhe 
nbrio o caminho ás reformas precisas, c facilitou · 
assim os trabalhos da assembléa. · • · 

" 3." A assetilbléa reconhece mais na falia de 
·Sua Magestadc Imperial os sentimentos de ver· 
dadeira constitu.cionalidade, c os prinCipias de 
f(Cnuina liberdade a· que· aspira.-Antonto Car· 
los Ribeiro de Andrada. Jlfachado. ll-Foi remét· 
tido á mesa. 

' 
O __ SR. SECRET.~mo ·F~ANÇA_:- Eu creio que· 

deve entrar em dtscnssllo o discurso· de Sua' Ma· 
gcstadc, antes de se. tratar desse voto de gra
ças; parece-me que assim tinha decidido .a as-. 

·· s_embléa.. · 

testemunha refere, que sendo chmnada a uma 
sociedade onde o ·rcpt:ehendêra.o c amcáçarno; 
ahi .su,achava o Sr. deputado Barros; esta teste
munha ó chamada. perante o juiz, ó acarcada, 
é desmentida e convimcida de falsida~e em p~rte 

·do seu juramento ; e colntudo o Sr. deputado · 
foi preso, c ha Ires mezcs s offrc os cncommodos 
da prisno, sem ao menos ·saber qual é o crime 
que se lhe imputa. N11o · ó minha intenç:1o 
accusar a ningucm ; o meo caracter é pouco 
Jl!'oprio para accusaçoes ; desejo. unicamente de· 
btder a innocencia, c a innocencia de· um ci
dad:1o bcnemcrito, que tem merecido a confiança 
dil sua patria para advogar. a Sua causa. Com 
ciTeito, senhores, é notavel que uni cidad:1o,. que 
tendo sido eleito . deputado ás- cõrtcs de Por
tugal, . preferio a esta honra o :ficar no Rio de 
Janeiro, ·trabalhando na grande causa da inde-

. o sr . .Alldrad8. Machado :-Julgo que o illus- peridericia do Brazil-; que tem :feitO ·tno publicas 
Ire ·prco]iiriante se eng:tnn, pois seria u_ni absurdo,· serviços a esta· causa ; que tem sempre lido a 

· de (lue Deus nos livre,· entrar o discurso cm dis- penna aparada para aconselhar e- dirigir sua 
cussa.o; elle.-só eritra indirectamente pelo voto longínqua província na carreira. da· boa causa, 
de ·graças no qual-sé marca.o os sentimentos ex- que tem dado tantas mostras de adhes11o á 

· primidos no discurso, para- que -a assembléa pessoa de Sua Magestade Imperial _a ponto- deste 
ajuíze delles, c decida. se têm ou n:l.o lugar os o condecorar benignamente com a mercê honrosa 

. agradecimentos; ma'S-afalla nunca é directamente t!a ordem do cruzeiro- do i.mpcrio; que ·este ci· 
o~jecto de exame; ao ·n assembléa :reconheça dadno, digo, quanto se nutria com· a deliciosa 
nella sentimentos constitucionaes, ou os nllo rc· idéa de ter bem_ merecido. á. sua· patria, c ao 
conlteça,-sempreo·scujnizosc fórmasohrcovoto t:hefc- da naçllo, se veja de repente preso c lm 
de graças, c~ por este modo se dizem as vct·dadcs Ires mczes so!Tra todos os cncommoqos proprios 

·todas. · - . · ·-- . - · - _ _- _ .. de nma pris1l0, e que por este incidente esteja a 
Tcrminadà· esta breve diséuss11o, decidiu-se minha província prh;ada de mais um defensor, 

que ficasse para segunda lciturn no dia ~eguintc: c esta augusla assembléa de mais· um collabo· 
rador cm uma occasião, · cm que· ainda nos 

. ·o sr. Aloncã.1: :-Sr. presidente, de certo cu achamos t1l0 poucos? Ei:i. pois,_ senhores, isto 
falbria a um rlr.vét; meu, na qualidade de · depn· exige um prompto remedia, e sois vós que o 
-t(l.do pela Jll'Oviucia do Ceará, se depois de in· deveis dar; Nllo é conforme a justiça, que um 
stallada: esta soberana assembléa, ·c esiilildo a cidad1l0 solTrn innoccnte, c mnito menos é con· 
ponto de principiar seus augustos trabalhos, eti forme ao systema constitucional, que est~ja um 
guardasse silencio, por nm ~ó instante, ácerca ·homem preso ha tres· mezes sem ser julgado ; 
do caso. succcdido com o meu illustre collega 'o e por isso. ·· · · ,, · 
Sr. deputado Pedro .José da Costll Barros; sim, -« Proponho que se diga ao govcmo: 
cu f.'lltaria a um dever; porque sendo obrigaçllo 
minha procurar, com quanto em mim' estiver que " 1.' Que se é só por· prceauçllo de scgura.nça 

. se rcalise sempre 0 ·voto c desejo da minha. pro· pul5lica que se -acha preso Pedro José da Costa 
vincia, eu faltaria a este ilever.sc ·nllo trabalhasse Bnrt"Os, como rtenhum indicio de pcrturbadot· 
com todas 113 minhas· forças· áfini de que tome npparcça contra cllc, succodendo estar eleito 
'assei}to .n.esin. sob,er~na;a5semblóa aquclle. depn· deputado pela província do Ceará; seja immedia· 
ta~o, CUJa escolha fot fe!la pelo voto· quast nua· lilmcntc posto em liberdade, para· poder vir 
nimc'dn mesmà p~ovinci~. Praz:L aos-eeos porém tomnr o seu . competente assento nesta · augusta 
que os rilolivôs qtic iii idem por cmqunnto os . assembléa .. ' . . . ' . . . .· .. 

· votos dos meus_ constituintes, parcça.o mUito frn· . ~ 2." ''Que no caso de ~terem cnlilo · jurado 
'. cos e·de:facil· remedi o; sendo' que: a assetnblén, contra ellc algumas testemunhas nn devassa que 

• éomo inc parece ~cr do seu dever, queira prestar · ·o .fizessem-pronunCiar' criminoso ; sqjn· o seu pro· 
alguma·attenç.ll~ a este negocio .. _ . · •:esso·iinmcdi~tamentc mandado julgar por mi· 

· Ocaso do Sr. deputado, cuido.ser·bcmconhc· nistros babeis e imparcines,plirà,nocaso de ser 
· cido de todos _os senhores que r,ômpocm esta julgado innocentc, vir quanto. antes' exercer as 
·nugus~o. nssembléa, e .por -isso nno será preciso as funcçocs de -deputado. PaÇo da asscmbléa, 
fazer' dcllc. muito circumstnnCindri narrativn. .5 ~c,..Jilnio ,de 1828.-0' deputado. Alencar .. ,, __ 
' Appnreccm nÓ Rio de .Janeiro algumas pertur· Foi rcmclltda a. n~sa. .._ . . . . _ 
baçoes no dia-80: de Outubro do anno passado, ... O SR.'_ANilRAO.\E Sn.VA pedio a paln,•rn; mas 

· procede·sc depois ·a umn devassa, e uma unica itÚiilcdi:i\nlnente'<lissc . .- . _ . 
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o sr. Alencar :-NcnhumSr. deputado tem que 11110 cntrár:to na compíln~üo ·Filippinn, ~ 
direito de !'aliar sobre a minha indicaç1lo, sem se se mandarão observar, c com os assentos da 
saber se ella passa ou não. Se li\•cr segunda leitura casa da supplicaçno, muitos decretos c rcsoliiçoes 
c for admittiida á discussno entno fallaráú os c]e consultasqucscnãoimprimirno ncmsccolligi· 
Sr. deputados que quizercm. Agora o que peço é rno~quc entendem directamente comalegislaçno· 
que se declare urgcntc.-J\ssim se decidiu. · geral ; o que dá causa a grandíssima 'difficuldaclc 

O Sn. ANDRADA .MA elUDO-Torno -a lembrar de saber-se perfci.tamcnt? ~ jurisprudcn~ia patria 
que n:to pôde tratar·sc de proposta alguma antes ~rete;:tando por Isso os .l~Jz?s as malfeztorms de-
do voto de graças. · - · "eusJulgados. Por agora hmzto-me a lembra~ que_ 

~ . . , . as diversas épocas pelas quaes temos proxzma· 
~ :::in. ALENC.~n:- E~tá cntcndzdo que é de- mente passado, v:u·iando em suas circumstancias, 

)lOIS dclle. (.Apowdo.) . exigem imperiosamente alguma medida qu re· 
O Sn. PnESmE:;TE declarou que ficava para se · guie a .legisbção, emquanto se nno conclue a 

gunda leitura .na seguinte sessão. n_o~sa co~s~i.tuiçno, c ~c ·não fórrna. ll~ codigo 
Pedindo a palavra disse- cm! c crzmmal d.n que ta,nto nec~sszt:unos. . . , . 

- Apparcceu o dza 26 de Fevereiro de 1821 c · 
. o sr. Pereira da Cunha: -A naçno bra· _ apczar de se proclamar·o governo i:onstitt.icional, 
zilicu comprehendida nele rico contilicntc, c que o gu,al tez~ por b~se a divisão de poderes, prose· · 
tem por naturaes limites o inrigcstoso- A1úazonas gmo todavm Sua Magestade o Sr: D; ··JoD.o· VI\ a : 

.- c o solmrbo Prata se acha hoje felizmente repre· legislar sobre alguns artigos, corno o pedia· o.--
·· sentada nesta soberana asscmbl~a para organisar bem deste estado, o·_que praticou até o dia-25:de 

uma constituição cm- que, expcndidos os mais Abril do 1hesmo anno. Embarcando. para Poz·· 
luminosos princípios de direito publico universal: tugal entregou .a5 rédeas uo gÕverno deste rico e· 
c patrio, estabeleça as- regras adequadas para Yasto continente a seu augusio filho o Sr. D .. Pc
reger nossas acçoes de maneira tal que se oh· · dro de Alcantara, na qualidade de regente até o 
tenha _o desejado fim da nossa independcncia. . dia 12 de Outubro de 1822, cm que foi gloriosa· · 

Os acontecimentos cxtraordinarios que derno mente acclamado. primeiro. imperador cõnstitu- · 
impulso -á fundaçno deste nas!•cntc impcrio não cioual do imperio-.d~J3ra_zil, com o inscpaimcl 
podino deixar de influir essencialmente em lodos titulo de seú defensor pcrpciUõ='" Por iguaes mo· 
os ramos que conslituém a administrnçno politic~ tiros se promulg-ár!lo algum~s leis e decretos que 
ch·il c cconomica de. um cst:ido.· Sep.ua.dos IIÚ~ dev~~o diz·igi[' a iimrr.lm dos negocios publicos:: 
da monarchia a que pertenciam os, nos ficóu, com -para· nfio ficarem paralys!ldos, n .,que rcqucrino 

·os costúmcs c com a linguagem, a znesma k"gis· prornptas e àdcquadas .providencias. Entretanto
Jaçno: igual sorte aconteceu a Portugal quando se ::ppó.reci[to. dl;: mistura. algumas leis publicadas .. 

. desmembrou da Hcspnnha no scculo undccimo. ·nas cõrtesdc Portugal, e qucsé'mãiiêlár:io 'ci.zin
Escuso repetir a hi~torii: da nossa lcgisJa,,~no por· prir cmquan(o-a sua· npplicaç~o era cornpatil'cl 
que{: nssás conlzccida por meus illustrcs collcgas; _ com a Jocalid!ldé c situaçnci"politir.a deste.:im· · 
b~sla pnra meu intento trazer á memoria quanto, pcrio; de maridra:que sii.;participoü. rios trilm· 
cnr tempo menos esclarecidos, forno solícitos ziaes dcsta·cortc,· pó i· portaria .~t .. 2S 'dé··:A~ostô' de . 
nossos maiores ·crn fonnarcm codi;;os systcmati· 1821 que se executassem os ''dcêrct~s ·dnqüclle · 
co~ que regulassem os n!.'gocios da vida social. congresso Íl proporçno· qui! .se fosscin'creirnpri· . 
Dentro di! Sl!i:tzlo c méio se ozyanisárno lrcs co~ · mindo c remcttcndo aõs resp6ctivà.1 Jrih)::ri_u~;; 

. digos na monarchia portugl!eza; r, o AfTonsino ; . mas reconhecida o má l'é c9m · qu~'·as· cór.tes~:de'.;.~, 
2", o '.Mririuclinho; 3", o .Filippino ; jmblicadd ,em Lisboa ino pi;or.cdczido :i noss_o rcspcitó;<?õi di· ~):- _ 
1603 sem cpmtcmplmmos a collecçno de Duarte ctada peJn·mnisjudiciosa p~litic::. a outra j!r.-rtã,riu _ · 
Nunes -de Lcno, mediando- entre uns e outros de 4 de Maio de 1822, pele qnal se_ àeêfnróu 
apenas o P.spaço de &v annos; c sendo passados que ncnlmm decreto das' mesmas éúrtcs-'se>ciieO. ·. 
mais de dons scculos, apczm· das diligencias do · cutnilsc sem o cumprv,~sc dô imperador (ciíttí'o-·rc:' ' 
governo, ainda se nno pôde compilar um. novo · _gente do. estado) depríis 1le discutidopircons'é'lho
codigo, passando pelo opprobrio -de nos regular;- de- estado. Estn$. diversas . épocas·'.nno ·tioaeli( ' 
mos pelas ordenaÇ<ics Filippir,as qnc sobre sc1·cm deixar deproduzír+acillaç:úi'c·inccrtcz:i no'·cum.' 
dadas por nm príncipe estrangeiro, durante o.-. . primcn~u qas mcs!ii~ ]êi~ ; o gu~ c~tn'hsscmbléa ,, ' 
tempo da sua im•asno cm Portugal, são sun'ima·: parece-que ,diwe a:r.autelar,_dcclarando expressa-: 
mente diminutas c defeituosas, cheias dc_crassos _mente as circúmsta.ndas· quc:clcvérn: regular' a 
erros, pela .ignorancia dos princípios de. direiiq_ Jcgislação:aclunldesté impedo;.-e paril.:"este fim 
publico unh·ersnl c ecclcsiastico, que _naquellll:_ proponho 'o' s~zintc .· · . .- ' .. · · ·.-
tempo pl'CYalccin ; donde procede o grande mnl · · · ' · , ··: · - · 
de se terem_ multiplic_ado ns leis a-ponto'dc _for· - 'rnrlJECT~"OE tEi r '· 
marcrn 12 volumes de 1750 nlt\ o pre~enté(~iém 
das collecçoes que se reunirnOiás ordcnnçocs clm· 
mndns Vicentinas, c -seu ''olnmoso appÍ'ndix; nno 
contando cu ui. os I'Cgimcntos de sizus ~ lim:nda 

· 11 Á ~SSCzTibJéa ge:'ll] •COnstitui~!~ C. iegis]a[Ív(l. 
do impcrin "dô Bi·azil, por .esln süa· pi1mcim·lci, 
d·~crcta o scgniritc : · -
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11 §_ 1."Todas as"lcis, regimentos; alvarás, de- rania ue um<~. na1;ào gmndc,· livr~ e imlepcu· 
cretos e resoluções . dimanadas .do th1·ono do dente .. 
Sr. D. Joãci VI, rei de Portugal e Algarve> até o 11 Nestas felizmcn~ alleL'Ildas · circunstancias, 
dia 25 de Abril de 1821,. em que se ausentou a assembléa constituinte legislativa braziliense 
desta côrte, c todas as que forão promulgtldas (sií) toma n!lo aquclla porça.o de soberania; que lhe . 

• daquclla data cm diante pelo Sr. D. Pedro de Llcsignava o sobrcdito decreto, nesse t!.!mpo, mas 
Alcantara, cori1o regente deste reino, e como im- cm toda a s"ua plenitude a soberania, que compete 
perador constitricionaldo'impcriq'clo Brazil, ficão hoje á rmço.o que representa, para com :rttenção 
em seu.inteiro vigor na parte ·que nM tiverem unica·aosvcrdadcirosintercssesdoBrazil, promo· 
sido" revogadas, para por cllas se regularem. os ver o. bem·Sill' dos povos, c a lustrosa duraç!lo do 
negocias polilicos, civis e economicos deste im- imperio. · · 
perio, emqunnto se não organisar uni novo co- 11 Os povos do Brazil, que de facto se achão 
digo, ou no.o forem especialmente alteradas. desligados do juramento das bases da constituição 

11 § 2." Todos os decretos publicados pelas portugueza, desde que, de unanime. accôrdo, 
côrtes de Lisboa, e remettidos officialmente, de- . deixarão de fazer parte da ·nação para que ellas 
pois de reimpressos á chancellaria-mór deste sei· decretái·ão, desligados s1lo lambem de direito, 
estado, se'cumprp.o c guardem em virtude, e.por ·desde hoje, cm virtude da solemne · declaraçl\0 
efl'eito sómcnte da imperialsancção, que os au· desta assemblén; que o'ha "por irrito e nullo, e 
torisou, emqunnto nno forem especialmente re· uc nenhum ciTeito ; promettendo aos mesmos 
.vogados. . povos, que ricío tardar-.inaprese~tar-lhes as sólidas 

11 § 3.' Todas as outras leis c regulamentos bases da constituiço.o deste novo imperio. 
estabelecidos pelas mesmas curtes de Portugal; c -· • c1 Emqua.nto uno pódc c.oncluir-sc n importante 
que n1lo obtivcr1lo o imperial éumprn-se, sno dll obra dn nossa constituiç1lo politica. i emquanto a 

. nenhum efl'eito para este. imperio.-Sal1l0 dn as- · asscmblén lcgislntiva, ·ilno pódc . aperfeiçoar um 
semblén, 5 de Maio de 1823.~Antonio lAtiz ·codigo,· nem ainda a.vulsnmente promulgar todas 
Pm·eira· da 01tnha. 11-Ficou pilrn segunda lei· ·as leis, que sno indispensaveis para ·o bem 
tura, regulado regímen da publica administração nos 

1/_ o sr~ M~io. :-Desde que· se instnll~u esta nu· seus ·diversos ramos; ~claro: cm ·seu ·inieiro 
fi gust~ nssemblén cri tendi q~cserin illdispen.s:m:l .vigôr todas as leis nctunlmcntc existentes, ·ou 

nppnrcccr entre os seus pr1mcii;os netos um ma- · scj1lo as dQ Sr. D. · Jono ··VI, ·c tieus nugustus 
nífcsto, ou proc!O.maçilo· aos povos do impcrio i antecessores, ou scjno as das cllrtes de Portugal, 
mas n1lo .contando com as minhas forças nno me qnc mcrccêrão a sancção de · Smt Mngestnde 
animei a Jazer um projecto 'regular, e dcíinici Imperial i assim como todos os decretos c erdcns, 
só mente U_!ls apontamentos ctue lerei e mandarei qeu expediu o mesmo se'nhor, como príncipe 
á mesa se me fllr pcm1iltido. · _ · · · . - regente c como imperador nté n datada instnllaçno 

0 Sr.:. PRESIDENTE .E ALGtrNs Sns. DEPUTrios : _ dns côrtes i c rccommcnda mui instantemente 
1~ 

1
• • aos povos doBrnzil asuo.observancia, emqu~nto 

. ca, en. o contrario nno fut' expressa;' c legnhncntc 
O Sn. M.\1,\ ·leu o seguinte: dctm·minndo. 
(( Apontamentos que pOllcm·servir de bases á C( A asscmbléa nccjtarÍI, c acolherá benigna· 

proclnmnç1lo, que fizer a assembléa. geral consti- mente todos os pl'Ojcctos c mem01ias, todas as 
tuintc e legislativa ·aos povos do Brazil. · rcprcscntnçõeS" c 'notas, todas as su.pplicas c 

cc O. Brn~il depois. do dia 3 de Junho de 1822, · queixas, de qu:ilquct• qualidade c natureza . que 
cm que se publicou o.dcGrctO, porque Sua 1\fnges· scjno i mais fiel_ ao seu. prest.ndo juramento, 
tnde Imperial, cnUlo ainda príncipe. regente,' coriforine sempre com o fim a que pt·incipnhncntc 
l10uvc por bem convocar esta :asssembléa geral se tem· proposto, clln fo.r.í examinar tudo . por 
constituinte c .. lcgislátiva, .c .. depOis de se ·terem commiss1lo compctcrites, c prcs~ar.í 11 sua at:cnçno 
conieÇado já. .em algumas províncias as· elciÇOes sóiricntc.IÍC!Uelles o!>jectos, que SC m:mit(."Starem. 
dos deputados, ria fúrm·a dás. insirucçocs de _--10 . L!rgcnt71, ~t~ig~ndo nos chefes ~o poder cxe~u~ 
do · sobrcdito · mcz c anrio·i mudOu, desde eis tJvo c· JUdLcLnrJo os que lhe .d1ssercm rcspe1to, ~
fundamentos, todO. asi.iil persjicctivn; decorado 0 ' e. "rccommendnndo á considcr~.no .das· fnturn~ 
o frontespicio. com ·o. dour:ido,' c duradouro. lcgislnti.iras ordinarias, os que sendo dignos :de 
rotulo do. mdependencia; surgia desligado desses attcndcr·sc puélercm sotTreL' ·n dilaçno. Paço da 
lnços,· que debaixo do fallo.z verniz de uma asscmhléa, 5 d~ Maio de 1823.~osil Antonio da 
fraternal amizade, de uma reciprocidade, c igual· Silva Jl!aia;n-Foi L'Cmc!tido á mc~n.. // . 
dnde perfeita de interesses,· encobrillo o pezo · • o.sr •. MnrtinaBaetoa:-Scndomnegnvclquc 
da oppressilo e dn viólcncia i revcstiu·sc de uma nllo pequeno numero de cidndnos, desvairados, e o 
mui.difl'crcntc c muito mais sublimndn cale· que é mais. ainda 1\fi1os nttenciosos a seus vct'~ 
got·in dcclnrndO itripcrif.\peln voz unisonado povo i. dadciL·os in'tercsses .·n;m cabido cm erros, ile o pi~ 
e colligindo entllo todo os seus direitos, já sem nino· pelo que respeita á sngrnda causa da i~de· 
pai'tilh.n1 mnnife~IOl1·seinvcstiqo da intci;·a sobe· pcn~loncin c no systcma de so,·erno monnrch~co.•. 
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constitucional, fl•lizmc!lle adoplado, acl~:mdo-se 
a m~r parte solfrendo os _horr01:e~ dos carcerc:> 
e pnsoes (como que a~~nn eXI!\"Ja a; :;egurau~a 
do irnperio).outros fugJhvos c exp:ttnados, CUJO 
receio de tno [raCOB inimigos deve desapparecer 
á vista do estado physico e moral em que no~ 
cncoiJtramos pela !orça e cousistencia do im
perio, {) pela decidida opinino dos povos, parece 
([UC esta augusta a:sembléa; Cl~lrando em SUa!' 

altas funcçOes segmrá sem dtmda uma vereda 
<[UC a prudcncia requer e a gener~sidade recom
menda. se couceder mnn amnystw geral n·todos 
os que' ach(\rem Í1a_s circumstan~ias ac::ima refe· 
1·idas. Portanto, gmado dos senlunen!t>s de. lm
manidade e philanlropia ·que me careclemno, 
11il.O tendo em vista, sen110 o bem da palria e da 
naçl!O, persuadido que c!esla arte se l!?dcrt'L con
~czuir a calma dos part;tlos, c que cslr1c o fervor 
de"lnal entendidas paixões: 

cc Proponho que so nomêe corn m-gcncia uma 
commissa.o especial para redigir um decrct?, 
pdo qual se conceda plena e completa nmnyst1a 
a todos c quacsqucr q?c direcl:.L .ou indi;~cla· 
mcntc'se teuhno envolvido cm op1m0cs pohtuas, 
contrarias a nossa grande causa, cujo Jll'O,Ílcto 
deverá cnh·ar desde logo em disc:uss!lo.-Paço da 

· nssemoléa, 5 de Maio de 1823.-0 deputado, 
A1ilonio .Jl[art-inJ Bastos. » 

T~ndo-~c notado qnc :LS propostas na f6rma 
do rebrimcnlo derem conter simpll:smente a 
cnunciaçno da ,;(mtade' legislativa, sem pream
bulos nem razOes cscriptns sendo só .verbal a 
exposiçno dos .1hotivos, decl~rOII o Sr. pres!dc!Jtc 
que conviria que o Sr. 1\Iartms ~r.stos as~nn l'C· 

digissc o seu projecto, do que ficou inteirado o 
llH'>'IIlO S1·. cl<'jllliado.-

0 sr . .Andrada Machado:- Sr. prcsidelilc, 
entre as prm·idencins utcis de que necessita o 
Brazil para remedia de seus males, 6 iudispeu
~avel a organisaçflo de um govcmo ndmiuistrn· 
Livo para as suas ·di!Tcrentcs provincias; c esta 
organisnçllo é uma ohra qunsi impossível de fazer 
pela falta absolutn de eonhecimcntos cstatis~icos · 
de cada uma dcllas ; cu propºrci P?is o que me . 
parece conveniente para pOr a c:munho es!c ne-· 
goeio, tanto mais urgente quanto cada dm sno 
maiores os vexames dos povos causados JlOI' 
esses chamados governos. lgualm.cnte merc_cc n 
.:ütenç!lO da .nssembléa, pela sua m~p?rtnncin, n 
matcria que ~ou expOr-lhe. Poi:nohcJas que me 
!'orno communicadas, tanto de Portugal como dt' 
lnglnlcrra, con~ta-mc que o govçrno portuguez, 
reconhecendo não poder comJUistai··nos, p1·e· 

- tende, no. sua dcsespcrnçllo, dilnccmr·nos por 
meio da discordin; c que pura esse fim lern ~ll· 
viado emissarios pm-a, de accordo com. algm1s ·· 
agentes seus que vivem cnh·e uús, ensanguentar 
nossas prnins, se pudeJ·cn~ll]ll'O\'CÍI:mdo·sc · do 
nosso. descnnç.o pnm estés iníquos ·nns. Julgo 
portnnlo que a nsscmblén- tomará crn conside· · 
l'llÇ!IO IIS duas SCSUÍIIICS (li'OJlOStRS: 

. cc l. • Proponho qlle se diga aú · govet~nó que 
faça quanto antes apresentar um niappa estalis· 
tico de cada uma das provinciits do impei'ÍO, 
afim de lermos por onde dil'igii··nos u:i · vrgaui· 
sacjilo das suas respectivas administraçOes, ~:in· 

.pregando. .engenheiros e: mais· pessoas )1abeis • 
neste lã!J util como nc~essario lmbalho. 

" 2.• Próponl10 qur! se uoiu(;eum:i .cowmi~
~no· especial para buscar os meios e providcm· 
cias adequadas, que nos livre dos· ·laços dos 
nossos i11imigos e das cil:idas dos seus emissa· 
dos, e para apontar-nos. õs' expedientes·· CllCr· . 
gicos que exi1,ri1·eni as·· nossas ·circumstancias; 
ainda me~mo ·o silencio parcial e tempm':u·io das 
leis, que garantem os 'direitos· civis:· e c:jue- esta 
commissac seja secrj?l::t, e o seu resultado . se 
trate cm .sess~o secreta, quando ella exigir, ·guar· 
dado porém o regimento provisorio. que a ·este 
respeito existe.-0 · deputado Antonio Oa~·lo~ 
J;itelro de .1Ludmda Jfackado e 'Silva. »-"-Foi 
r~n;dlido tL mesa. 

- . -... ·- .. - . - - . . . . 
o sr . .Andrada o suva :-Ei( apoio o que 

disse o illustre preopinante; c conio mi.nistro e 
secretai-io de estado ·dos negocias: .estrangeims 
tenho em meu poder ollicios que· . comfirmllo o 
que. acaba de dizer o- nobre deputado, c . que 
npresen~1rei á commiss!to se a nsscmbléa :resol· 
r~r ncmcnl-a. · . 

o sr. :PerÓira de lla~pai~:..:..o uôbi·e depu· 
tado o Sr. Martins Baslos . ofl'erecendo um ·pro· · 
jecto de decreto a favor dos criminosos de opi· 

. nioes politicas, ·nllo se lembrou de ouh·a )JOrçno 
de cidadnos nno "menos dignos . ccrUlmente dã 
attcnçno c compaixllo desta auguslJI assemblêa ; 
nno se lemh1·ou daquellcs cidadnos que, jncur
sos cm outros diversos crimes se achllo suppor
tando, encarcerados, os .hOITOrcs da fome c da 
miscri:i. Os nossos antigos soberanos costu~á
rno sempre marcar com um acto de clemencia a 
lavor daqudles d'osgraçados certos dias festivos 
c de regozijo publico. A' sl!mclhança pois dos 
r: ossos antigos mouarchns, quizcra cu <JUe esta 
soberima IIS~embléa, _usando da .cJcmcnci~ que 
lhe~ · propr1n, concedesse· o. :certa cspec1C de · 
crimes um absoluto perdllo, é mnrcnssc deste 
modo o ·dia solcmnc dn sua installnÇllo, dia sem 
duvi_d:i o mais pla~sivel, c :Õigno. ~e etc~a ~c
moria·; portanto proponho·~ .. segt!mle. • . 

- . - - . . . ... ·' .. ·: .....•. 

. . PROJECTO DE DECRETO . • 
.. ··'-

u A asscmbléa geral constiiuinf;cdegislativa. 
. do Brazil, desejando mnrcnr o·solcmnc·e plau· 
sh·cl dia dn sua instnllnçno coin o. sello de cle
mencia para com os·. dcsgi·açndos. cidndnos ··pro· 
cessados criminalmente, decreta o seguinte: · 

cc 1." Sei'l\o . jJerdoados e .. immcdialn!ll(!Jite 
sollos todos OS <jlle no tempo .da pubhcaçi\o 
deste decreto cstiyercm.licguros,. n~nn~·n~lo~, c 
prezas cm qtmlquci• d:s c:tdêas elo llllJli'I'UJ pcu· 
ct·irnc:; nno cxceptundoij uos pe!'clOe~ que em 

--=====-~-----------..;_-----------·---·----- .. 



. • ...... :::..~··r. ,..,,.. ,_p._ . .,_., _____________ _ 

SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1823 ·49 

occasi:l.o de .applausos se costumD.o conceder; e 
se tiverem parte, al~m da justiça, se livraráo . 
como.scguros. . 

" 2.• Gozaráo. déstc mcstiloindullo todos ·~s 
que· pelos, ditos crimes estiverem ausentes do·· 
impedo ou homisiados, logo~ que· se recolhno, c 
se apresentem ao juiz. da culpa dentro de 8 
mezes contados da publicaçno do presente de
crefu . ....,Paço da assembléa, 4 de Maio de 1823. 
-:-.Manoez· Pint.o Riheiro . Pereira de Sampaio. » 
....,Foi ~:emetlido á: mesa. · . . . 

1
1 O Sr. Pereira.da.·C~a:-Eu julgo que a 
IISsembléa deve. agora, primeiro que ludo, tratar 
de .:nomear. a com~iss1'10 de constiluiçno que 

Sessão de 6 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO·MÓR 

Aberta a sessão pelas 9 horas e meia; leu-se 
a acta da antecedente c foi approvnda. . • 

O.Sr. A.ndrada :Macbado:-Pnrei::ia-me me
lhor que o Sr. secretario no.o inserisse na acta os 

. of!icios e discm·sos inteiros, mas só o resumo 
delles, :pois desta maneira fica a assembléa . 
scienle, e nD.o silo as acL'IS' tno extensas, ~ · 
actas sno simples resumos; e o mais pertence 
ao diario onde ludo vai amplamente expen-
dido. ·· 

o Sr. Secretario Franca :-Eu êomo secre· 
tario,. que sou neste mez, dévo JlOUpnr o trabalho 

ha dEl .apresentar um· projedo della; e como o . 
regimento determina :que o numero dos mem
bros, seja :qual fór a commissno, nD.ó possa: s.er 
menos de, tres .nem mais de sele, dever-á primei
ro a il.Ssembléa decidir de. quantos membros se 
comporá e*. (.ApoiadoB.) . , 

O 'Sn. PRESIDENTE jiropô'z á decis!ló da assem
blén o numero· dos meinbros de que se compo
ria a· commiss~·de· co~stituiçp.o, ·c.:rcsolveu-se 
que fossc.·sete; e ,tcndo~se duvidado .se· os Srs. 
secretarias pódi.no ser eleitos para esln ou oútra 
qualquercommrssllo, venceu-se como o.rtigo nddi
cional do' regimento, que nunca fossem compre· 
heii.didos: ncstàS. ilonieaçoes. . . . .. 

o mais,que fôr passivei, pnm poder desempenhar 
ludo que és lá a meu cargo. Dar a substancia dos 
?ffi~ios é mais pezado do CJUe transcrevei-os por 
mle1ro : o extractar nll.o é ·para todos, e 'se n!lO' · ··.· 
hoúver um orlicial habil que o faça, h a de. o. · ·· 
seci;etado carregar coin esta tarefa, CJUando, p'ara 
copmr todos set·vem. Além disso corri a.~ cópias 

. evito a' responsabilidade . a que estou sujCito 
dando resumos ; c por isso emquanto a assem~ 

• Pi:ocedeu~~e eiitno ·á yóiaçno, csahir.~o nomen· 
dos membros da commrssno de constituiçM, os 
Srs. i Antonio Carlos ·Ribeiro ·de Andrade, com 
40 votos; Antonio.· Luiz 'Pcreiro. da Cunha, com 
30.; Pedro de Araujo l.iiilá. com 20; .José Ricardo 
do. Costa. Aguiar,· c:!Ji1L19 ; Manoel. Ferreira . da 
Camarn, .. com 18 ; Francisco Muniz Tavares, 
comJ6; ·.Tos{(Bónifacio de· Andrade e Silva, 
com 16. : .. ·· . "' ... 

- . . ·: ! . . . . . 

O Sn. PnEl'liDENTE designou para a ordcrr1 do 
dia a l" proposta do Sr. Anc.lro.da Machado sobre 
o voto 1le graças .. /{· 

··•. R:EsowÇÃo pk-ÁssEMBLÉA ·· 

blêa nlio contrariar este melhodo, usarP.i delle 
em.meu .proveito, e dos 11ue· me succeclerem 
nestcJugar.-(Foi apota,do.) · · ·· 

Veio á mesa um officio clã junto. d:ifazenda da 
provinci:l. elas Alagôâs, c duvidando-se a qual 
. dos Srs. secreta rios. pertencia a leitura deli e, por 
nno fali ar cori1 bastante clareza o régimen to a este 
rcsveilo, declamu anssêmblén ·que todo o expe
diente .. tanto dos Srs. secrtit.1riós dê. estado, ciímo 
·das autoridades secunclarias pcrlenc:Wt ao 1• se
cretario; 'C por isso' passou o Sr. Carneiro de 
Campos a lêr o referido officio concebido nos 
termos seguintes: . · 

·,c Illm. e Exm. Sr.-A juntada fazenda na
cional dn. proYiucia das AlngOas tem 11 honra de 
pOr na. rcspeila.vcl prcscn~~a. de V. Ex., c do so
berano; e augusto cougrcsso nacional, que t~ndo 

·os rendimentos de~ ta província solfrido uma con
sideravel diminuiçno por cauza das presentes cir-

l'MIA J.OSÉ DONJt·~~10 ·n~· ~~DRADA, t: SI~ V.\ cumslancins, muito pl·incipalmcnlc comparados 
.. ·~ · · .-·.: . · ·: . ~- . _ ·r· .. ~con1_ns multiplicadas dcspczns, que continuada-

. lllm.;. e~Exm." Sr.-A assembléa geral CQÍ'l· ·mente sel'azemlD.oncccssurias,qucsc nno podem 
stiluinlc e legislativa do imperió do Brazil, tendo · disp.cusar, c devendo lnnçar~sc rnno de um. meio 
resolvido:. que)ejlrocedcsse n nomcaçlló :ac . de rcuiCdiar esta .!alta, mo.is .acommodado ás cir
prcsidente,. viee·presidênte, ·c sccreta:-ios, para o . curúslancias, c menos gr:woso aos povos della 
mez que· decon·e, da dnta de hoje até 5 de Junho, ~_remissos em sujeitar-se a algumas contribuiçoes 
manda C<!mniun~car·ao govc~o, que tem elei;íi , c impostos,·.~ mesmo. dizim?s, que repugnno 
para.pres•_4ente,·o reverendo bLSpo · capellno-mór, · pagar, como d untes a y1sto do real decreto ·de 16 
paro. vice~prcsislente n .V. Ex.,-: pv1·n· secretarias de Abril de 1821 ; ó inlciramciile. justo inandtu· 
eiTectivos José·:rJoaquim .Catnciro,de ·Cnmpos e. esse ailgustissimo c soberano· congresso, que 
Manei ~osé.dc. Scuzn .. França .c. paiu 8upplenlcs · JH!slr, proviucia se cobr·cm lodos os dirci.tos, qúe 
José Ricardo da. Costa."Aguiar e F1·ancisco Muniz . devc1n pno;ar o~ gcrm·Cis da sua producçno, .. es-

.. Ta.va~; . O:que v .. Ex. levnráilo corihccilitenlo . pecialm~.:utc o silbsidia de 600 réis em arroha de 
de Suo: Magcstadc: lmperial.-Dcus gilarclc n V. algodno, que at.~ agora tem sido costume cobr·àr· 
Ex;;.;,.Paç_o. 'da: II!ISembléa, cm· 5 de Maió de · se·naqucllilS provin&lls donde clle se exporta cm 
1828 • .:..JO&é Jo1UJUÍ11' Oaruei1•o d~ Campo8. . dh·eilma pat·u os. portos daEurcipa ; além do que; 
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parece árduo, que uwa província seja privada 
dos rendimentos, que resullllo de generos, que 
ella produzio, e que estes ~e appliquem á bene
ficio de outras, que ·nisso 111\o têm a menor parte. 
Igualmente •·ai ponderar a V. Ex. a utilidade que 
resultaria á fazenda a exlrnc\:1\0, e coromercio do 
páu·brazíl nesta proVÍllcin, que n~Jla é abun
dante se aqui se puzesse cm pratica pela inten
dencia respectiva o commcrcio sohredilo, sendo 
seus córles admini§lrados pelo actual adminis· 
ti'Udm· das maltas. O expendido que esta junta 
achou razoaYel, supplica a V. Ex., e ao mesmo 
sobemno congt·esso lmjno por bem annuir, e 
mandar pôr em pmlica nesta província. 

" Deus guarde a V. Ex. muitos annos.-Villa 
das Alagôas, 5 de Fevereiro de 1823.-IIlm. c 
Exm. Sr. presidente do augusto cong1·esso nn· · 
cionnJ.-La111'entíno Antonio Pereira de Oar·va· 
lho, preside11tc.- .tlfanocl Rodrigues Machado ,e 
Po7·tclla. '-~Miguel Alva-7'C8 Teixeim de Men
·donça.-Franc-isco de Sergucim e SUva Jimior" · 

Resolveu-se que este olTicio se rcser1·assc para 
ser remetlido á commiss:lo de fazenda, Jogo que 
fosse nomeada. : 

O Sa. S!:CRb,'AHJO CA.RNI:mo DE CA.MPos fl:z a 
.chamada dos Srs. deputados, e achar:lo·se lodos 
prese11!es. 

Passou-se áordem do dia, e entrou em. dis· 
euss:to depois.de lido, o volo c.lc gm~:as pt·oposlo 
na sess11o antecedente pelo Sr. Andrada Ma- · 
chado. 

o Sr . .Andrade Lima :-A falla de Sua l\Ia
gestadc lmpQfial está sem d111·ida concebida em: 
lermos conslítucíonacs, mas no!:lo·se no fim 
rlelln algumas palnl'l'as ambíguas, cujo sentido 
não é talvez bem claro. Diz, que espcm •que a 
assem bléa f'ar;a uma constiluir.~no digna deli e e do 
Brazil, e que sendo assim a dcfcnde•·á·; ora, con· 
slituinclo-se deste modo juiz em causa proprin, 
e ~endo ao mesmo tempo defensor do Brazil, 
·poderá in ferir·sc que Sutt l\fagestade pretende 
por· si só ,julgar da bondade da constitui\~llo; e 
como eu e~l.ou al!nmenle persuadido que esta as
sembléa se empenha em fi1zer uma conslituiçno 
digna do Brazil e porlanlo digna do seu mo· 
narchn cons\itucional, proponho que no \'O to de· 
graçns se declare u seguinte: 

. ,, A a.;;scmbléa se persuade n!\o poder deixar 

., 

I' um~ constituiç:to dig.na do Brazil,-~pOI•tanto digna 
· elo 1mpemnle (.Apo7.aclos.) . · · .· · 

I o sr. Muniz '1'1\vareu:- Sr. presidente, h on
tem quando se apresentou esta moçno, ·cu quiz 
levantar-me logo, c pedir 'qué clla passasse sem 
a menor discussllo ; o que ri11o me animei a fazer 
por isso que desejo, que nada saia desta augusta 
assemhléa sem o ctmlio da: reflexno e d:i madu
rêza; hoje porém que se·.passa l1o disc~til~a, e; os 
Srs. deputados sem duvida já hno de tel-a cxaroi; 
nado, cu posso com justiça exigir este pedido, 
esperando que seja satisfeito pelos.· motivos -que 
passo a expô r. Apenas Sua· Magestade acabou 
de repelir o. seu enc1'b>ico e patriolico discurso, 
eu -vi toda esta assembléa retinir ·aos :repeti
dos vivas. de jubilo e de prazer, pronunciados por 
todos nós de mistura com o imnienso poYo que 
nos rodeava : eu vi a alegria estampada em todos 
os semblantes·; todos universalmente ·satisfeitos. 
Sentiméntos de semelhante natureza n:lo se mu-: 
d110 com facilidade, muito principalmente quando 
o objecto que os moveu, _ofTerece capa vez :maiores 
attraclivos, Por mim o julgo, e .ingenuamente o 
confesso· que quanto mais leio a mencionada-falia 
mais me persuado que se devem decretar.louvores 
ao seu sempre respeitavel autor. E nem se diga que 
as palavras- dignas do Brazil e de mim-:- me
recem censuro; pelo contrario eu julgo que ellas 

; forno npplicadas mui judiciosamente,_ e que de- • 
no!D.o uma franqueza; hoje pouco-vulgar mesmo 
entre monarchas. Ac:iso. preten'der;se·hia' que o 
chefe supremo da naçno brazileira, aquelle sobre 
quem recahe todo o pezo • da e~_ecuçllo .ll!3signasse 
uma constituiçllo que emJugar de concorrer para 
a prosperidade deste imperio, o. submergisse no 
hediondo abysrrio da de\':istadora'anarchia? Per
suado· me que nenhum de nós pretende ·.seme· _ 
ll1an!e desmrio, antes estamos todos concor
des cm ·fazer uma constiluiçno que nos honre. · 

. Que receio pois póde haver ? E' desnecessario 
!aliar mais; concluo dizendo: praza aos ecos que 
lodos os monarchas do universo usassem de uma 
linguagem igual ! EnlD.o o genero humano podia 
considerar-se feliz,: c muito feliz. Assim· o penso, 
c assim Yolo cm favor da moçl!o.· 

o sr. Di~>~ :...::. Eu creio que se trata d·~ fazer 
constará naçtto se-esta a5sembléa-:se: conforma 
com o· que Su11 Mngestadil' expressainiinte -decla
rou nns palnvrns que. me par~cem;dem:iS(ada
Úienle gcracs..;.,se for dJgna dem1m e do Brazzl ;
c parece-me que o julgar se a constituiçno, que se 

de fazer uma constiluiçno digna do ·impc11mtc e· 
do Brazil, por assim conflar dos seus scn!imcJi-
los nohrf' n pal.riolir:m:. _ . · · 

o sr • .Andrndn Machado:- Eu nllo terei du
viàrt de adtniLLii· cm parle o que p1·opoe o nobre 
deputado: pois ainda que nllo acho na falia de 
Sua l\1ngeslndc lermos tlue n110 sejno muito con
stilU!:ionacs, e que recoulu~ça que ningem está 
ohri~a:do a defender o que julga indigno de si, com 
Ludo nno ncl10 tnmbem incon'fcniente, em que se 
declare que a assembléa confia que ha de fazer 

_fizer, é digna do .Brnzil, ,só compete a nós como 
'representantes do povo, e aos:.mois: qüe•ainda 
l'ál!no de muitas provincin8; Deniais ser nós· con
fiamos tudo delle;,porque nno .eon'fili elle lambem 
tudo de nós? Teth um povo fiel que o: elege seu de-

. fensor, queoacclamn, qucocorôa, cl!ade.desc~n
fiar? Acabem-se por uma vez estas-indifTerenças; e 
seja uma só a voz da naÇno e :i dôchef~- dó poder 
executivo, por mais arriscada que.f~r·f! cris~ N,ós, 
como representanle:i da ·naç:lonllo seremos !DJUS· . ' . . .... ' 



r. 

SESSÃO EM 6 DE M.AIO DE 1823 51 

tos,:~e~t·fallaremos aos nossos .deveres; o povo 
brazt!eJro. ;ama. com predilr.cçllo n dymnill;f.ia 'de 
BrlJfl~!lça, .c.éto.o brioso c liberal como amigo de 
seu. tmperador. Entendo. pois que deve· entrm· 
neste conlr:)cto sem desconfiar .ele nós. ' 

fazer uma consliluiçno ; c para a fazermos nllo se 
nos mandou pedir bases.; uma propo~ir,~no tal nllo 
deve jámnis consentir-se que passe eutre nós. 
Se o monru:r:ha por inlelicidade nossa, (o que 
nllo creio) jnlgar que a constiluir;llo, que com 

o ·a.:; ~Ma:t'a·:"'"'7 Sua ~1agestade imperial, nrt. desvello prcl:cndemos fazer, nflÕ merece a sua 
propos1~~llo em que diz que approvar{t a consti- approvar;no, elle seguirá o que a sua consciencia 
lui~~n.o se J'ôr digna dclle e do Brazil, parece-me lhe dictnr; preferirá antes deixar de reinar entre 
que .. se .. conforma. :Cl>m, o,sentimenlo .dos. povos nós; (ará o que a prudehcia lhe aconselhar, cn-
<Jue-Já ~enunciárn.o, :por:meio de. sua camaras, lretanlo que nós vamos tambem fazendo aquillo 
ao.juramenlo.prévio de Sua.:Magestade á éonsti- de que somos incumbidos. Torno portanto ains-
tuiç!lo,; ma.s tarnbem.me.pru:ece que, concedendo- lar que acabemos com esta diseuss1lo. 
lhc.nos,o;vcto:.absoluto· .. sohrc: el!a, deveremos o sr; Andra.da. Machado :-Eu tenho qu~~i 
tomar, Jo~as ,as ·cautelas,par~ que n!lo aconteça a exprimir as mesmas ídéas que por itcnhum 
trabalharmos , e. perdermos. o .tempo. :Eu apczur motivo abandono. Ningucm respeita mais do que 
de ·nilo~e_r. ?àscid? no Brazil, sou todavia patriota eu·o poder real namonarcllia, ltmto quanto deve 
c conslilt~<;tonal, mas. n1lo. posso deixar cJe.consi- ser respeitado; mas irmos mendigar supplicantes 
derar ,que esta naç:to,. antes de ser representãda as bases da conslituiçil.o, nunca o admittirci. Que 
ncs.la augusta :.e. soberana: assemb!ea, já lin lu1 nos diz Sua Magestacle Imperial? Que aceitará 
accitadp .. Su~ Mageslade poi' seu imperador con- a constiluir;11.o se fôr di!,'lla delle c do Brazil; mas · 
~liluc_iqnal,j{L o .tinha acclamaao, já tinha assistido se isto ó um direito que o mais pequeno cidad1lo 
a sua,sagraÇl1o, e,ottvido. o juramento que elle.. tem; se a entrar "no pacto social ninguem éouri-
ei1lno,,.prestár~ sem, c:;ondiç11.o.alguma; e portanto gado; se qualquer púde querer, ou n11.o querer, 
ngora qt!e se achll; representada Mo póde deixar pois o tlue n:to quer deixa de se1· c:idadão bra-
de considerar ~ ,l:n.pei:arlor 11m contra\lanlc de. zileiro, como se pretende negar esta liberdade 
alta. e reconheCida Üignulade, que deve ser allen- . ao supr!!IIIO chefe? . 
dido c r~speitado ·na organiz:wM da constituição. Diz o nobre p1·eopinanle o Sr. Maia que as 
Sou por 1sso de parecer que, para nM pcrde11nos cmnaras do Brazil dcsistiri\0 do jmmnenlo préyio 
tempo, se: co~vi.de-o :iinperador para que, jJOt' si a que a· camara desta cidade queria obrigar o 
o~ por seus m1mstros,nos exponha succinta e brc- imperador, c daqui pretende deduzir o illustre. 
v emente .as éoridiçOcs com .que quer entrar no deputado que tendo sido esta condiçM rejeitada, 
pacto social, pois se n11o forem jus los e rasoavcis, como contraria tí ol'(]l!m, pu r issci mesmo. podia 

. nnosc_lhc_ nc~illlo; e. n11.o ~crá reconhecido im- · deixar de aceitar a constituiçno, a que se uo.o 
peradcir, scnltaquizcr concorrer com esta ass.cm- ohríg{u·a. l\!.as uno é justo desconhecer os fortes 
bléa para o ·bem do Brazil. Proponho porllmlo mot.ivos que ti verão n~ mais caro.aras.para desejar 
que a mesma depula.~.11.o que ha de dirigir-se a . esta deror,aço.o. Enns· o rcmmciárno porque era 
Sua Mngestade para o volil de ·graças, sirva Iam- um jmamenlo pt·omissorio, um juramento que 
bem para o convidar, em nome da nar.l\o, a de· podia rccahir sobre um !'acto torpe, sobre uma 
claraNJOS, succinta' e brevemente as sohreditas conslílni~o.o indÍb'l1a do Brnzíl; incapaz de faz~r 

· · condi\Ofs· para serem· <Es~nlidas. a snn. i'clieirlnde. Confesso queist.o nno é natural; 
· mas se assim fosse seria o imperador obrigado a. 

.. o Sr:' Aoolo.u :-Eu n11o veio. no discurso r! c 1 s • · '· · 1 · S , ' SlJ~lcnta -a? O por C~se .Jlll'ltTnCII[O Jli'~VIO C eVHL 
• llll ••la:;cslade o que tem causado LD.o viva dís- aceita l-a, embora rer:onltccesse 0 seu nenhum 
cuss11o. Talvez á primeira vista pare~~a que Sua Ma- prestimo, nl iús sct·ir. perjuro .. Isto é o gue as ca-

'gestade ~UCl'cmnl'ca,;o caminho q~c ,n assemblóa maras liVCI'D.O Clll ,·i~la; 111\0 [jUÍZCl'l\o forçar a l'C-
d!!Ve lnlhnr orgnlllsarido a conshtmç11.o; porém Jib~no do impel'ado1· n ahrn1m· incpcjas c monstrn-
o seu procedimento. tem sido tal e t11.o conslaJJlc osidades, só ptir prestar 0 jnramenlo sem· saber 

· .• qu. ~ri.!lo,.d,eíxn. •. n,mcn.or. duvida~obrcos princi- · · ' ·· 
til 

. o CJIIC :tur.u·n. .. 
• PIÇS c.ons _ UCJ_onaes. queco dirigem. Pergunto, se a . Enj1í nas côrtcs ele Lislwa mostrei quc.ninguem 
assembléa, fizer .uma conslituii~lto liberal, c esta· se ol)l'ignporjummenlos p1·omissorios, c que elles 
beleccr .. o ccjüilibrío".dos tres J;odercs; daudo' a Ci'!IO contra os bons costumes; que era preciso 
cada um ns.attribuiçoes competentes pódc por conhecer-se n. mnteria sobi·c que cnlw o jura-
ventura Sua Magcstade· deixar de accital·a? Ccr- .· mcnto; c que qtinndo se nno conhece, jurar ou 
ta~~~l~,n~o,;:P,ois .mm·clicmos guiados por estes. n11.0 jumr 6 0 mesmo. Diz lumbcm o nobre d~-
pi'IUC!pu~s,_e de1x_emos controvcrsins de que nc11· pulado que perdemos 0 nosso tempo se, depois 
hum be~,.~es.~Ita. · . ·. clC'lrahhlharlllos, o impct·ndor nO.o aceita. Nno 
, O Sr. Jl!wWs.'l'avares :-Sr. presidente, o 
Jlluslre. deputado o !:11-. Maia, querendo inculcar 
uma grande cópia idéllilliberacs, desgraç.ndnm en
te cahio, 'talvez. ~em considerar, no dctestavcl nb
surdo em <Jue cnbem os patronos da legitimidade 
na Europa; Sr.-presidente, nós fomos eleitos para 

• 

pm· certo; quem c\nmpre com. suas obrignçoes 
nno perde o tempo ; somos os· eleitos dtl naçllo; 
lemos ohrigaç11.o rlc l'ormar o pacto constitucionnl; 
tlc dar-l11c leis conformes t't rnzo.o, ndcquadas ao 
estado de civilizn~~ilO no Brazil, e que sejl\o a ex· 
pressno da vontndc·gcral. ~~ preciso entender 

• 

, 
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que qual fôr o espirito popular tal de.ve ser o 1 cabe aos dcfcnsorcs·da liberdade .. Eu nllo IJUCro 
nosso; nós dcvmnos ser o espelho cm que elle se a liberdade licenciosa, mais a liberdade bem en· 
reflicta; cumpre que entre nós respire o mesmo tenriida; c a favor della sempre elamarei, como 
espirito que anima a n:wno. Esta verdade tem orgno do povó, sem · jámais m? des~iar ~éste- ~a· 
sido expcndidn pelos cscriptorcs classicos cm minh:> por termor ou cobardia. -E ,.. po1s mmto 
ma terias de li1lcrdadc; um dos mais sinceros prudente prevenir-nos para nllo., perdermos· o 
amigos dclla, o celebre Burk~, que apregoou, c nosso trabalho, nem darmos,·armas contra nós 
victoriosamcnle demonstrou que o genio da liber· · mesmos. 
dade detesta igualmente chimeras exageradas 0 sr. Ribeiro de Andrad& combateu ·o que 
como o baixo servilismo, a pôr. fóra do alcance acabava de ouvir, mostraridoque'era sem-funda· 
da conteslaçno. Se representarmos pois o espirilo menta 0 receio do illustre preopinante sobre os 
}lOpular, se exprimirmos a vontade geral, se cum· pC'l'igos da sua situação: l', porque nunca tinha 
prirmos . com os nossos deveres fazendo uma sido mais visível ·a. tranquillidade e a· satisfação 
coustituiçao em que nada abandonemos dos di· do povo; 2•, porque não· constava que o·povo 
reitos da uação, antes lhe seguremos as liberda· tivesse declarado as condições com que abraçaria 
des a que tem direito, mas ao mesmo tempo nno a constiluiçno ; e depois de expôr como se devia 
levemos as cousas ao cabo, invadindo e aniqui- ·entender essa approvaçllo de constituição de que 
laudo as legitimas prerogativas da corôa, que ouvia fallar tanto relativamente· ao monarcba 
garantindo a existencia da monarchia garantem como ao povo, concluiu que as graças se devillo 

.. t~~emaordcm social; semduvid~ uma tal c?n· dar a Sua Mageslade sem mais declaração a]. 
shtmçno merecer:i o agra~o e acctlaçll.o do nn· guina, porque em seu discurso tinha manifestado 
perndor, que tanto tem trabalhado para sua .. o mesmo espirita constitucional--que sempre o 
mstauraçao, e tanto amor. tem mosll:ad? ao povo. dirigira desde o principio de seus trabalhos, para 
l\tas se,. por desgmça fcll.a a conshtmçno, Sua engrandecer e felicitar 0 Brazil. · · · · 
Mageslade recuzasse acctlal-a, enUlo ou Sua . . . ,: . . 
Mngcstade tinha por si a opiniD.o nacional, c nós O SR. DIAS:- Peço a pa!an-:1. , . 
!lOS tínhamos des\·iadodonosso mandato, c nesse o ·sr. Andrado. Machado:.- Eu peço por 
caso nullo era o que tivesscmos fcilo, ou Sun. amor da ordem a Iiçno do rC~,rimento no capitulo 
:Mageslade nno Linha por si a O]Jinino geral, e que trata do. modo de deliberar,; onde se esta· 
nesta hypolhcsc ou havia de :mnuir á conslilui· belecc que na 1• discusslla de. qualquer mate· 
~~no, que era a vontade geral, ou dcixnrnos, q11od ria cada deputado tem só direito·de fallar duas 
DtJUIJ avertat. vezes. 

A naçao, Sr. presidente, clegcn um impcradot· 0 Sa. DIAS:_ Eu só desej:iva'sa~r.· quanias 
conslituicional, deu-lhe o poder executivo, c o de· d d 
clarou chefe hcredilario; nisto nno podemos nós vezes tem falln o o illu"strc eputado? 
bulir; o que·nos pct·lcncc é estabelecer as rela· O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS leu o 
çoes entre os poderes, de fórmn JlOrém que se- artigo do regimento. _ 
uno ataque a ren.leza; se o fizermos será a nossa " Arl. 55. Todos os deputados da_ assembléa 
ohm digna do impemdor, digna do Brnzil e da tem direito de fallar a respeito de qualquer :pro· 
:t~semblca. Isto cspt:ro que façamos i nno lemos posta em geral, de cada artigo em part~cúl~r, e· 
pois ncccs~idade de pedir o mesmo que lemos· das alterações que se fizerem. Na·. pnmetra e 

· direito a dar, c que só p6de ser rccur.ndo se pas· terceira discussno duas vezes, e na segunda tres 
~at·mos as raias da nossa pt·ocuraçilo c devct· . vc•zcs. " · · · · 
Para satisfazer porém o melindre de alguns 
Srs. deputados, n!lo duvido queseacercscénlc que 
a assemblén csl:í persuadida CJUC far;l. uma. consli· 
tuiçno digna da naçtio, digna do imperador, c 
digna de ~i (.:1.Jioiadod.) 

o Sr. Dias: - O povo brar.ilciro tem posto 
em nós a. sua confian1~a, c espera que façamos 
uma constíluiçno digna dclle i mas cu me consi· 
dero c a lodos nós cm criticas circumslancias, logo 
que se suscita a qucsU\o se Sua 1\Iagcstadc Im· 
pcrialmcreec mais auior ao puhlico, c tem mais 
innuencia na opiuino geral do ,que a asscmblén, 
pois cm tal caso podet•á ellc dar uma conslituiçno, 
ou pelo meio da força descobcrh1, ou por qunll)uer 
maneira injusta, entretanto que o povo nos cn· 
commcndou uma consliluiçno mui conforme nos 
seus sentimentos; donde se segue que depóis de 
nos termos exposto a muitos encommodos ,I) 

perigos talvez leremos a sorte que qunsi sempre 

.. 

O SR. DIAS:- Estou inteirado; decideansscm
bléa que cu nno fnlle mais .. 

o sr. Rodrigues'de Cnrvalho·:;...:_St~., éptira 
mim do maior espanl~ ouvir as desconfianças que 
rcinno nesta assemblén, das'qunes ntlo posso per
ceber a rar.no. De certo nllo é·da riaçno, ·que se· 
desconfia i se ella ncaba de nos nomear seus re
presentantes,- prova é de que nos n~a digno_s'de 
sermos os seus orgaos. Suspeitaremos- uns· dos 
ou lros pouco patriotismo? Tambe~ nno 6 possi· 
vel, nno só porque ainda n11o !~a flictas que pró
vem lilo deshonrosa suspeita, como·porque·nno 
nos compcte.erigirmo-nos censores,uns dos ou
tros, E' do imperador? E quem nos ajuntou aqui 
scnno elle.? Foi elle que consultando -os desejos 
dn naÇno, nos abriu o pr1sso para fll!te recinto, que 
ellc mesmo mandou edificar. E' da falia quere
citou quando veio tomar nssenlo ent}'C nós ?• •Mas 

• ___________ __.:_ ____ ---·--······ 
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eu uno 'vi em sua exposiçllo senlio a linguagem 
da franqueza ingenua: Ouvi o detalhe do seu pro
cedimento· publico e em alguns· artigos até me 
pareceu minucioso. Sc·as·circumslancias o obri
gárllo a algumas medidas que, á primeira vista, 
-}>arecem duras,. elle mesmo deu a razM ; era 
preciso sulTocar partidos,· atalhar innovaçoes que 
tomando ala podem causar incendio em um esta
do. Eu julgo muito injusto o reparo que se faz das 
expressoes com qiie fintiou o juramento, c ora
tificou entre nós-:-- Se a çonstituiçllo fôr digna de 
mim e do Braiil ;..,-, todo o· homem, tem o direito 
de rejeitar o que .é ·indigno, c terá o imperador 

·menos direitos? ·: 
· Senhores, 'longe de. nós· temores e descon
fianças ; a naçíio escolheu o· Sr. D. Pedro I para 
seu imperador, e a naçlio o ama. Nós uno a pode
.mos ouvir unida; mas consulte cada um o que viu 
e ouviu no dia. da abertura desta assembléo.: os 
viva ·denh·o deste: recinto, fóra e pelas ruas, erllo 
incessantes ; no theatro o regozijo e as acclmna

,1(1es. forlio iguaes ; e eis-aqui o tbermometro do 
sentimento-.. publico. Comecemos a nossa tarefa 
em toda a segilrança, ·certos de qu c o. chefe ela 
naçlio nllo ha de pertubar a obra que deseja e para 
que tanto· nos tem p~oporcionado os meios. 

o sr. bdr~da e silva;_ Eu nno tenho ta
lentos dê. óradôr ; .só no .silencio de meu gabinete 
sei forinaros meus discursos; mas vejo-me obri
gado a fallaragora sobre esta m'ateria. Nno posso 
nem tenho exprcssoes para exprimir a adJuiJ·a
çllo que me causao as proposiçoes que acabo de 
ouvir ncstc·augusto recinto. Co!llo é possível que 
hajM homens qilc do mel puro do discurso de 
Sua Magestade ·Imperial destillenl' veneno ? Eu 
nllo acho nas expressoes do imperador serillO as 
nossas proprlas expressões, c a vontadn geral do 
leal povo' do Brazil. Que qui:r este po,•o ? E pni'n 

. que tem trabalhado até agora tanto o governo? 
Pnra centralisnr a unino c prevenir as desordens 
que procedem de pt'incipios revoltosos. O povo 
do Brazil; Sr. presidente, quer uma constitut~no, 

. mas· DilO quer· demagogia e anarchia i assim O 
tem declarado expressamente, e é uma verdade 
de que hoje n!lO póde duvidar-se. Declaro porém 
que n!lo é tençllo minha atacar algum dos Srs. de
putados, _mas sómente opiniões ; a guerr~ tCI·ri
vel qué eu poderia fazer, seria contra esses men
tecaptos re.v.olucionarios · que. andno, como cm 
mercados publicos,.apregoando a liberdade, esse 
blllsamo da vida de .·que elles só. se servem 
para indispOr os incautos ; mas seria muito in
justo o que fizesse esse conceito dos que neste 
recinto se reunem. Estou certo que todos nós 
temos em vista um só.objecto; uma conslituiçno 
digna do Brazil, digna do imperador, c dignn de 
JIÓS. (Apoiados.) .. 

·.Queremos uma constituiç!lo que nos dO nqucll:í 
liberdade de. que somos capazes, nquclla libcl'· 
dade que faz a felicidade do estado, e nno a liber
dade que dura mon'ientos; e que é sempre a causa 

• 

c o fim de terríveis desordens. Que quadro nos 
apl'esenta a.dcsgraçada America! Ha 14 nnnos 
que se dilacerno os povos, que tendo ·sabido de 
um governo monarcbico pretendem estabelecer 
uma licenciosa liberdade; e depois de terem na· 
dado cm sangue, nn:o sno mais que victimas da 
desordem, da. pobreza c da miscría. Que temos 
visto na Europa todas as vezes · que homens 
allucinados por princípios metaphysicos, e sem 
conhecimento 'da natureza humana, · quizerão 
crcar poderes impossíveis de sustentar? Vimos os 
horrores da França; as suas constituições apenas 
feita logo destruídas, e·por fim um Borbon que 
'os france?.es · tinhlio excluído ào throno, .e até. 
execrado, trazer-lhes a paz e· a concordia! Na · 
Hespanl!a, onde o povo se Jevantantou, n:lo 
para pedir constituiçao, mas· para se defender 
dos exercitas francezcs que pretendillo domi
nai-a, · tmnbem os hypocritas e os libertinos 
se aproveítárao das círcumstacias .. para formar 
uma constituiçno que ninguem lhes encommen
dára, emqunrito o povo corria a tacar os invaso
res. E que succedeli? Erltrou Fernando . VII, de 
repente: ·seguírllo-se horrores : -lenvantou-se o 
partido das bayonetas, dizendo-se o defensor da 
vontade do povo, e desde· essa epoca está na
da~do em sangue a· infeliz Hespanha. Portugal, 
o desgraçado Portugal, que tem ganho? Pelas. 
ultimas noticias o sabemos. Emfim, senhores, 
confiemos nos princípios constitucíonaes do im
perador, e procuremos com todas as forças fazer 
feliz a minha paria; oxalá que cii. pudesse fir
mar sua permanente ventura? Mas protesto á 
face da asscmbléa," cá face do povo que n:w con
correrei pm·a a formnçao de umã constituiçao 
demngogica, mas sim monarchica, c qúc serei o 
primeiro a dar ao imperndor o que realmente 
lhe pertence. (Apoiadoa.) . 

o Sr. Cal·nelro da cunh11 :-Nlio era de 
esperar· que o illustre prcopinnnt'c, que acabou 
de fallnr, cm lugar de defender os direitos da
queiJes que o constituirão seu representante. 
apresentasse uma declnmaçllo contra os povos, 
con tm os constitucionacs da França da Hes
pnnlm c de Portugal, que no seu entender, silo 
os Qemagogos dnquellas tres nações ; e é para 
Jnmentnr que nno declamasse contra os puros 
:calistns, esses desorgnnisado~cs, faut_ores do dt-s
potismo, qüc nos podem cnusnr ma1ores males, 
ou no menos tantos quantos elle imagina que 
resull!rno do furot· dcmngogico. Se pretende re· 
forÇar seu argumento com o estado . actual· dn 
guerra chi! da 1-Icsp:mhn, eu posso.most~-n~·lhc 
que c lia nno procede da·fóm1a da sua constiluJçllo, 
sim de lJabilos inveterados, prejuízo c .aferro a 
suas antigas instituiçõc~; sendo muito. difficil, 
ou qunsi impossível, o reformar-se um governo 
sem estas commoçoes. Dem:iís Fernando VIl é, 
e foi o primeiro auU10r de todas ns desordens c 
desgraças que tem solTrido c está solTrcndo nquella 
U1o briosa como infeliz naçno. · ·· 

Elle foi o que provocou o tumulto de Arnn-



·' 

õ4 SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1823 

jue·~, e entregando-se dcpoi~ cslupidameule nas 
'muos de Napuleão ubrigou seu~ subdilos a soll're· 
rem uma dominar!lo de cinco annos, nos quaes 
pelcj<ÍI'ilO corno léoes pm·a expul~ar de seu lerri· 
torio 300,000 lbn~~zes. No principio de sua glo· 
riosa lula, cllcs pedem faculdade para organisar 
uma consliluiç<io, e o feroz Fernando acceclc p1·o· 
mcllendo sanccional-a lo~;o qne fosse rcslil:uido 
ao ihrcno; mais apenas volla o lyranno, esse in· 
{;ralo monarclm sublrahe·se com a mais negra 
pcdldia :í sua real prornesó; l!clm inli1rnes gene· 
me~ que o apoião, que comprão r. seduzem os sol· 
clrtdos c lança·por lerl'::t a constituição pela qual seus 
subdilos enlhusiasmados tinhão resistido ao rnor· 
lil'ero ferro do n1ais lcrrivel c soberbo· dos con· 
quisladores, c snbsliluc-lhes inquisi~'ões, cadaJal· 
sos, ferros e masmol'l'ns. Gemem os hespanhóes 
por algum tempo em silencio; mas, tomando a 
erguer o grilo da liberdade, segunda_vez accedc 
esse Nero ~los nossos dias, cjurahoje aconsliluc,,ão 
quchonlem dcslruira. Mas logo que se lhe ollct·cce 
occasiiio emprega de novo medidas subversivas, 
semeia a disc01;dia, dhltde a Hesp:mha, c anima 
o partido da opposição. E' purlaulo ellc e seus 
salelliles os que perlurbão a ordem para destruir 
o sysle111a eslahelecido", e não os povos, como 
disse o iii nslre preopinanle; os povos não se revol· 
lão seuno para lJUcbl'llr o sccplm de ferro com 
que os governão os Lyrannos. 

Fosse qual fosse a conslilnic;ão de Portugal, 
tivesse urna ou duas camams, cmno existia o 
gcrmcn de desunião na rivalidade e dillcrcn\'rt 
de interesses c direitos, era inlilllivcl a separação. 
Estes sno os motivos pol·que proclmr á:nos a nossa 
inclcpenclcneia, e não pelu;; dclcilo~ daqucllas 
conslitni\·llo; antes pelo c!onlmrio n maior parle 
do ]lO\'O a quer e deseja com aqndla~ modillca· 
çOcs que pedem as clilll!renlcs .cirwmslancias que 
existem entre o Bmzil c Pul'lngal. 

Emquanlo :io. que disse n honrado membro 
qllC aS l'CJlllb]jc:aS ~f[O lllOilSI.I'IIOSÍflal]f!~ (!III poli· 
Lica, é lllll ahStJI'(]O, ]JOI'CJIIC l.otb ftll'lll:t de 1,'0VCI'IJ01 

púclc nlilmcnle adnplm··se, lo~o que se :u:eorn· 
rnode f1s ch·cumslaneias do povo que a escolhe, 
nós a \'cm os cslahelecida c hcm c:onsolidada nos 
Esl:tdos-Unidos ... (A' oi'llcm! cí. urdem!) Estou 
na m·dem, 81·. prc~idenlc; se é J!OI'fJUC failo cn1 · 
repnblicas, l:n n hcm o iii nslt·c deputado Jhllou 
ncllas c uno JiJi churnado :'t ordem. En não digo 
que desejo esi.abclt!CCI' eull·u nú,; nnHt l'epnblica; 
SOU c:ohcrenlc COill OS JllCUS Jll'illCÍJlÍO~ j acn!CI'Í Ú 
causa do BJ·nzil, c reconheci, como lodos os 
hrazilienses, o St•, D. Pedro I, cnl.ão pr~1eipe 
rcgenle, como r.Jwfe 1lo poder executivo. 

Deixemos, pnl'lanlo, dec:lmna\·Oe$ conlm tle· 
mngogos e rcpublicunos ]JOI'lfllt' tJs 11no lm; lodos 
lltSS fJlU'l'C!fllOS O llll!i-illlO :!·.·~· '-~~f!·'-'!'P!'!tt~ !!~·~;m;. 
E' CCI'lo que l10uvcnlo receio:; e dc:;c!onOan~,a~ 
nas províncias, a que dcrito c:au~a :tll,'tms pnpcis 
do Hio de .Janeiro, t' o decreto de lü ;Jc Fcve· 
reiJ·o; pm·em, o de :l t.le .Junho reunio os povos, 
~occgou os animo~, ·l! l:tnt;on un1 hal~<llliO ~nnlo 

uas chngas de lodos os amigos da indepcndencia 
e de uma bem entendida liberdade. . · 

o Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente, 
ouço fallar rnuilo em Jiber~, Jrl~ muito ,pouciis 
pessoas sabem o Cf~lC quer ~tzer hberal. Nmgu~m 
dirá que nno é legJslaç11o hber:'ll a· que adrr,ttlte 
s::mcçiio do monarcl~a; d.espol1smo·_ e opp?s1ç1\o 
não quadriio; o mrus é ·tgnorar-se o que libera
lidade. (A' orde1n! ftorr!rmt!), 1t~ante11hllD·se 
os illuslres deputados nos-seus lm~Jt~s, ·que. eu 
nno sahi dos meus. A sancç.llo é o dtrmto de fazer 
passar a lei, mas no direito d~d~ porlei anler!~r 
nno h a despotismo; uma const1Lmç11o bem eqmh· 
bmda. é· a consl.iluiçno, que quer Sua Magestade, 
é a qÚe JJÓS queremos j nil.O vamos confundir 
Ludo uma cousa é legislaçi1o. ordinaria, outra 
cous;, Sr. presidente, é !egi:lação. c~nsliluinle, 
e oulra cousa é paclo soem!. Conslilmçllo Orma . 
o pacto social, e c que ma~ca. a.s form~las do' 
mesmo pacto social. Quando mdmduos dtspersos 
se ajunlão para Jorma1' ttma sociedade, cada um 
é juiz da sua acção; póde ou nno. entra~·; para 

·sua obrigação é necess~rio seJt'.con~enltmenlo; 
n unanimidade, é, pms de ncc:ss~d~de nesta 
primeira associar.:to; mas quando mdiVlduos que 
já se ach110 l'orm;ndo um paclo social, querem 
estabelecer a relação enlre os poderes, sua 
quantidade, e andament~ ge1:al, entito ·rege a 
pluralidade ; mas ntiO a plurahdade enlrc nós, 
Sr. presidente, sim a pluralidade da naçito. 
Quando porem a nação marcou as relaçúcs, c 
só se l!·ata do andamento ordin::trio, decide a 
pluraliclade da asscmbléa: (Apoiudos.) 

O Sr. Velloso elo Oliveira :-:-(Não o Ollvt:rcio 
os tacltygraphod.) ' 

O Sn. PnESIDEliTE :-Eu creio que a mal.cria 
eslit sul'lidcnlemenlc discutida, c que podemos 
passar ii vola~'ão; c tendo-se resolvido que sim, 
leu u Sr. sccJ·clario Carneiro de Campos n 
Jli'Opusta. 

O l" artigo foi approvado s~m discussno. . 
. O Su. C,\liAIJA Jiropoz . que no 2' artigo ás . 
pahwrn~ louvct e ag1·adecese substituísse a palavra 
·rcco/1.hcce: por se comprchender nesta só a 
siguifica\'llo das duas; depois de breve debnle foi 
npprovada a emenda na forma seguinte-reco
n/wcc, lunm c a,qradece. . . . -

O Sn. AsonADA MACHADO :-:-Queira V. Ex. 
mandar lêr a emenda do S1·. Andrade Lima. 

o Sn. SEclli~'I'ARio' leu a cmendn, . ' 

o Sr. Muniz Tavares :-Sr. presidente, estn 
emenda 1Jllo póde passar como está; CJ'eio que n 
fazer-se nlr;uma emenda baslarli dizer-se, que 
haw!mO~ de r.~zer uma constituição digna do 
Bt'a7.il; porque estando os interesses de Sua 
Magcslade idcntin~ados .com os do. ~OI'O, · faz!J,n· 
do-se uma conslilmç11o d1gnn do Braz1l necessarm· 
mcule Jm de ~CI' L1mbcm digna do impcm
dor. _________________ ..... 
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·o sr. Andrada Machado:-Ha uma dific·. 
rença entre povo e na\~!10·, ·e se as palavras. se· 
confundem a desordem nasce. Naçno abrange o 
soberano c os subditos; povo só ;Comprchendc 
os subditos .. O-soberano é a razno social, collecç:to 
das razoes individuaes;. povo é o corpo que 

autoridades, eslava Cuvabá coni o caracter de 
capital, pois até era. a ·residencia· do governo; 
3', porque · u.incln que Villa-Bella nflO quizesse 
reco_!lhecer o direito que Cuyabó. presumia ter 
como capilnl, nunca devia deixar de executar 

· as ordens de Sua Magestade, nil.o fazendo, como 
nno fez, as suas eleiçoes de districtos, cuja om. 
missno nilo podia ser menos do que uma desis
tencia esponlanea-do direito que tinha de con· 
correr com os outros dous districtos para a no
meação do deputado; 4', porque, calculada a 
populaçilO, era evidente que nno podii!.o os votos 
do districto de Villa-Bella. alterar a nomeação; 
5", porque os dois districtos de Cuyahá. e Para· 
guay-Diaman'tino, sempre :se tinhno communi-. 
cado com o chefe do•imperio, e mostrado deci· 
·dida adhesão ú cnusa da nossa independencia, o 
que não.podia. dizer-se de Villa.-Bella; 6', por· 
que seria· impolitico,.negando-se a admissil.o.da
quellc deputado, descontentar os povos que o 
tinh1lo elegido, muito principalmente sendo estes 
limitrophes de outros que se ach:to agitados de 

. obedece ú.razno. Da confuzno destes do tis termos, 
da amalgamaç1lo. imphylosophica da soberania c 

· povo .tem dimanado absurdos, que ensangu~nt:ir:to 
a.Europa e·nos ameaçno lambem; exijo por Isso, 
que se substitua ú palavra: povo a de. naç:to 
todas as vezes que se falliu· em soberania. . 

cc Fizer1lo-se ainda algumas breves reficxoes, 
e venceu-se ·por fim que a emenda passasse 
concebida nos. termos seguintes: -· . 

A assembiéa. confia que fará uraa constituição 
digna da .naç1lo braziliana,digna de si mesma, e 
do Imperador.•• .·. · · 

o restoda)rop'oS!a foi a.pprovado sem alte-
raç1l0 alguma. . . 

.O Sn. ANDRAIÍA E· SJr..vA:-Eu julgo que se 
deve tralat· agora da deputaçno que ha de cm 
nome da asscmbléa., ir dar :is graças a Sua M:i-
gestnde. · · 

o Sr • .Andr~da Macbado:-Sc a assemhléa· 
uno decide o contrario podem ir as mesmas 
pessoas que formárno a.l• deputaçil.o; mas por 
minha parte tenho de requerer que sendo o 
autor da proposiç1lq,, e de eslylo o ser nomeado 
pois que nunca o· dcixarl1o de ser os autores das 
proposiçOcs em caso algum. · . · 

O Sn. A111lRADA A SILVA. pedia ser dispensado; 
c dissé o Sr .. presid(mle qile- anlrnria cm seu 
lugar o. Sr. Andrada Machado ; (;! que p::.ra o 
lugar do Sr. Furtado. dciiiendonça, que lambem. 
nllo podia ir por'docnle, nomeav~ ~.~r. Nogueira 
da Gama e que quanto aos m:us mno os mes
mos senhores que tinhrto composto al• depu· 
laçno. · 

Suscitou-se depois a questno se deveria a as· 
sembléa deliberai' primeiro sobre a admissão do 
Sr. Navarro de Abreu, deputado pela província 
de Mútto·Gt·os.so, ou tomar-se: de prefcrencia em 
consideraçno.a pi'oposta do Sr. Alencar, relaltva. 
no Sr. deputado .Pedro José da Costa Barros; c 
notando o Sr .. Andrada Machado que o primeiro 
destes dous. negocias já. e_stava · atl'ccto ú assem· 
bléa para. se decidir leigo· depoi.s de, insla.llada, 
resolveu~se que. entrasse.em, dJscussno a parle 
do parccet• da commissn.o de poderes que de!! e 
tratava. ·, • · • 
'. . 

· O Sn. RIBEIRO 'DE Ai\oRADA· sustentou que o 
Sr.· Navarro de Abreu· ·devia.ser admittido á as· 
~emblén ·como deputado ·por toda a provtncia 
de Malta Grosso·: 1',- porque a irregularidade dn 
eleiçno.merecia desculpo. em um povo que prn· 
li cava pela primeira vez actos desta natureza; 
2•, porque desde a· .data do alvar~ ·que mimdou_ 
remover· a junta. da .fazenda de Villa-Bella para 
Cuyabá, com· a qual passárno lambem as outras 

' 

intestinas revolusoes. . ·· , . .. 
o' Sr. Carnêiro de Campos :-Sr .. p-residente 

o illuslre preopinante illudiu-se coin o alvará 
que apresenta, entende que ellc trnnsferio de 
Villa-Bella para Cuyab:i a capital da província, 
de Matto-Grosso, só porque mandou ·collocar e~ 
Cuyabó. e junta da fazenda, que d'antes residia 
cm Villa-Bclla; mas engana-se o illusll'epreopi· 
nante, porqúc desta nova disposiçl'lo nno se póde 
tirar a conclusão que tirou. . 

Sr. pres1dcnte, qtiãndo na' segunda scssno 
prepnrntorin cu.suslentci o parecer da commis
s:to de pollcrcs que nno reconheceu legitima a 
nomeaçno do deputado de .Matto-Grosso, mostrei 
,que Villa-Bclla et·a a capital da provincíã, e que 
Cuyabó. muito mal se arrogam es!n · preemincn
cia, poi·que, para obter c ser dclln primda Villa- . 
Bclla, cm .indispcnsnvel lei, que assim o orde
nasse; ora, isto é o que nno apt·cscnlavn Cuyabá, 
e 6 o que não apresenta o il!ustre preopinanle. 

Cuyabá, vendo que nella residia a maior 
parle do tempo o governador e capilM·gencra.l, 
e que para alli -f'ô1·a transferida njunln dn fazenda· 
que d'antes eslava cmVilla-Bg!la, corrcl)lio qeu 
passava a ser a capital; no mesmo en10ano, c pela 
.mesma maneira, caltio o illuslcr prcopina.ntc, 
sem advertir que csla translnçno era uma conse
quencin' ela liccn~a-quc havia obtido o governa
dor e capil:l.o-gcncrnl de rcsidh· ii. maior parle 

. elo tempo cm Cuynh:í pnm evitar ·o pestífero 
clima ele Yilla-Bclln, pois..sendo cllc o presidente 
dnquella junta era p1·ociso que esta estivesse 
aonde ellc por mais tempo se demorava, c até 
porque se pareceu ponderosa a razno de e\'ÍL'I.r 
um clima pouco sadio as governador, nno o era 
n1enos para pôr erú abrigo· das moleslias de 
Villa-Belln. as .pessoas que compóem a junta; 'l . 

tanto . esln nova disposiçno n!lo é prova de se 
haver transferido a capital para Cuynb:i, que 
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ainda depois do alvará citado se tem como d'an
tes dirigido as c'tl.rlas régias para a posse · do go
vernador daquclla província á. Villa-Hclla e nilo 

. a Cuyabá, visto que á camara de Villa-Bclla 
' · como a capital pertence dar-lhe. a posse do go

verno ; isto mesmo acontece cm Pernambuco, 
cuja capital é Olinda, e todavia uno é em Olinda 
que reside o governador, nem lá está a junta. da 
fazenda, mas sim no Recife i portanto, da resi
dencia do ·governador e junta da fazenda nilo 
se póde concluir o direito de capital; é -preciso 
lei, e é esta que se devi:). apresentar. 

Passando agora deste incidente ao parecer , 
que o!Tcrece a comrriissào, approvo. que o depu· 
tado nomeado pelos dislriclos de ·Cuyabá c Pa
raguay-Diainantino eritrée<iomê assento neste 
augusto congresso, sanando-se a illegalidade da 
sua nomeação, por esta ve-t. sómente, e que se 
ordene a Villa-Bella que faça nomear outro de· · 
pulado pelo seu dislriclu, afim de nno ficar sem 
representnçi10, ·pois ~omo já demonstrei em 
outra occasiào, ella nno deve ser privadii. da sua 
represenl(!ÇilO deixando de proceder á. eleição, 
nilo por capricl10, lll,WI lAr;>, S\Í):Il.!lQ~I1 P.í!E!l-. ~a!'!çr 
em sua integridade um direito que possui a e de 
quQ só a lei lh'o podia privar: e é axioma jurí
dico, que quem possúe um direito, deve lambem 
ler os meios proporcionados para o fazer effecli vo, 
aliás nilo é direito. .. 

O Sn. C.ll!ARA :-Eu entendo que a assembléa 
nilo deve ficar privada dessa parle de repi·esen
taçno nem a província de ler aqui o seu deputa
do, só pelo capricho ele meia duzia de indiví
duos, depois de assim o q11erer a maior parte 
da província. • . 

O Sr. CARNEm~ DE C.nll'os :-NilO lta aqui ca
pricho, ha coherencia c consequencia de princi
pias. Quando, como membt·o ela commissilo, c 
na segunda scssno prcpamloria, cu Yolei que. 
este deputado nno deYia por om tomar assenf.o, 
fundei-me na illcgalidade d:u· :a nomcaçno, por
que devendo toda a província de Mallo-Grosso 
ser representada por nm So· depu lado, este nno 
era nomeado por toda a prol'incia, mas !:to só
mente pelos dous dislriclos de Cuyabft c Para· 
guay-Diamanlino, c por esta maneira ficava o 
districto de Villn-Bclla sem rcprcscnlaçilo. Re
conheceu-se que esta illegalidadc nno podia ser 
sanada entào; portJUC esta nsscmhléa nilo eslava 
ainda inslallada i hoje porém que .a nsscmbléa já 
se ac!la insl~llridn, c no exercício .dos seus pode
res pode mm lo bem dar a providencia qnc indi
ca a conunissno, pois desta maneira nno fica a 
ass~mblén privada de um dcpulnclo CJUC lhe é 
mutto prec1so para os seus angtlslos lrnhülhos, 
nem o ~isll'iclo de Villa-Della fka sem I'Cprescn
tnçno, vtslo que ~c mandrr JlOl' e~lr.-. wz ~ÓI<lCnle 
proceder :í cleiç11o ele um rlepulado tJUe o repre
sente. 

O Sr. Andrndn hlnch~.do :- S1·. prcsiclenle, 
a quc~tno c mui siu::;cla .• ~ COllUlli~:;ilo ntuJ 

approuvou iuleiramen,te o dipl01na do ·deputado 
eleito, porque nilo podia. A commissilo linha 
uma lei da qual se nno podia desviar; o seu 
ambilo c seus poderes se limiiavão a conferir o 
diploma com a acta, e esta com a lei; conferio e · 
achou o diploma conforme á nela, mas a· acla 
opposta :\. lei j e vendo que o dislricto nno linha 
poder de allerar a lei, nào admillio o deputado 
eleito illegalmente; · .i\Ias agora a questilG· . é 
diversa: nós temos o poder de legislar; decidamos. 
E' justo ,que apezar da illegalidade, entre o eleito 
para deputado ? E' justo e just!ssimo, porque· 
esse deputado ainda que concorresse com outros 
seria o ínesmo. deputado eleito, porque. seniprc 
teria pluralidade marcada, visto o pequeno nu
~ero de habitantes, do districto de Villa-Bella, 
cujos votos, ainda sendo-lhe todos negados,jámais 
lhe arrancari:to a maioridade obtida nos districtos 
de Cuyabá. c Paraguay-Diamantino. Enti·etanto a 
eleiçào foi approvada por quem n:to devia ser, 
mas recruer-se circumspecçilo em clecisoes que 
no.Lempo actual precisamente, admiltem modi
ficaçOes. A cidade de .Cuyabá., como um nobre 
deputado acaba de-dizer, tem niuita razilo de 
julgar-se capital, ainda que legalmente o não · 
fosse; portanto, enl~ndçu, q1,1c.ni1,o ~evi.a. man<J:!r 
a · :Mallo-Grosso, e pqrque ~ lendo· avisado .. nno 
chegárilo os eleitoi·es de Multo-Grosso, cerrou a 
eleiçno. Voto, pois, que seja admittido entre nós 
o eleito para deputado, como dos dous districtos 
de Cuyauá e Paraguay-Diamarilino. liras·· resta 
outra questão: se sendo_· àdinittido o. presente 
deputado deve acaso ficar Villa-Bella sem repre
sentaçilo? A' primeira vista·poderia parecer que 
sendo uma popu~çilo tão pequena, não deve 
clar ella só um deputado; quando toda a província 
llllo dá mais que um; mas por nllo ter eleito_, 
uno leve culpa verdadeiramente, isto é;. ri:to 
leve culpa, na phrase ·legal, po.1·quc estavà · 
aulorisada a decidir. · · ' · 

De fuclo n:to h a uma lei que marque claramente 
o que o dislriclo devia obrar, c punil-o com a perda 
dos dit·cilos polilicos, quando usava do seu direito, 
seria a maior das violencias. · Conheçó que ·é 
in~igniflcanlc o dislricto de Villa-Bella; mas nem 
pm· isso devr! ser lesado. E' verdade que é de mais 
imporlaucia o facto que apontou um. illustrc 
prcoiJinanle, que esse dislricto nem. ao menos 
fez as suas cleiçoes, e que assim tendo incorrido 
cm culposa ncgligencia,·merecia a perda de um 
direito de que nenhum caso fez; mas como era 
inutill'azer eleições de districto que não podill.o ter 
efleilo pel:.t dissideni:iii de Cuyab:i e Pnrn{;uay~ . 
Diamantino que nllo queriilo'reconhccer a supre· 
maciá de Villa-Bella, c menos esta-a.de,Cuyabá, 
a quem c lei nno apadrinhava, é de.conscqueneia 
nllo h:n·cr culpa, c por isso. nno. ter·lugar o 
castigo. Vendo cu, pois, quanto é -delicado o 
direito de rcp!·cseutanlc, persuadido, como estou, 
CJllC é a caracleristir.a. de um· povo livre. a 
rmticipa~•ll.o dos poderes·. politicos, persuadido 
lfllC uma sú ferida neste Jiilnlo destróe. o. corpo 
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social, ''o to que pm· esta legislatura se ·passem 
ordens ao. dislricto de Villa-Bella, para que 
nomêc nm reprcscnl:mle, . visto que n:J.o teve 
culpa ·no succedido; o que a nssembléa, como 
guarda religiosa uos di l'ei tos da nac;ilo, lhe pel·mittc 
upezar da petjucnlwz de sua popula\'M, 

o sr. Araujo Vianna :_:Eu concordo com o 
illustre membJ·o que ncnba de l'allar,. quanto fi. 
adrnissllo do S1~. depu lado de Cuyab:í c Pnmguay~ 
Diamantino; quanto porém á segunda parte do 
seu discurso e.m lfllC pcrmitte um l'epresen tantf• 
ao pequeno disLL·icto·· de Villa-Bella, sou de di
veJ·sa opinino, . porque na verdade fica a repJ·e
sentar;l\o de Matto-Grosso muito . despropor
eionada · a l'espcito elas outras provincins do 
imperio; portanto nssentava eu propôr á assem
b!ea o seguinte arhitl'io. Venha o Sr. dr:pul.ado, 
de Cuyah:í tomar assento e expcçll<i-se ordens a 
Villa-Belht pm;a procedcr.,ít elcic,'M do seu dis
tricto, e t•emetter o resultado ü n~semblo~a, que. 
sommando uns e outros votos verá quem reune. 
maior numem delles, e este serít o deputado da 
provincia. Póde sm· que os votos redino no 
mesmo Sr. Nr\\'nrro. e ~e nno recahirem firtmí 
entretanto çomo sutiplenle. Desle modo nilo fica 
a maior parte da in·orincin sem rep1·esentante, e 
a nn~llo terÍL mais completa rept·esentaçM. 

O Sn._l\hú ;_:..se .ndmittirmos o pm·ecer do 
illuslt·e p1·eopinaute, reconhecemos que foi nulla 
a p1;imcira notuea\'no, c se fui uulla nno púdt! s~r 
admitlido o deputado. 

O Sn. AnAt:Jo V t.\l'iSA :-0 'men arhilrio uno 
· suppúc tal nullidade, imtes pot;.conhecm· válidas 
· as elci~i:ies é que permitle n admissão do Sr. de

putado, o qual de lacto reunio ale a~ora o 
mnlor numero de votos; inns pódc' succcdcr que 
coni a eldçno de Villa-Bella ''enha outro a lct· :t 
maioria; nesta hypothese é qne cu o con~idero 
~upplenlc. 

o Sr. Nogueira da Gama:-.A c o mm issllo tios 
poderes nada soube por ciocnmentos oniciaes do 
que se pnssou em Villa-Belln sobre elci\~Ocs : rc· 
conheceu sómenle que o dislricto de Villa-Bclln 
nll.o concorreu para a Itmileaçno do unico deputado 
de Lod:l·-a provinda de 'Malta-Grosso .• que lhe 
eompcliu dar pelas inslt·ucçoes ele 19 de .Jnnho 
de 1822, por isso J'oi de parece!' que o diploma. 
do Sr. depu ln do clcilo pelos distl'iclos de Cnynb:i 
c Pm·ngnuy-Dinmnnlino, nDo estam legal. A 
observaçno que alguns dos illusLJ·cs prcopinanles 
tt!m feito dn nuslel'idnde do parecer da <iomm iss!\0 
no presente caso, sem l~mbmnçn do qur. pmticon 
com os diplomns dos Srs. deputados da pr<ivincin 
de Pernmnbuco, paru cuja nomen~no nno con
corrêrno os .votos dos disl!·ictos do serlno, uno 

. póde ter lugar o povo do sertno uno ficou pri,;ado 
do direito de nomcat·. o .seu rep1·esentnnte, 
visto que nos collegios de Olindn e Recife nil.o se 
i'ez nomeneno de todos os. depu lados que dt!viu 

· dnr·n p1·ovincin de Pernnmbuco, Compelindo ;í 
· p1·oviucin de Mnlto-GrCl~so dtn· sómcntc um de

-ro:.~o 1. 

pulado, e sendo este nomeado -pelos dous lli:i
trictos de Cuyabi e Pnraguny-Diamanlino, sem 
o coucurso de Vili:!-Bell::t; liem·iilo: os habitanti's 
deste dislricto sem representaç:-w. 

Pam se evitar este incrim;enienle 'concordo 
com os illustres pJ·eopil1nntes qnr. silo de parecer 
que s(:ia approvado o. diploma do Sr. deputado 
eleito pelos districtos de Cuyahá e Parag11ay- -
Diamantino, concedendo-se ·ao distl'icto de 
Villa-Bella a nomear,~o de nm clcpntndo para o 
represP.ntat· nesta assemhléa. )\'no ·me parecem 
al.tencliveis as nr.eusaçoes qu9 se tem feito rlo de; 
!eixo e ommissno deste di~triclo, e ela injusta 
opposic;M qne·.lênú~to ;Ís pretenções de Cuyabú 
a ser capital d'ii pro'rincia; alé o pt·esente gosa 
Villa-Bella da prerogntivn ele ser a capital da 
prol'incin, e como tal aiJi·se.del•ia l'azcr· a ultima 
apur.wito dos votos de todos os collegios eleito
l'UeS, nã.o obsta n passagem · da residencia dos 
dois ullimos governadoi·es, e da junta da l'azcn
da para Cnrauli, isto pi'Ocedeu de se querêr 
attende!~ á.cornmouidadc destes crnpregados, es
CJI!CCendo talvez a grande necessidade de aug
mentur a força ele Villa-Bclla t~o proxima aos 
estabelecimentos · hespanhúes, qne sempre se 
tc\·e em. visln desde ·o pritmiro governador de 
Matto-Grosso, apezm· das inst:mcias, que todos 
fizerilO para residirem em Cuyahú, fugindo, co111o 
é nat.urnl, de um máo para um bom clima: com 
esta pa~sagr•m nno ~r drclnron. qne a cnpital 
seria Cuyalt;\; os dons ullimos govemadorcs não 
deix{u·no de ir n Yilla-Bel la to mm· posse do go
verno ela provincia; demais nos dous almt·:is 
por onde fm·i\o elevm.lns essas duns v iii as :l c;t
legori:t de ctelades, c que silo de recente data, 
lemos qne Yilla-Bclln, capital dn pr_ovincin. 
passou a ser cidade de iiiatlo-Grosso, e t:uyah:i, 
sem tal designaçilO ·de cnpiial, l'oi dcclamda ci
dade de Cuyahá. Esll•s diplomas ainda mais ro· 
borárno a prolen\·no que leve o districto de Villa
Bc!la a set·cm ali i apurados os votos dos dois 
outros districtos; portaatp, ntCI'ecc toda a con
letnflhtçl\o c crue nilO sL~a esll·anlmdo o seu pro
cedimento. 

O Sn, SecnE'l'Anto FnANI:.I c o S1·. PJNm:mo DE 
o,,,vEiri,, · rrillârrio-·lg.nnlln ciitc ·a-fn\·or dà--;•iuniis· 
sno do Sr. Namt·ro de Ab1·en, c uSr. Andrnua 
e Silv;t 1lepois de mostrar pelo ntmH!i'O de l'ogos 
do dish·icto de Villa-Bclla. CJLIC uno podil'to . os 
seus votos nltcJ•:tr a úomea~llO do deputado eleito 
pelos outros dois districtos, lembrou a desoJ•clcm 
e nmu·chin em que estava n pl·ovinciu de l\Inlto
G J'OSSo pela installa~l\o dos dous governos que 
a tlivitlino, bem que ambos quizessem mostrar 
fiL'andc JLdhesi.\o t\ cnusn do Bmzil e decidida 
voutade d~: ohedcc~r ao imperador. · 

o Sr, Andrad:a Machado :-0 que o nobre 
preopinnntc acaba de dizer nno vem pam a 
qu~st~o ; 0stcs sno · mnlc~ que é preciso rçme· 
dim·: sno cil'eitcs da cclebcnimn molJotruosid<ldc 
cltmi1ndn govemos [li'O\'i~ot·ios; 11\t\s i.-. i o t!Ü,; J'c· 
- •, . 8 

.-
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mediaremos muito brcYc. Ag·ora a que;;l1t0 olli:
rcce nm noi'O caso, c é se se dir(t que eleja Villa
Hc!la seu deputado, porque parece l'w·çal-a, c 
talvez sem clla ler meios de n ~llslC!Jlar; mas a 
tlnYitla cessa nmn vez CJIIe a ni\o obrignem; se 
qtJCJ' elege, c se nilo quer, uão elege. O que é 
mister é que a asscmbléa mostre o mais profun-. 
do c religioso respeito aos direitos elo povo, jtí· 
mais rot!hanclo ao dislriclo eleiloml a parlicipa
çilo nos direitos polilicos que lhe .pcrt(:llce. A as
scmbléa JJão o .pú9e de;: pojar desfa herança de 
1ocla a nação liwe; o clistricto ni\0 couunelteu 
cl'ime algum pam, por casligo, ser dclla despo
jado; ·houl'e má inlelligencia; consef[I!Ctwia das 
tliscordias' e terrível ct·ise· em que nos achamos; 
mas -nilo IJOUI'e nem podia l1aver clclicto cm 
manter o que acreditava· que lhe compelia. E', 
pois, justo que nma assembléa convocada para 
manter os direitos da n::t\'ão declare ao dislriclo 
eleitoral que se lhe permitte que elegno seu re
l~rcsentaJJte apezar da sua pequena populaçüo, 
altendendo, porém, aos seus meios; bem que, 
Sr. presidente, lah·cz,_ quando se lrala de parti
cijJaçao nos direitos polilicos, seja melhor qtw 
se não Je,·em cm conta 11onsideruçúes peculia
res, ·quaes as da pobreza do districlo eleitoral. 
Que impo1·ta que o thesouro nacional pague 
wais seis mil cruzados para sustentar o rigor 
do~ pi'Íncipios? Venha, pois, u depu lado de 
l\!allo-Gro>so, .apcznr da pobt·cza do seu clis
l!'Íclu. 

O Sn. RmElllO DE A:>DR\DA ::....o tlwsomo .i•\ 
paga a alguns Srs. dcpulados ele diversas pro
\'Íiwin:;, e nclll por esta dcspcza extranrdina!'Ía 
deixai':Í de pagm· ao seguudo deputado que. clc.
t;ell Mallo-Gt·osso. 

O SH. l1nESJPB;o;'l'E :-f.u julg!J que a malcria 
eslú surticienlcmcnle discutida, c que dcl'c pas
sal'-Se tl rota~·ão. 

A~sim se rcsol \'CU, c fuzrl!llo o St·. !JI'C~idenlP 
a Jli'O]JOsla rr·~p,'dÍI·a,- deeidio a asscJ"nbléa CJIIC' 
o Sr. Nrmu·J·o d•! .AhJ•eu tomns~c nssP.JI!o' pelos 
di::II'Íclo~ clc.Gnyaln't e Parnguay-Dimuanlino; c 
qne o dislr·icto de Villn-Bella tircsse, por esta 
Yez súrncult•, o direito de ru:.md~r lambem uw 
,;eti dcpnt:Hio, para J'o1·mar com u já nomead(• 
pelos dous outros dt,;tridos a I'CPI'C3cntaçilu de 
t~da a prol'illcia. 

O Sn. · ALl:sr.\H :-Sr. presidente, eu cr·eio que 
a minha proposl:l del'erá li!l' ;rgora a 2" leitura, . 
como honle111 se r·esolveu. 

O Sn. \"~r.toso SoAru~ :_:Eu per:o ~ ]mlan·:t 
porque ll•nlto t.'onsas a dizer. (Começou ct li!i' 
'11111 didcw·so ;·elcdÍ'!'U ú /,'berrlacle da ·iurpl't:ll<Cr.; 

O Sn. A:o;oJlADA ~Lv:nAoo:-Sr. presidente, aqni 
nr,o ~(' l&m discur~o~; pnr t·~cl'iptu só .se p~'l'• 

mittem proj~r:los; ~ preciso oltscr1·ur· o regimt·ll· 
!~1: e por i~:;o sú cslnmlo cin Jorma de pmjcclo 
se póclc ]1\r·. 

,. o Sr. v~LLOSO·SOARES declarou que er·a parte· 
do prcamlmlo o que-linha lido. · 

O Su; A~rJH,\1).\ M<~cnAoo :...:..o i Ilustre deputa
do del'e cslüdàr a fallacm casa c trazei-a de cót·,: 
oil cnlilo cm fúrma ele 11rojecto. 

o sr. Costa Aguiar ::..._,Tulgo qne. seria accr· 
lado convidar-se o illustre. preopinmile ·a ex pôr 
mnnnhà a l'or(~a ·do discurso que. hoje prelcmlia 
lêr: bem que; segundo o que lhe ouvi, ·uno me 
parece vir a proposilo. J.ei de liberdade de im
prensa já existe; agora se o nobre deputado pt·e
lende que se faça uma nova lei, é. outra cousa. 
Quanto á obscrrancia da que ·temos, como jú o. 
Sr. Pereira da Cunha propôz IJünlem mil pro· · 
jccto pum. o cumprimento de todas as ãntigas 
que cstno nos lermos de se execulat'em, parece 
dcsnccessario um projecto separado p::u·a cslit 
lei súmentc, porque vai compt·ehendida na col
lccçãJ del!as: 

O Sn. Pm:sJDEIITE declarou ao Sr. V clloso 
·soares .que se queria lêr ::i sua Jhlla.a reduzisse 
primeiro :i artigos, pois ;tssim o oi'clcnava o regi
mento; porém o nobre depu ludo, por -saber da 
proposta dei S1·. Pereira da Cunha, c~deu da sua. 

O Sn. SECRETARJO FRANÇA leu a proposta· do 
Sr. Alencar, transcl"Ípla na sessão ·antecédente. 
· O Sn. VELLO;:o SoARES prelcndou mostrar q;1·e 

o gorcl'l!o tinhu lodo o direito c autoridntlc de 
niaudttt' proceder contra o Sr. deputado Pedro 

. .Tosé dtr Costa Bat'!'os; mas <is tachygmphos ·não 
putlm·no ouvir os seus argumentos. 

·oS:-. Andrada:Machado:-Sr.· pt·csidenlc, · 
eu não me Jemntaria· senão visse que :lrjui se . 
tmlito doutrinas anti-conslilucionaes. Oue di
reito temos nós de perguntar Mgoveruo ·1;or ma
terias da sua competcncia? Não sei como o no1Jrc 
prcopinau te diz que o eleito dcjiutado é deputado 
nussocollr.•!(a! Nús n1\o conhcccmosscuno arJuel
les cujos diplomas c· acta torno ·l·econhccidos 
leg:res; ~,j rlcpois desta verific::i\·ilo é" qnc deve o 
Sr·. Pedro .los~ da Costa Bm·ros ser considerado 
deputado ; antes tem o direito de Yir a ser depu
lado mns ainda 11110 é; n11o hnsta a cleiçilo s!'m 
a J'oJ•malidude da-sua l'crificn\~ilo; E se nno exislem 
es~us J'ormnlidmlcs como quer o nobre deputado 
sniJer de um homcnl" que nilo pertence no nosso 
seio! Isto era. ingerirmo;nos no pode~ executh·o 
c jmliciario. Se reqncresse como cidndno; ou o 
nóbre dl'Jlllludo apontnssc·violnçno da liberdade 
imlil·iclual, cnl!!.o podinmos; como guardas da li
berdade inquir·it·mos o scn caso; mas nllo suceedc 
assim . .Ningtwm mais do qu~: êu'csperú c cles~ja 
n exis!Nrcia•da 1innocencin · dc•stc cidnd110; nin· 
gncm se magOa' mnis da sua sot·te; mns nno posso 
ntlirmnr que elle seja innocenle. Nao é dn nossa 
compelencia anogar-nos· o poderjudicin~·io, yjsta 
a dirisilo dos pod~t·es • como implica a paln\'t'U 
coustiluiçno. Deixemos que ·o ·poder ·judicinrio 
decida a sua innocencin, c uma \'CZ delct·minadn, 
como c;;pcro, t~prc:::cutat··no~·ha o.~cu diplomn1 , 



.'···----····--

s:ESSÃO E~I 6 DE IIIAIO DE 1823 

.-:-" 

e .Ye~ificndo ellc, tomará assento eJltre nós: desde: 
então será deputado.; .antes di~so nno ·é nC!l! 
~c~ .. . ... . ... 
· :E' um principio reconhecido cm direito, Sr. prc· 

· sidcnte, quequandu.um acto ch~ga a 'um ponto 
donde nllo podia comc~at·, esse acto é nullo ; ora, 
as instrucr;Oes ordenno que nno. se el~jão crimi
nosos, c.sen~o .o Sr. f>edro José da Costa J.3.anos 
crin1inóso. Ó nu lia a .sua eleir,!i\01 :C cllc Jlllo C lc· 
galmcritc deputado, nem póde. en.lrar cm exér-· 
cicio .. Se pois o St~. Pedro ,José da·Cpsta. Barro;: 
não é .ain'da deputado, se ainda n[to é do nosso 
seio, se apenas. tem direito a vir a ser, esperemo!; 
que.exista .es.ta qualidade, pru·n o reconhecermor;, 
como tal, para pugnarmos pela honra. sagrad:t 
de um collega nosso. Se.elle.e, como de lhcto é~ 
um simples. cidadão, ou a.prisllo foi leg[ll. ou loi. 

· illcgal; se l~gnl,.nada tem de que qtieixar,se, se 
foi. poréro:illegal,. devia dirigir-se a nós pedindo
nos: qnc ci:nno .. pais .da palria;. como. gunrdí\S dos: 
di1:ei tos nacionaes, fizessem os obser.var as leis,. e. 
emendassemos ;t; .violencia que se. lhe Jazia.; naçla, 
disto sefez, '.tavlez. porque .. nilo fosse. necessario. 
Este ... cidadilo ao . que ';parece no.o ·tem sofl'rido 
violencia algtima, a,mn!;cha'.do.processo tem sido 
regular;. o juiz 'procedeu por ·devassa contra elle; 
o caso era disso conforme a lei ; o .resulladó do .. 
processo. iiit'orm~torio foi assentár o juiz,·. não 
sei se justa ou injustamente,. que este cidadno 
era suspeito. de criTJ}G,' c proi1unç.i;tl;o .. · : .·: : · · .. · 

O que rrie admira é··que · iiv:ili'Çassem · i:iôbr~s 
depútadcis que o jui1. cornmcltera iiijüstiÇa; para. 
isso ar!irmar-se nesta asserilbléa, relevava que o 
processo'. fosse. presente, que . .a sua .indagâçno' 
fosse conimettida a uma commissno e esta depois · 
de a examiiiar. fizesse o seu relatorio, e sobre clle 
deliberasse a assembléa, se )10úver~ ou üno razllO 
legal de pi:onuricia; e por conSCC[l.i~,J):ei:ide pris1lo. 
Nada disto se fez, ·sr. presidente ;'nós uno vimos · 
o processo ; ignoramos se clle pceca nn matcria 
ou fórma; al'lirmar; pois, a innocencia do réu. 
prcsumpto, é leviandade de que devemos fngir. 
Rc::,sumindo-nie, voto· que nno tomemos conhe· 
cimento deste caso, por nos faltar· o preliminar 
exame; e 'mesmo 'por· nno ser:da. nossa compe· 
tencia no estado eni que se .acha. N1lo comece
mos desde já a empolgar um .poder que-i\ mesma 
palavrú· consj.ituiç.llo divide c.separa do nosso. . 
· o Sr. Alencar:. -Sr. riresidente, é-me n1uito 

sensível,. que· o ·illustrc ·p1·eopiÚnntc 1nc: taxe de 
inconstitucionalidade c Icviaridnde, scin ter_repa· 
·rado nn minha .moç.no; de cm·ro o·illustre-prco
. pinnnlc nem a ella nttendcu, c.só lt·nlou de.lilncnr· 
mo il isto. porque ·cit ·defendo n innocencia~cdc 

. nrn cidadno bcncrilerito, que ··mereceu n escolha 
. da palria? Ningucm :mais do que cu abm·recc 

[l ingcrencia de um cm mitro poder, ninguem 
mais do que eu está convencido de quanto esta 
ingercncia é prejudicial ;·mos, Sr. presidente, em 

· que me quero cu ingcl'ir no poder judicinrio com 
. a·minlm inoçno ? Que pC~!O eu nelln ? Que:.se 
diga ao gol'erno que solle ao S1·. Pedro ~ose da 

Cosfn Barros, se é só por motivo de precnur;üo que 
clle está preso. Ser{t inconstiltJCional dizer-se 
qnc se solte a quem está preso sem culpa for- . 
m ado ? Nno podia· succcder, que o govel'll? o 
tivesse l'eilo sú por molivo ele segurança publica 
lendo em vista o sa.l!!a populi snp1'ema. /ex!. 

.. E sendo assim nllo seria bom. que fosse solto 
um cidadão que está eleito deputado, e cujo dipl?· 
ma já está entre \1~~?, Um cidadllo que nos pód~ VIL' 
aiudar em um teÍnpo em que nos. achamos ameia.. 
tilo pouco? ~Ia~ cu pedi ainda outra cousa na' 
minha moç·no, e .foi que se dissesse ao governo, 
que se o Sr. Pedro .Jostl.eslhcsse preso,.nno po!' 
pret:ntll,'n·o, mais . s:im.pronunciado na. devassa, 
que aqui se procedeu, que fosse mandado julgar 
immediatameule; c haverit aiJlli nlgumn ineon• 
stilucionalidade '! Set·à .incouslitucional mandar-
. se acabar com o pi·oces8o de um homem que ~slá 
h a trcs mczcs·prcso? .Em tempo. de. constillll~!l'\O 
devcrM cslar.prcsos os qidadl'\Os'por tanto tempo 
scm.screm julgados ?.Deveria soll'rcr cm silencio 
que· um cidadl'\o c ·eleito deputado pela minha 
provinci:t esteja preso ha lres mezes, sen~ saber 
seu crin1e, e ;;o!T!·erá a assembléa lambem exi~tir 
privada de um collaborndorscm ao menos indagar 
o porque, e dar-lhe o remedio que fô~ proprio? 
Mas.taxou-se·n1c ele leviandade por eu :t!Tirmar n 

. innbcencia .do Sr. Pedro José ela Costa B[lrros, 
SCl'U estar Cll. UO. fa.CtÔ do processo j C coino : sabe 
o illnstrc. prcopinailte que eu nl'\o saiba ·cousa 
alguma dclle? Seria cti tilci indiscreto;. qüc aran· 
r-asse uma asscr\'ão sem ler fundamentos para 
ella ·? . · · . .' . ~ 
. De certo Óu não. \'i o 1irocesso mas a tradicçno 
lari1bcm é 'umit elas fontes dos nossos conhccimen· 
los· e un)a ficltradicr;rtci h1e allirina, que uma unica 
lestemunbn locou .no ·sr. Barros, como já hontem 
acjui disse; é por isso que cu supponho, que será 
só por precnuçno que elle esteja preso ; porque 
nno posso suppôr, que mna simples testemunha,. 
e·clesmentida, possa fazer prova sul'ficic11te para 
ser' pronunciado; ·com tudo, como poderia sue· c 

ceder qtie fosse }Jronunciado,. prccavi·l~le na 
segunda pnrle d:ú!Íinha moção; a que o 1!1uslre 

· preopinaillc não attcndeu. Poré!n, mela rncsn~o 
estando o Sr. Ban·os pronuncmdo, s~r-me-lun 
prohihido allirmitr sun innocericia, estando eu 

. della convencido? lndn cem testemunhas jurando 
coiltrn elle, tal é a confiança que eu faço da sun 
innocencia, sempre ficaria dclla cónvencido; c 

· portanto·podia allirmar; n innocclicia consiste. 
. cm nno ll'ansgrcdir·se n lei; c. como cu estou 
inteiramente convencido que o Sr. Ba1·ros a nno 
lransgredio, como lhe imputno,, ni~da que c~m 
fcslemunhas' al'fil'lll:J.S$Cm o seu crtme, cu nlln·· 
mnri;t sempre ~i.m illllccncia;e com esta ccJÍdi~!llO 

· clamnrili sen1pre it favor. deli c; Nno deve, ]lOis, ser 
taxado de leviandade quem nll.irma nquillo de que 
· éshi convencido;· c isto e o que. cu fiz. 
. Diz o illuslrc preopinanle, que o Sr. Barros •. 

n:tó tein sofrido violcncin,; que seu processo tem 
•ido regular, e scra · isto bastante? Nno sabe o 
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illustrc preopinante, qn::tes .s~o os cnc_onunodo3 
de uma prisn.o? Quant03 pre.Jutzos J!hysJCos e mo· 
l~tes SI! soiTJ·em ? Ct•eio que os nilo tgnom: amhos 
nús iá os sofTt·emos, e enlil.O como, gahando·se 
dr.tn'(l compatler:ido do St·. B n·t·o,;, uno qHCJ' qne 
~c lhe dê o menor remedi o ao seu rnn.J? Como 
qncr qne elle conli!u.w prc~o, et~commoclado e 
vexado, sú por sn.lislazcr ns clucanas de um 
processo, formado ainda á mnneira dos elo ten~- . 
po do despotismo, quando todo mundo no H. to 
de Janeiro, sahe, e o mesmo illusl.re preupinan· 
te pareec ntto deseonlwecr, que cllc estri irJilD· 
centc,· c quando nós lanlo necessitam?s deli e 'I 
Quando elle já deve pertencer de mntl.o perto, 
pois está coJi1 direito a set· do nosso ~cio? Sim, se
nhores, o Sr. dep~tlado Pedro .lotié é innocenlc de 

' facto, c tah•cz i1e111 mesmo do processo lh_e resulte 
indicio de culp<l; é nm cidadão hcncmcnlo; 8eus 
sct'\'i\·.us sM puhlicos c notorios nesta côrte, a hem 
da caustt do Brazil: becessilamos dei! e: tem di
reito de vil· senl<u~-sc enlt·c nós, c portànto é 
nec"essario, que app!iqueulos o remedia conve·. 
uicntc para.o conduzirmos dentro deste recinto. 

o sr. Andrada Machado :-Eu sinto muito 
tet· m.tt;oat.lo o illuslre deputado, mas segurmnen· 
te n~o posso entender como não ;;cja levianda9e 
avaw;ar como verdade o que se uno sabe, nem 
iJlíde saber: o nobre deputado não len o processo, 
e ainda que o Jêssc não tem conhecimentos pro· 
lis~ionae:; partt decidir" se o réu eslt'~ bem ou mal 
pronunciado; a decisão pois calegorica de sua 
innoó:incia sem .exame pré\·io competente uno 
JÍode escapar de ligeireza.; a censura do magis
lt·ado inaudito tem resaibos de injustiça; se eu 
me propuzesse Íl defeza elo Sr. Pedro José da 
Costa Barros nilo diria cfile era innoccnte, porque 
o nao podia saber sem exame elo processo, clil'ià 
sórnente que era l'llmOl' gemi e m:;a.J':una que 
elle e1·a innocenle; não confundiria boatos com 
·provas, que dccidissctn o meu assentimento ; o 
contrario obrou o nobre preopinaute, c isto achei 
eu que era arrcbnt:umulo, que ntto merece i mi· 
tar;ao. 

Se as formalidades da lei tivessem sido ·viola· 
do; no easo desse cidadao, cu nno gritaria vaga· 
mente, JÚ:!S exporia espeeifica<J.amcnle que tal 
dtlndllO s~ achara preso sem culpa, ou com clla; 
se sem ·culpa, diria que del'ia ser soHo cm con
forrnidade do re~imcnto das ,justiças se com 
culpa, que de\•ia · apress:tl'-SC o seu pt·ocesso; em 
um e outro caso, seria passo digno da assem· 
hléa advertir ao governo ou ao poder judiciaria, 
qualquer IJllC fosse o violento ou neglig-ente, 
qne vigias~ç mni,; rm execuçM dns·leis, que sll.o 
a salva-guarda da liberdade individual, J!nra cu.ia 
comet'\'açM no,; ajnntmno•; cm sociedade. 1\Jas 
tomat· parle, co1no quer o iii Uõll'e deputado, pot· 
um ciclatl!\o que se diz \'iolcntado, sem se mos-· 

, tmr que o é, c priueipalmenl.e pot·que 6 depu la· 
do, que aiuda n:to6.ptu·ece-me anti-constit.ucio
nal, pai;; admillc in~;:ct·encia no poder judit:iario, c 

--------·---. 

r:oal'mtd'~ os pod~rcs cuja divi,;:io e harmonia sllci
•J pt·incitJio C!.lnset·vacl'lr d:t liberdade. 

Por fim. S't·. Jll'esidente, é m1iilopossivel, que 
110 calot· rl:t di;cussllo escatle al:;nm;t palavra de· 
;;a:;t';Hl•tvel a algum Sr. deputado, 1nas cu n1lo 
duvido rl!li:lrmttl·a; uão silo os homens, mas as 
doutl'iuas, c opit!itícs pel'igo::1as que eu ataco. 

o Sr. França :-Eu vejo que lm neste negocio 
o liwlo de uut cidadno preso lm t.rcs mc:1cs; c que 
vet·.-ando a imptlla\~ão de culpa que. se lhe l'az 
,;obre ct·ime de estado, locl:tvi:t ainda está até _ 
agot·a pot· scntencim·; quando o mesmo' crime c 
da chtsse llaquelles em que o processo é sununa· 
t·issimo; desortu que pt·cscinde de certas solemni· 
dades para 'a sua prompla ullimm;ão. 

Esta demora, pois, mct·ece a allcr11;ao desta as· 
:;ernbléa, que clCI'C vigim· sobre a liberdade apressa. 
de todo o cidadno, tazcndo observai' as leis exi~
l.entcs; e exigindo a t·esponsabilidade dos minis· 

· troo que a inl'dngem. E' pol'lanlo, minha opinião 
·que se pergunte ao govemo o motivo porque 
este cidadãO tem estado preso ha tanto tempo, 
sem se lhe laci!itar os meios de sua· defeza, sendo 
a esse respeito ouvido o juiz dá culpa, e depois 
lomat·á a asscmbléa uiais circurnSJlCCta delibera· 
çri.O sohre este assumplo, que lhe tóca pela gene· 
ralidade com que deve atlender, e fazer reparar 
os vexames pt•al.icados, na execução das leis con· 
tra lodo o i:ichulna· opprimido. 

o sr. carneiro da Cunha:-Eupossoai'lir· 
mal' que o Sr. Ban·o,; mandou· entreg-ar o S!.!U 

diploma ao governo, e é· natural que de lá fosse 
remellido a esta· assenihléa para tomar dcllc 
tXJn hecirnento a commiss:to d_e poderes, e s~ o go· 
verno o n1lo rcmetteu· perg-unte'se-lhe o motivo 
·deste pl'Occdimenlo. · · 
· o Sr. RocJ,rigues de Carvauio : ~ EJtfui in· 
cmnbido ele aprcseütiu a Sua i\la~;estai:le·a diplo
.ma do Sr. Pedro José da Costa Barros; e SuaMà· 
geslade o entregou ao ministro !los neg-o.cios do 
impel'io, o Bt·. ,José Bonifncio, c .consta-me qne 
elle se acha coin os dos mais Srs. deputados. · 

o Sr. Ar; o MO.\ E SILVA :-Nno hÕ. du~ida j eu 
o · rcmelli cou1 os mais que linha das· outros se· . 
nhot·cs, · . 

o Sr. Araujo Lima:-'Emquanto cu consi· 
dcmva ·esta nutteria como pertencente ac. poder 
judiciaria, conservei-me no firme proposito .de · 
fali ai· n~lla,yorque ~empre fugirei quanto puder 
ele ap?mr mgerenctas ele um poder cm outros ; 
mas dt!Terenle é o meu modo de ·perisar quando 
mfç.o amrm:u· que o diploma MSr. Pedro ,José 
da Costa Barros foi remcttido para esta asscinhléa 
eom os dos outros. Srs. deputados. Até agom eu 
pensava ·que nem havia titulo da sun elciç.1lo; 
mas como .i<i sei que e5tá eleito· c que existe 
aqui o seu diploma, enltlo cligo que a com.missllo 
tlc poclet·es deveria ler dado o seu parcl'.cr sem 
lhe impot·tat· com a situnçno do ·deputado eleito, 
porque a sua obrigaça.o limita-se a conferir o di· 

. plotna com a nela, e esta com as leis que a de-
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\.em regular, c depois declarai-o legal ou illegal. 
Portanto parece-me que a assembléa .deverá de· 
terminar que a commissão, verific:mdo a lcgali· 
dade do diploma, dê o .seu parecer, para que a · 
mesma assembléa, se ·el!c estiver legal, possa 
depois indagar o motivo que cmbarar;a a entr~da 
do Sr. Barros neste congresso ; ~cm que por tsso 
pretenda, se esse motivo lür justo, impedir que 
o ~oveno continue no exerci cio das suns funcçoes 
sobre· este negocio. 
· Esta medida é tllo neccssaria f!Uan[o é cedo 

que os governos' (1\tllo cm lhes c c de nenhum cm 
partiéular) mui las vezes se servem deste expedi· 
ente para frustrar as nomear.~oes dos ·rcp~esentan· ·. 
te>, que pot· ãlgum motivo lhes desagmdllo ; c é 
t.ambcm dever nosso provar :í pt·ovincia.quc o 
elegeu que fizemos quantoem nós cabia para 
nllo ser·. privada darJI.wllc dcfensot· particular 
de scils direitos c de quem lanlo mostra confiar. 
Peço, pois, a V. Ex. que proponhaá assembléasc 
deve ou_ não a commissllo dm· o seu parecer so· 
bre o diploma do· Sr.~Barros. . . . 

O SR. ANI>RADA MAcJuoo :...:.A com missão nno 
pôde ler_ duvidaémdar o seu parecer. 

o sr. Ale:O:eal':-Antes de fazer a minha iridi· 
caçilo lambem ma lembrai de requerer que a 
commissllo déssc o seü pm·cccr· sobre o diploma; 
mas r:omo ouvi ·ao illustre relator· dei! a que 
sómente se tomm'a conhecimento dos diplomas 
dO.~· "[p]c esl.avilo · p1;czcntes,_ e ·mal poC!ia · esl-nr · 
prczente ~ucm · eslava preso . por isso tornei o 
expediente da indicai,~il.o; poi·t\m agora apoio o que 

. a'caba da propôr o Sr. Araujo Linút. . · · 
. o Sr. Andrada Machado: -Se aco mmissão 

. Jiã.o verilicou o diploma de uni. deputado de Per 
· · .nambuco l'oi porque onllo leve :í vista, e nem 

cl!c · estnvaprezente; mas o.caso âo Sr. Pect·o 
.José' da Costa Barros 6 diverso; diz-se que tem 
diploma, que o remcltcu por seu pt·ocuradOJ·, c 
que est:í. presente nesta côrte. E', pois, possível a 
verificação que se pede. A ·commisstto nunca podia 
duvidai· disto. . · · · · 

.. . . . . . ·. . .. • q 
. O Sr. PRESIDE!'ITi: · pro"pôz asscmhlêa · se :í. 

commissllo devia dar o seu parecct· ·sobre o 
diploma do Sr. Barros, c vcncetf·sc que sim. 
: Snscilou·sc depois ri. questão sé estn Vet;ili· 

.caçllo se faria pela. commissno já nomeada, 
.. on se devc'ria no.meal'-sc n ··que o. regimento 

orderin; e disse · · ·· 

·o _sr: coita .A:gu!ar:-:-Eu · sou de .. voto 
que de modo nenhum se incnmbn a.\'erificn\~110 
de lcgíilidade do diplornn :i commissilo que se 
nomeou~ simplosmcnte pira os nossos .trabalhos 
pr!Jparalorios; trntc·se já de nomear a qnc 
tlcv~ ficar permanente c cncarre;uc-sc logo 
de dar o, ~cu _ parecer sobre ~- diploma. 
. O Sn. ANDR.\UA ~hcnADO :-Qucim V. Ex. 
propô r se hn de ser de Ires ou de sele mem • 
hro~. .... .. · · 
. · Feita R proposta; decidia-se que fosse de 

·tres ; c pas>at1do-sc t't vol:v,,1lo sahit·no eleilu~ 
os ·srs. Manoel ,lncinUto Nogueim da Gama, 
Antonio. Carlos Ribeiro de Andrnda, Eslcvilo 
Hibeit·o de Hczcmlc. · 

O Sn. PltF.~JDENTE assignou para ordem do 
rli~ a segunda lcitut·a do projecto do Sr. Pc
reu·a da Cunha, c, levantou-se a sessllo ás 2 
horas c um quarto. -11Emoel Jo.1é de Sottza 
Pmn')rJ., sccrclario. . . 

RESO_LUÇIO DA ASSEMBLÉA 

P.\1\;\ JOS~ IJO~Jt',\CIO DE ,\:I'DR.\DA E SILVA 

Illm . c Exm. Sr.-A ilssembléa geral con
,;liluinte c legislativa do impcr·io do Brazil, 
resolveu na sess1\o de hoje enviar uma deputa· 
r;l'lo a Sua M.ngcstatlc Imperial pnra ·lhe signi· 
licar os puros votos do setl agradecimento pelo 
discurso que Sua' Mageslade proferiu na mesma 
:ISsembléa no dia da sua· sqlemne installa\~11o. 
O qnc participo a V. Ex. parit que ·sabendo 
tle Sua Magestadc o dit1, · lugar c hora cm 
que delermiria ·recebei-a, V. Ex. m 'o com· 
Jllnnicruc,_p;:tt·a cu o l'azer presente á mesnút 
augusla asscmbléa._;_Dcus guarde a V. Ex.-

. l'ar.~o .da itS~cmblén, em 6 de Maio de 1823. 
-José Joa1niln Cw·neil·o de Cam:Jl08. · 
• 

. . . 
A assembléa· geral constituinte c legislnth•a do 

impet·io elo Bmzil, tendo sanado n ir~egularidade 
notado ·no diploma de V. S., tem resolvido que 
renha ter parto nos 'seus augustos lrabal.hos,. to: 
mando o assento que lhe c 1mpete como deputado 

- !la·p·rovincia de Matlo-Grosso. O que participo a 
V .. S. para sqa intelligencia-Deus guarde a 
V. S.-Paço da asscmbléa,·em 6 de Maio de 
1823.-José Joaqnim Ca.1·nei1·o 4e·. Catnpos. 

Sessão de '1 de lllo.io 

PRESIDESCJo\ !lO sn. BJSI'O G.\PELLÃO·l!ÓR. 

· Aberta n :~cssllO ·palas 10 horas da manh:t, 
leu o. Sr. secJ'L>Iltt·io França. n acta .da untcce-
t!entc." · .. · 

O SR.· ANIJHAD.\ M.\CI-1.\DO observou que tinha 
ha\·ido uma iricxnctidllO na nela qnc se acaba\·a 
de ler, pois nella se di1.i~ que o .Sr. pt:esidcille 
dera, pm·a a ordem do dta n ~egunda .le!lura de 
um pr~jcclo, quando cm regra nmica ~e da,:t\0 
:;cgundas leitums para a ordem do dm c suu 
projectos para discu~sllo .. 

o Sn. SEt:RI:T.\RIO Fn.IN\:A suslcnlou que n:to 
bavia inconveniente em se darem segundas lei lu· 
t•as pará n OJ'dem do dia; c o. Sr. Arnnjo Limn 
segnio o mesmo pm·ecer, nccrescenlando que uo 
-congresso de Lisboa muita~ \·czcs se tiuhao · 
dauo. ·-
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O Sn. AxoR,\DA ~L~cHAoo insistia no\'runente 
rlizeudo que seria dcsail·oso que s·e dissesse que 
a assembléa dera para :t O)'(]em do din· o traba
lho da lcil.tm.1.· ele uma simples proposta, · poi~ 
i•lo faria com que o povo tivesse os deputados 
pot• uús madt·a\~os, . e que para o evitar 6 que 
linha.·lcmbrnclo o crnenclar-sc a acta nesta parle. 

O Sn .. SECRETAtuo FHA~\:A declarou que apezar 
de rstnr persunrlido que bem podia dizer-se na 
acta; sem inconveniente, qnc se dava para a 
ordem do dia a segunda lcil.um dl! um projecto 
todavia como a intenr.~1l.O do. Sr. ·presidenlc fôra 
que em seguimento da segunda lcitúm do proje
cto do Sr. Pereira da Cunha houvesse a rcspc· 
cliva discuss1l.o no caso ele se vencer a urgcncia 
deli c, nãú duvidava· que com esta declarnçM 
je cmenclnsse a acta. .Coni esta alteração foi 
~pprovada. 

O Sn. SEcnETAmo CA:-t:mno DE CAMPOS leu os 
_pous officios seguintes do mfi1istro de estado 
dos negocias do irnpei'io. . · · · _ 

. . 
'' Illm. e Exm. Sr.~ Teildo levado à presença 

·de Sua Mngestade o Imperador o officio de V, 
Ex. ela data ele hqje, em qne participa ter a 
:1ssembléa geral, constituinte e legislativa elo 
impci-io do .Braz.il procedido á nomcaçM do 
presidente, vicc-presidenle e·secretarios, que hno 
de servir durante o mez que "decorre alé 5 de 
Junho; o mesmo augusto senhor me ordena 
participe a V. Ex., _para o fn~er presente na mes· 
m.a a~semhléa, que fica scicnte das pessoas elci- . 
tas· parn os referidos cargos. 

· c( Deus guarde a V. Ex:- Palacio · do.· Rio de 
• Janeiro,. cm 6 de Maio çlc 1823 . ..:... Jose Bini·i· 
jacio. de .Ancl-rada c Sih·a.-Sr. José Joaqtiini 
_ Cnmeiro de Campos. 11 · · · • · · 

. . . . . 

u Jllm. e Exm. Sr . ..:...Tcndo · levado á presença 
de Sua Mageslade o Impérador o officio de 
V. Ex., da data de ·hoje,. em que participa ler a 
assernhleageral constituinte e legislati1'a do impe· 
rio do Brazil resolvido a eúviiir uiüil deputação 
para .significar .ao mesmo augusto senhor os 
puros votos de seu agradecimento pelo discursei, 
que recitou rJo dia da sua solenl)le · instnllaçno: . 
Sua Magest.a:de Imperial me orãena párticipe a 
V. Ex., para o fazer prczente na mesma áss&m. 
hléa, que tem· destinado o dia . de . sexta-feira 
para receber a depulaç1l.o ·no pai;o da cidade ã 
hom do meio dia. · · 
· "Deus guai·de a V. Ex . ....:..Palacio do. R.io ·de 

.Janeiro, cm 6 de Maio de 1823.-José Bonifucio 
de . .-1 nd1·adct eSilt•a. -Sr. .I osé Joaquim Carncit o. 
de Campos. n 

O .Sn. SEcnt."TMIIo FnAX(:A, lcn uma rcpre
scntaçno· do St·. deputado Gouln.o; que lhe tinha 
sido cntrl!guc pelo St·. Ribeiro de Rczende, em 
que _pedia sc1· dispen~ado de vir tomar assento 
na asscmblén por nllen\•:to ;i sua idr.de c mo-
) estias. · 

o Sr. Andradá Machado :-St·. presidente ~ · 
o deputndo eleito clcYia dirigir-se ao Sr. secreta~ 
rio, com o seu !~cqucrimcnlo ·cm fôrma, para a 
assem bica deliberar sobre o ]Jt;ojecto dellc; islo 
nil.o é supplica nem officio; é mna commnnica· · 
çõo particular de um deputado eleito com. ontl'O· 
Sr. deputado; c esta assemliléa como corpo.con·' 
stilnido só póde lomnt• conhecimento: da .mnteria · 
quando se apresente etll" fórma; ·c .por• isso o 
que Jnc parece conveniente é qüe por seu pro, · 
curador dirija a swt supplica "ít asscmblca,· :por· 
que esta a mandm·:l á· Tespccti\•a comrnissão. · 
pat•u dar o seu parecer, c ·sobre clle decitWá,a 
assernblé:e·se déYc ·ou · nilO conceder a escusa;· 

O Sn. RwEn;o Dll R~z~li"DE pedia queihc fosse 
't•es.lituido o rcferit\o" papel, :visto n1l.o cslar em 

dl~l'lll,U;dl:fpoçlcr .~ ~~Se!Jlb]~a. tomal~o. ein. éonsi-
Cl'UÇ!lO. · 

.".\.ssin~ .~~ r~{ .. ' ·. .: ~ · . . . . . ' . ' .. 
·O Sr;. SEei-tET,uuo- FRANr.:\ leu tmnbem ·outro 

· reqncrimcnlo do Padre·.·Venalicio· Hemiques de. 
Rczcnd~. concebido_JJOS lermos seguintes: :- .. 
· " Scnhor.-0 padre :venancio Henriques de 

Rezcnde, _mt.ural, ·e inorado(na.,p!:m:inqi;t, de 
Pernambuco,. representa que "tendo.· .c1le · .sulo. 
eleito deputado comeenio csessenJa cno\-e ·vo
tos, e julgado ilos lermos das instrucÇões ·em· 
ambos .os collegio~. cleiloracs do Recil'c, ~ de 
Olinda,. foi .nrbitrarinnientc: cxchlido pela can~a
ra do Olinda; o reprcsentaíile convcnCidoí conio 
está, da: falta. de autoridade )1aquella, camara . 
para o excluir, ·não JÍrclende ·comtildci morlifi-

. car o congresso. com m'fiüinciüos 'ohvios a todo" 

. múndo; elle . npi·eseúltl' 56 ·:à 'aclà:d'aqi!elle:': dia, . 
. qucpelas insti·ui:"Ções'"éo'diploma dos·_dcputados, ·. 
. stilmietteiJdo á "alta sabedoria 'da a5simibleil ·a. 
decisn.o deste negocio:.:....o padre, Vena1!cio· Hlin~ · 
1-iques de Remide.·l>-'-Ficou sobre a mesa. 
· Acabada a leitura propoz o Sr. Araujo . Linta.. 

como iudispens:wel,-para se nilorotibnr. a tempo_ 
a assembléa, a nomear,ilio da comri1issl.\o de pe-. 
lições. para as exnmil)al" C dar-lhes as respcclil'(lS 
direcÇocs. . -~ . · · ' · . • · · . : · . · · 
F~i ~pprov~d~ esta· ·proposta; 'c ·fic~t:i 1:eser-' 

\'D.do o " requei;im~nt_o para seguir a n~archa. 
rCIYU)ar. · · · . •: '· . ·: .··. · .. : c . . ....... ·' ·.·. . . .• 

Sn. SEcnE'rAmo. · C,\R~ElRO · DE·· CA!!POS fez ·a. 
chamadn,_c achar no-se. preset1tes .. 52 :Srs:. d~J>u-· 
tat.los, faltando o Sr .. Fúrtado de MendonÇa, · , . . 

Ó Sn. RtnEIRO DE l~E~-~;ri~: ;e~;~~'. ~e):; L~ r da. 
comrniss::to -de podct·es,. leu o "seguinte. ·parecer:: 

'' A commissno de poderes revcudó o diploma: 
do Sr. Pedro :Tos~ da. Costa Barros," eleito· depu-· 
lado pela Jll;_ovincia do Ceará~Grm1de, o achou. 
conforme·com a acta, c esta segunda as leis que a 
deviilo regular: c, pois, de parccef que o .mesmo 
Sr. depu ln do póde Yir to mm· o seu asscnlo.-Paço 
da nsscmbléa constituinte e legislativa, 7 de. 
jlaio de 1823;-.&letiio Ribeiro de Rezc/ldc.-



Anlt1iiÍo Cadüd Ribeiro ele Amli'ada J1!achado e 
8i/t.'a,.;_Jfwwel .fuci·ntllo Noqueiru du Gmna. " 
-l~oi nppi'Ovrillo. . · · . . ... 
· O Sn. Mu~1z TAvARES :-Corno já csl.í legnli

s::~do o diplema do Sr. Pedro ;José da Costa Bar
ros, júlgo que o Sr. sccrclal'io deverá parlicipm·· 
lhe qne pódc vir. tornar assento i e no caso de 
n::to comparecer esperaremos algnns dias pela 
sua resposta i c depois dclibet·nremos, tomando 
. cm consideraçào a proposta . do St;, Alenenr. 

Assim se resolveu~ 
· Passou-se á ordem do dia e leu-se pela segun· 

da vez o ]irojeclo de lei do Sr. Pereira da Cunha 
(lmnscriplo. na sessãO de 6· de l!rtio) pm·a entrar 
e'rn discussão. . · · · · 

·o.· Sr. Pereira da Cunha :-En .i•\ ponderei 
os justificados motivos que nos deviM decidiL· a 
promulgaçào de uma lei gerai; que desse vigôr, 

·e aulhcn LiCidade ao actual systema de lcgislaç1\o 
brazilica visto que. proclamada nossa separaçilO 
da moúarchia por[ugueza, c devendo constituir· 
nos. como ·po\•o iridepcridcule, cm de nb:>Olul..'l. 
necessidade qtie oi·ganizasscú1os nilO só . mna 
constituiçào em ,que ~c cstabelcçn a fórrna do go·. 
verno, c as bases ger:if!i;:quc t;egulll~i as. leis f'un· 
damcnt.aes deste irnperio, mas. que forl11nSSCl1105 
um código em que ·se comprc11endessem . as leis 
civis, 'pi·escrevendo os direitos, .e inlct·esscs dos 
cidadnos ·entre si .. Pnm·' esta grande.olmt é que 
fomos acjtii remi idos, 'Iims ~c:St:i. importante eni-~ 
preza só púde ser bem desempenhada com vagar 
~.circum~pécçllo, porcitic ns.lcis · sno· filhas da 
expcriencin, e da sabedoi-in; Entretni1lo assti: 
mindo a na(~ll.o ·brazilcira. stiit soberania, ficou 
conservando. as. mesmas leis· polilicrui' e civis ·que 
a ·governavllo, ·até que se consummrisscm nosso.~ 
trabalhos, aos qnacs nos preslmnos éon1 o fcr· 
vor ·c assiduidade que· exige riossa obrigaçl'io, e 

talentos para fazer ú minlm. pnlria ~s.t.e grande 
sct·riço: o tempo, e as nossas constantes l'a~ligas 
completrmlo nossos.desejos. 

O Sr.· Muniz· Tavares :-St·. presidente,.sent· 
. preme opporei·a que esta asscmbl~n tome· dcli
her:u.~oes apressndas sobre oh.í eclos de tanta pon. 
dem(:llo .como este. Traia-se de confirmar lcig 
existentes, c isto nll.o póde l'nzer-se sem preceder 
demorado exame. Convcn h o que a ma teria c 
mgeutc, mas nilO tilO urgente que não poss:t es-

. perar quu se imprima o projecto, c se distrib!m 
pam o_ examiummos c reflectirmos sobre cllc 
com madtu·czn. . . 
. :o sr: Costa Aguiar :-Eu so~. d~ mesmo 
parecer. Temos um numero infinito de leis, publi
cadas cm épocas nini · dill'ercntcs, é até em 
tcmtios 1i1ui dcsgmçados, · umas ]iam Portugal 
oútras para o Bmzil, cu,jo exmnc· nilo púde nem , 
deve ser feito com ligeireza: Portanto. parecia
me ijuc parit c::in1iuhrit·mos com prudcncia deve-
ria ti1mu:titr-se irnprimit· o projecto (e sem demo
rá,' pórque tmnbem. entendo que deve set· quan lo 
anl~s discutido) c depois · destribuir-se, parn 
fa]lal'ITIÓS com O preciso conhecimento de mate· 
ria t~o importante. . · 

Depois de hre\'C dch:tlc, decidiu-se que ncasse 
o projecto adiado,· mandando-se logo impt·imit· 
para entrar em dis~ussào, depois de ter dado 
sobre cllc o sctt p::tt·ccer a commissrto de lcgis-
la(:M.· . 

o Sr. Costa Aguiar : - Peço licetu;a para 
lembrar a V. Ex. a nomenção·das commissões, 

. porque SCIU ellas não polJcm:OS 11Cfl'OCiOS ]Írogrc• . 
dir ein ordem; c' aiJontarei 'como niuitõ necessit· 
ria a de polici:t para o goveri10 interno da assem-· 
!Ma, a da redneç1lo do Diw·io, porque os tachy
gmplios · escrevem, c o publico nada sabe d~s· 
scssues, c a da fazenda porque até já Lemos um · 
ol'ficio, crc\o qnc da junta da l'aicnda das Ala· 
gôas, sobre o· qual a dila commiss1io deve dar 
o seu ·tinrccer. 

. patriotismo i mas esse conséútinierito tacito da 
nação, devia ser explicitamente declarado por 
esta ~ugusla 'assembléa, a quem <:_sl{t commetlido 
o alto exercieio de legislar.· Esta tem sido. a pra·· 
tica .das nar;oes; :qúe.'inudnndo de-f'órma.dc go· 
':emo, ·.ou ~le. c!ymna~L.ia, L~!~ ~tJt_~ri~::cJo !:t.lcgis· 
laçno nntenor, ep'i qllanto. novas lcts .adaptada.> 
ás stias. cit·cuinstancitls, nilo f'órri1l\o: ó coinplexf! 
da jui·isprlldenr!ia .pntria, . .Na uionni-clti:~ pot·Lu· 

"gt1Qzit. mesmo :jchamos .esses' exen1plos, e. é o_lll· . 
tin\o oded~·rei D . .Tono IV,'qnc subindo ao tln;o· 
no que . de jusri~it =lhe ~pei·Lencili,"'o'i\len·on·' nr1· 
mesmo. âúno de. sti:i. 'accl:\nia'çno, 'é'"ó. i;illificoir 
pela lei de 29 d·c ;Janeiro de 1643; que· as ordciia·. 
~oes- fillipinns;' c·leis•-posteriorcs siHwuvesscm · 
por boas, e firmes,· cóino se por elle fossem pi·ó· 

:-mulgndns e ·estnbeleeidns. ~Eis as Taziles que me 
induzit·!lo á. propositurá deste ·decreto, Ij:u·n que 

O· SR. RoontGUES DE C,mi'Atno lembt·o~I a 
éom1i1issi10. de legisl:tção porque ~em ella nada 
se lioilét·ia fazer sobre o projecto do Sr. Pcreim 
da "Ciu1h:t, cuJa it)1pol'lnnci:t já eslava rcconhc· 

. c ida pela asseti1blh j e . pedindo depois per· 
miss1lo para pt·opôt·nm projecto de dc~reto,. lhllou· 

com(} pl'imeira'•lei;· tosse ·as~primicins. de nossos 
trabnlhos. Eu muito:tblg:wi:t; .e gt·:mdé gloria me 
rcsullul'in se pudesse ritiresehtar umno1'0 codigo _ 
-com todns as circumstnncias qtie·exige esta ,obm 
)H'illln dD :snber huma.no, JnO.S. fallao•llle forças· c 

~ ' ' 

nos seguintes tel'mos: · . · .. 
. Os governos ai·hiLI·m;ios anilt~o ;sempre cer · 

cndos de receios e temerosos da conducla dos 
'povos,. oppdmidos; c se .::Jles .. nllO' gozão ·dos 
encantos ·da felicidade, aquelles niio têm· rr.ipon· 
só em:Sflas vigilias, 'e sonhando reaec;Oes inven-. 
tuo quantos estr;t!ng.::nnns lhes sugg~r~ ~ systerila 
rle .t·cgc:>t· poros pdo tet•t•or dos snpphctos e. elos· 
fi!t·t·os. O · gO.I'et·no : portu:;uez, aindtt em . seus 
ultÍ!110S, pcr•ioi1os, , llOS •dt)U Ul11:l ~proY!l desta 
verdade, promulgando. o deshumano nlvn1·:\ de 
:JQ de ~llll'ÇO de 18.18, que ·fillminou . contm. a:; 
socii:!dndes .. ~c!:'~·.etn:; pe1.1ns. c!isll.~ ,do,; ~et~po. d.c . 
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Scylla; e de~grRçndamc>nle o raio veio desfec·har 
sobre ai"UIIS citlndnos, q1w lia l:ilais de 3 mezcr; 
c:ernem debaixo das fúJ·mnlidadcs de um enla· 
don h o processo. En ~~ria lcmrral'io,, c f'l'tmia 
.,lll pontos da miulln profi:;;silo, ;.e qtuzc>;;~e ~en· 
trudnr o me;. mo proce5so de injuslo; uno I' i 
us provas; e 5em esles rJndo nilo pog~o jnlt;nt' se 
t•xislé impuln\'!lo, nem cnlcnlrlt' os ~eus 1>rr\os; 
mas peznndo a· opinião •pnhliC'a, couheço br!m 
fJlll' a nwclida alet'I'OII muila gl•Hie rlesln. cô!·le. 
t' até produziu um tel'l'il'el choque n:1s provme1as. 
e eu nno me ntJ'C:I'O u tnxar de lnmrlns po;os 
rJtW ainda conserl'iiO n~ mat·eas . do dc~pnlismo. 
Dá-se por fundr.mcnlo das pmoes sr•rcm or. 

• cidnd!los implicndog mrmbros da socir.dade mn· 
Ponica. O nll'arà homicida existe; os juizes sno . 
servl:ls da lei; ~ os cidadãos qnc r.slào nas 
cireumslancias dos presos lemcm, e"com mz110, 
o mesmo flar•ello. Se é pois verdade que o f'undil· 
n1enlo das p~izocs lias~e do (:~ime de socicdad~. 
secreta, tiremos nos juizes o ohslaenlo que l!t<' 
faz uma lei, reconlwcida. por uma inuud11n 
crueldade, ainda mesmo enlrc as nuço~s qne 
mais se temêrno das sociedades · secrelas; e se 
nliO é ~ssa a r:11lpa dos presos al'l'edemos da 
r:ahe~a dos cidadãos esle alfange de que sr. pórk• 

·servil· a perversidade de um delnlor. Porlanlo 
proponho para este fim o seguinle. 

PROJEt'l'G 

g·n\'il.O elo mesmo nlvnrú. Di!fO, pois. Sr. presidente, 
que é o projeclp mais urgente qnc se tem aqui 
:\ jli'CSeulndo, 

o sr. Andrade e Silva :-Ainda cfue se não 
li'aln ~gom da malrri;1. do decreto, cule!1c!oser do 
meu de,•eJ'Como d<·pnlndo, e como rnm1slro de 
cslado. rt('clarm· algumas .circumslnndas, e 
uponlnÍ· o~ moli_I'OS do pi'Occdimenlo do goi'P.I'!lo. 
Eu nno ~r·i porqnc o juiz del'nssnnle Jli'Ol11111CIOII 
l•ssa~ pessoa~ qnc> se adt~o pt·csns ; t~ws posso us· 
scyemt· qtle o forào r.m con~elJUe!lClU de devassa 
e rp.w o não JorãtJ por pedren·os ltvres, pelo qu~: 
~ propl'iamcnle mn\'flnnria. 'fnll'ez estes 1·eus. se· 
sel'Yissi.:m de sociedades secretas para perlurbm· a 
lmnquillidadc publica, c sendo assim lodos os 
argumentes do illuslre preopinanlc assenlâo 
solwe prineipios falsos, com ludo, sem enlrnr por 
om na :malyse particular dos artigos do decreto, 
so11 de parecer, que é mui libet~11 e merece Ioda 
a consiclcrar·M, po_is sempre \'olnrei que se con· 
ceda aos cidadãos Ioda u !ilierdadc, que fôr justa 
ainrla me~mo pm·a associnçúe~ secrelas, todas as 
vezes que rtão tenderem a perturbar a publica 
felicidade. _ · 

O Sr. And~ada Machado:-SejilO quaes rorem . 
os molivos da prisllo, nno deslrocm n urgeucia 
do projecto; se nt:aso n1l0 estilo presos pot· ma· 
\'Onaria, a abrogação da l1~i nào llies la~ nem bem 
nem mal: c se uno é onlt·o o seu cr1me; é da 
nossa snbedol'in arrancal-os das garrns do antigo 

11 A"assembléu geral constituinte e_leg-islali va despotismo, portanlo, voto que se dcelare urgente, 
decreta : c que se. imprima jà, pam cnlrur _sem demora 

cr 1.• Fica desde j:\ rnss:ulo c rr.Yogado o al· em discussilO. 
''nrá de 30 de l\Iarço de 1818, pela barb:.iridade Assim se decidiu. • 
das penas impostas contra as _sociedades se· 0 Sr. Maia:- Como se declarou urgente o_, 
c:1·etas. · projecto, parece-:ine acertado mandar suspender 

1r 2.• Todos os p1:ocessospendenles cm virtude 0 procesoo; porque podem os presos ler sentença 
elo mesmo all'ar:\ fi cão de nenhum efl'eilo, e se c sofl't•cr a pena, sem lhes aproveitar o beneficio, 
porllo em perpetuo silencio, corno scni.'lo tivessem que lhes pretendemos Jilzer, pois este sómenle 
e.xistido, lendo para esse fim o presente decreto se verifica depois da decisllo do projecto, e antes 
o elfeilo retroactivo. ' de eoneluirrnos o 11osso trabalho podem estar os 

" 3.• Nno Ócomtudo dainlcnçi.'lo.da assembléa réos sentenciados, c ter já comcçado-'a som·cr a 
approvar e confirmar pelo presente decreto as pena g1m•issima cja lei que se pretende rovogar, 
~ociedades sc<:relas, antes deixa para tempo com· - 0 sr. Pinheiro de ouvei~a :-Parecc·meqnc 
petenle a kgislaçno sobre este ohjeclo,--'-PaçQ da ' uno tem Jogm·.o que acaba de dizer oilluslrc pre· 
assembll•a. 6 de Maio de 1823.-0 deputado, · _ opinnnle; porque estou persuadido, · que uno · 

"João Anto.n'io Rodiigues de Ca1'valho '' temos ·autoridade para cmbara~~ar ::imat·clm do. 
O· Sn. ANDRADA 1\Lir:nADO :-E' preciso que poder judiciul'io, (Apoia!los.) · . _ .. _ 

V. E11:. declare se fica para scgund:l leitura ou se · 0 sr,' Rod~iguris d.e:Carvalh~-:~Qiiàndo se 
é consideradu urgente, tem cm vis la lazer uma lei pum iniullar o efTeilo 
. O Sn. MuNI?. TAvARES:-Sr. prcsidrnle, se este ·do alv:tr:l. havemos princi1iiar por passar uma 

projecto se dcclarn mgenle nno h:\\'erá cousa parlaria para s;:!·suspender o_ processo_? Demais, 
alglnna que o nno seja ; devemos proceder sempre o Sr, José Bonifilcio. que deve ler sobre esle ne· 
com regularidade; eu nnnca admillirci urgencin · gocio mais conhecimentos, que lodos nós, jt1 asse· 
neste nego~io, · Yemu que é oulro o o~jeclõ. do .processo; mas 

0 Sn. AI.E:ir.An :-Eu sou de opinino conlr:u·in , quando fosse qsle, é muito pt'O\'rt\·el,_ CJUe _elle se . 
pois entendo que se h a nlgmnn maleriu, urgente·. 111\o conclún anles ue chcgm;mos :i decisllo dest!l · 
e C'Efn, porque !alvez em vir!urJe do C\ lado nJ;nrà ne!>OCio, que póde levar !JlUitos dias; . . 
este,jiio l10mens presos sofl're~do penosos encom· · o -Sr. Andradn Machado :-Nada. de nos in· 
medos, c·ujos males se Lenmnaráo com a revo· . gcrinnos em· poderes nlheios, Os mngisü-ados 
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:tpplicno ·as leis; sr. ellas são injustas uÓ~ as revo
garemos; mas antes executem-as (Apoiado.) 

o sr. Dias :.:...Eu estou v~rsuadido qpe aclum
do-se esta asscmbléa cm estado organisanle, esl(t 
revestida de todos os poderes, e que long,e de ler 
lei a que se sujeite, é clla que as dirige Iodas. 

. O projecto já está declaradq, urgente; c portanto 
a tallie-se o mal, venha elle do poder executivo 
ou do judiciaria. (A' ord~1n, tí 01·dem.) · 
·· o· Sr/ Ahdrada Machado :-Sr. president~, 
·estes principias são desorganizadores, perdoe-me 
·a expressno o illuslre preo]Jinante. Nós nào lemos 
senão ·o- pod~· -legislativo, os -outros dons não 
nos competem;_ No governo que abrnçainos onde 
estes ires poderes. estão. divididos; seria tyrannia 
s~ a_ as~embléa imndisse o cxecutiya··ou 'o judi
çtarJO. Longe ·de nós .esta idéa ; o que nos per~ 
.l.en~e é a legislaçào, e ilc~ta legislatura sómcnlc 
a nus _pertence; . _ 
.. :o -sr.)Ubeiro i:le Andrada :;....Quando fomos 
n?nl~_ad~s para deputados desta. assembléa con
sblllii)te e legislativa, viinos pelos nossos diplo- · 
mas1 que ~ínhailios de fazer a. con~tiluiçM politica 
~o nnp~rio ,do Brazil, e nem podia ser outra a 

, IWssn comnus~ilo; ora; sendo a base de todo o go· 
verno livre adivisilo dos poderes, cuja rcunino'l'ór
~a a· soberania, nt\o _poderia a naçno deixar de 
olh'a.r ·como·: lyi·ãiinitf a pretençno de· querer a 

- -nsscmbléti arrogaNe os outros poderes. Seme
lhantes· pi·iricip'io's' [iodem·espalhur desconfiançns 
nas naçoes com quem commercimnos e entre· 
muitas· desgra\~as.- iriternas pod~m -traz_cr-nos a· 
pobrclm,,·que é a maior cala.midndc dcs estados 
grandes: Demais parece qüe riOs esquece 6 jüra
n~ento, que. hn pouco demos; nós juramos lhzer 
rt colistituiç~o politica deste impcrio, é simples- . 
In~nte.as refornms mais 1urgcnles. Como ·pai~ 
~gora- prelend~mos :suspender à marclia ·de um . 

uiscussno; antes disto neli:mm Sr. deputado 
pód~ J'allar sem trans~redir o regimento; mus 
aceu não s~ observa i~Lo .. Propoz o Sr. Ro
drigues de Carvalho, o seu projecto, e a as
~em~lé~, declarando-o nrgenlc, decidiú que se 
imprumsse- para entrar lo"o em discussno 
Outro nobre deputado _tembi~n-se, que se devi~ 
escrever. ao governo para a-- suspensão ·do 
processo . dos pi·csos, ·e por. esta occasillü 
entra-se n.a questn~ da divisno dos poderes, 
falia-s~, -lalla-se, lalla-se; e por. fim, sem 
conclumnos nada, achamo-nos fora da materia, 
e d~ ordem! e com muito tempo perdido. E' 
preciso ·considerar, s_enhores, que b povo, que 
por ora nos esc~Ila com gosto, se vir que s•· 
passilo qua.tro c cmco mezes sem nada fazermos, 
talvez perca a confiança. que tem cm nós, e entno 
tudo irá mal.' Portanto, peço a V. Ex., que 
declare o que lemos a fazer agora. · -

O SR. PRF.sniÉxTil :-Entendo· que· se· deve 
. passar ti norneaç::to das commissoes, começando 
pela drL t·edacçilo. do Diario. _;_A assembléa 
cónlormou -se • -- · ·· · · · · ; · 

O Sn. ANDRADA E SI~I'A lenibrou que faltava 
sab~r de qu~11los meml!r9s se havia de coinpór 
a eh la comrrussão, <> decidiU -se que fosse de tl'es. 

o s.n. CosTA AoUJAil :---:Emquanlo se-vai pro~ 
ceder a volaç:to da commJssão lembra-me per· 
gunlar porque não está ainda inipresso o regi· 
mento. 

O Sn. SECRETARIO C,mxErRo DE C.urPos !'Clei·iu 
<tue . no dia ~nlcccdentc fôra pessOnlmcn!e, 
dep9Is de sahn·. da_ a~semblén, á- typogrnphia 
nacwnal, para mqucl'JI' a causa da. demora da -
impressM do regimento, mas que _ n::to ai:hára 
lá· nqm o administrador nem o CO)llposilor · 
concluindo -que •L vista. disto atlriliuia a demor~ 
no delcixo daquclla administraçilo. 

o Sr. Costa Aguio.r =:-Peço Sr. pi;csidenle, 
que ou os Srs. secrclarws, ou a connnissno 
que se vai nomear,- da redricçno do Diario, s~ 
encarregue de promover a impressno do: re"i· 
menta, ]JO!s é da inaior necessidacJe' parn ll~S 
dil;igi~nos -jJOr elle nos nossos trabalhos. 

· processo, usmpando o poder judiciaria? Como . 
póde,. sem ·a. maior admiraçM,. ouvir-se dizer · 
)lest;L as~einbléa.-:-.Pergunte-se ao governo por
fJU~ .f~z I_slo."()u :iquillo, .porque .teve tal proe.:di
Inento .?~l~_,um. illustre preopin:mle .. declarou, 
9~e houver~. de,"~~~~~ e que a. e~l~t- s.e s_eguio pri · 
~~o,~~ _ç,o~~~.cr~encia __ de. p1:o~lUI}Cm ;_·e será possi
xel, 9~!~ ~,.uss~.lll~léa I'eüi.nda. P~.ra . faz~r u.n) a 
const~t~l_Çilo, .seole!nhre · hc~e ·de- ser_ legislaliva, 
executiv~·e ju~iciaria? Ser.i passive! que se cu~ 
tenda :'que . as' attribuiÇilé' 'ela nitciio' jn!eii·:i . Úos 

. pertencem . todas;. qúiu1do. à 'nossa• c'óhnnissitó é 
sómcn!e'-legislativa ?'·-Vai -'errado qüein 'as'sim 

: pehsa; p~ixemos a.Cada üm elos cnitt'Õs;' podci·cs 
.o-'-cxerciciO .-das ~uas' funcçoes, ·c liniitemo:Iiàs a 
desempenhar :aqliilló de:-qUI3':estmúos encarre-

-·o Sr . .AJ:ldrado. Macho.do :~Eu exijo . niais . 
alguma cút1sá; exijo que· se orlicie: ac:i governo. 

. ·para nch·ertir a esta admiiiisl1;açno. que deve- ser 
mais cuidadosa na,impressno -·dos papeis :que 
Vl!O' desta assembJéa, preferindo-OS ; 'U qmiesquer 
outros i< c-: quando _,isto :não _baste·: d.:-se-ha 
novnmc~le _ pnrle ao. govçrno. , para ri püniçüo de 
tão .-dele1xados obreiros . .(Apoiados.) . ._ . . . . ; 

- ·gados. · -- · .-,, -._, ·'.. -- · ·- · - · - · · 
· · o._s~; :A:iiin.ca~:~Eú ,quizcra:· qÚé.· advertis- · 
_-semo·s 'qüe ·estiunos gastimdc:i· .hiutilmente o 
. tCÜlJlÓ-'JiOl' . UilO -s~· obsCrYnr a.· oi•déill ~ . Qurülclo , 
o~Junlqner Sr. 'deputado" ap1'eserita unia proposta, . 
li -e'sla ·. i·eniettida · á- mesa; ·pill'a -se Ycr se :Jm : 
de ·wr:·.segunda -leitura, ·-c- depois_ se :entra. cm · 

___ · ~o:.~cil. 

- O Sn. sECREThiO . C.mNEmo·- ·o ri. CAArPos disse 
que se de1•iu officia1: ao ministro •·da l'nzenda · a 
este i·espeito, . por . p'ertêúcer · a·.typogi·aphia á 
rel'eiida .repartiçiio . ..,..,.D~cidiu,se :qne .. sim: .- · : 
: Piissou-se <i nmi:ieaeno do~memb·t~os da com· · 
·ú1iss!lo · da:_ redacçrto do Diario; e snhirrio eleito_s 
·as Srs._Candido José de Araujo.Vianua, Antonio . . li .. 
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PIIOJECTO DE DECRETO Gonç·.alre;; Gomirie, .Tor.o Antonio Rod1·igues de 
Cal'l':tlho. 

O S 
,, . . .. l'·-.. 1 ~ --· oe-uc ,, 1." Em cada província do Bt·azil havcd um 

• li.. ~EI~HE'I'AIUIJ 11 kA:'\I,;j, .-.tU II v.~ ...... D' • 
· 1 t' 1· , a_overnador, ao Cfnal esta1·ao Slll'eilns e rCSjlOH· a~lll'n .a cotUiili3S:1•l c. e pc JÇ~r.:;,_ c tgo que m~ .. c 

parece qnc deve :;c1· de ClliCO Hwrnhros.- sr,yei:; todas as aulorid~,des lldla . 
. Decidiu-se que sim. " 2." Harcrít ela rneSI)lll fúnnn em cada p1·o· 

0 sr. RibolrodoAndrada :-Eu cli!sejo qnc vincin um chefe militar, o qual terá o titulo de 
sr. tome c·nl eonsiclcrnr;no que o;; membros da comnHHlli~mte das armas, qne1· a província seja 
eommissüo de conslituir;[1o não devem se1· no· da pómeirn ordem, quer ela segunda; e será 
meados para oul1·a p01·que c;; laudo ~llCill'l'Cgados lambem subordinado ao go\:crnador •da pro· . · 
de tão gr•lllrle c impnl'lanle l.rah:tlllo. m::d o po· · vineia; 
derflll dc:;cmpenhar occupados de out1·os; c por " 3." As duas nutoritlailcs ·~cima scrllo ·llO· 
isso proponho que: sr,jão exclui dos f•lll qnalrp!Cl" meadns pelo impemnte chefe <lo poder executivo, 

. .,omenr;ão de commis~rto. com cuja rep1'e5entaçt10 coincidem as referidas 
O Sn. A1mRAD.\ !IIACIIADO :-0 fJUC. c>l:t feito, nomenr;ües. ' 

está l'cit.o; mas em 1·erdadc e justo CfLW uào s'r.jão " .J..• O go,·ernador ela província scr:t presi· 
mai:< nomeados pam outr,is commissúcs' porque . dente ela jnntn da l'azcncla, p1·omovcrit o seu me· 
0 t1·nbalho da constiluir;ão, e mui pesado e r:on· lhoramento) ue finançn~, e a mnnter•Í na orgarii· 
tinuo. En ,iú esto11 em dnn> e estimaria nito zaçàn em que se nehn, até qnc a assembléa geral 

·' entrar em outrn, outra, e oulm. (A)Joindos.) constituinte lhe dê em breve· a melhor ··fórma 
O Sn. PRr.SIDEli'l'f: propoz se os S1·s. que Cl'fto passivei. 

Jliéillbl'úS da comndssftú ,](, coustituiç,üo tleviãrl (( ;)." Prira desafogo, e liberdade dos 'povos, 
Eer nomeados JXH'i oulms eommissOe::;; e deci· lmvcrit cm t:ada província nm juiz do po\·o, ·a 
di o-se que ni\o. quem e> te recor1·a nos casos de oppressno, pam 

Procedeu-se lo~o :í votar;i\o para a commissM aprezentar ua côrte as suas queixas, o que o. 
de petir;õcs, c sahi1·:10 eleitos os Srs. D. Nuno mr.smo jniz do povo dever:í· f::uer'ex-offzcio. · 
Eu!!cnio de Locio, .losb Teixeira da Fonseca V as· " G.• Sem embargo do exposto 110 artigo pre·. 
c0l1cellos, EstcYil.o F:ib~iro de Rc;:ende, CaetatlO cedente, fica li \Te a qualquerpessoa o direito de 
}laria Lo.pes Gama c Lucio Soares Teixeira de pet·i~no para recorrerem r.omo c q~andéi .lhes 
Gomêa. · comict·. · · · · 

O Sr. Souza e Mello:-:- Como v~jo fjLJe i1i\0 1r i." O juiz clo'povo será:eleito. com p,lurali· 
cabe no tenipoo nomear.Ge outracommissr.o pe~.o dade relativa pelos eleitores de pnrcichias, reu· 
licenç'a para ler um projecto que considel'O dl! nirlos nas cabeças dos disll·ictos, c pela fót·rna da 
muita urgcncia. Depr•is 'r1ue se insta!lou est;Út.s· 1 · • J d 1 d ·. · · · c.ctçao cos e pu a os.. . . . . .. , . . . , 
~emhléa tc•m -se apre~entado alr;Dmas Jll'Opostas 
dignas r.!e toda a eonsiclerar;i\0, c~pceirdmentc as . ·" 8." A eleição do juiz do povo de,·cr:í recaltit• 
que tl!m por objecto 0 soccOITer a innocencin op· · exclu;;ivantente em .. pessoa de. conhecimentos,. 
prirnidn, c pt·el·cnir·Hos contra a pcl'fi,]ia de Por· luzes c pt·udencia, e q~Je tenha a geral confianc;a, 

1 · · · ] C amor dos jlO\"OS. tuga , que po1· mr;~o dos scns crn:ssat"ICS occu los 
se propoern '"''!Jallwr a tli!'eordia rntre nós para " 9." O~ol'ernadm·, commnndante das armas, 
destruir a tlossa uni~o c !'orça, r1uc nno têm po· c juiz do puvo devet•áõ residir no centrá c ca· 
elido nem podcl'itú jámais vencer, pehts ace1·tadas pi tal da pt·ovincin, para coii'unodidade igual• dos 
medidas que se tem tomado. Porém eu ainda recm·sos c ela administraçao publica; .. · · · · . 
vejo outro objecto de grave pond(·raçi\o. Os go· . :" 10 A commissão respecth·a proporá i as· 
vemos das prol"inciasclo Brazil, ainda estilo orga· sembl~u o regulamento, àttribuic;Oes, c venci: 
nisado~ ~egnndo o decreto dns côrtcs de Lisboa mentes das -autoridades expostas ·no presenlc 
de 29 de Setembro de. 1821. e eü considero in· projcclo. ·. .: · : · .· _. · ·" . ~, . · 
_digno d,; Yós, illustres depositarias da soberania · · cc Paço du assen1bléageral constituinte e·l~gis· 
.brnziliense, o consentir que estesgovemo;; estejil.o l::ith·a dó Brnil; Tde Mnià de 1823;~.T08~. de· 
regulados pelo que dictou ·a congresso de Por' · Souza. e Jfello, depiúado . pela prõvhicia das' 

. tugal,.zillc só mcditavn submcttcr·nos ao setJ.do· · Alagôas. )I • · · · · · · · · •· ... · . 

. minio. "\ organisa1;ilo actüaJ ·destes ~o\•érrios 
implica com a felicidade dos povos;·c ·o seu ela· · O SR. ArniRADA 1\Lü::uAno t.lcclai'ou 'que na· 
mor gern.l q altesta .. ltt s;,;r1·i em,dnas junt:is pro- sessüo segu\ule oOC!·eceria tambimi uin projcclo · 

· viso·l'ias e por isso os conheço c aprecio ·lwm ; sob1·e est~uuesma ma teria, para ser tomado· eni . 
:.elles só prestno para sem e~ r a disc:o1·din, e talYez consideraçii'o com· o CfUe se ur::tbam ,de l~t~, -e ·a 
'destruir o ct·cüito de alguns cidaclnos bcnc·me· St·. Gomide disse que tmuher'n traria outro,. para 
ritos que nclles servem. A mnlcria · {: 'pois di! . ser alleil(.lido com os dou~ primeiros. 

· gmmle momento,. e o éslndo nciual elo D1·azil O SR. PRESIDENTE assignoll parii' ordem do dia 
no.o permille demo1·as; c por isso pi'Opondo .o 1\ continuaçno dn nonwnçM ·das commissôes c 
seguinte projecto, peço que se declare mganle. ' juntamente n do tbesourciro dn ns~emblén, 

-·- .......... 
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Levantou-se a sess11o ás 2 horas tia t,u ,Jc.
.Jfanocl Jo86 de Bo~tza F,·cmçct. secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLE,;\ 
. .--:::·-

P.\1\.\ JOSÉ !lO:'ilt".\CIO DE AXDI\.\DA E SILV,~ 

Sessão ele O Lle Dialo 

J>I\ESIDE~~JA DO SI\. BJ:SPO C.\PELL,\O·>JÓR 

Aberta n scs~ao pelas 10 horas da manha. leu 
o Sr. secretario França a acta da antecedente. 

O SR. ALE:'iCAR notou que faltava. na acta o 
·/

1 parecer da.cornmissD.o de poderes sobre o diplo-
Illm. c Exm. Sr.-A asscmbléa geral consti- · ma do Sr. P.cdro Josú da C~sta Barro.s .: c teu~ 

tuintc c legislativa do imperio do Brar.il, tomando do reconhcc1do o Sr. secr.ctariO a _f<tlta, fo1 appro-
em conside,•:aç:to, que pda h-regularidade da no- vada a acta com o refendo adchtameuto. 
mcaçn?f \4o~·;\1~putado. eleito. pelo districto de O Sn. SECHET.IRIO CA!IXErno DE C.\liPCÍs leu o 
Cuy~ba,·'<J:~~~;aguny-Dmmant.mo, o~1d~ n~o con- s?guinte. orlicio do n~iuislro de estado dos nego· 

. corre.rno os ·votos .. do collcgiO do d1stncto ·de c1os da fazenda: · 
Matto·fros.so,· fi~aria S?!n .. ~·epre~entar,,~o . n.~. US· cr ll!m. c .Exm. Sr.-:-Sua· Illagestade:o Impe-e 
sem~le_a ~~te ulhmo dt~h,!ct?~ ~~ n~.~ ~c. cleose a rador pelo. orticio de v. Ex. de 7 do corrente 
este ~CopC!~O a]~um~ JllO:ml: Cl,t, t]\e:;oheu. q~e mez que lhe foi presente, fica inteirado de que ::t 

~c Pl?.ceda no ICfer1do chstnct? de !la~~o·Gros~o assembléa geral constituinte lcgislatil·a elo impe-
~. eJeu,ão de un~ dep.ut~do, qt~c conco~ 1 a co~l 0 . rio dei Brazil acaba de ordenar ;i junta directora 
Ja nomcad~ ~01 Cupb<~ c Pmagua~·DJamanh~o, da typographia nacional .11 prornpta impressão 
por esta VC~ ~Ómcntc,. C .que eJl: \· enha quah~O cl.:r projectei de i·egimento provisodo, C Q1ais 
~ntes tomar parte n?~. li aba~hoo .da I~Jesma a~: cscrip.tos neces.sarios ao regl_!lar des.erilpenbo d~s 
ocmbLéa. O ~uc pa:ttctpo ::t \ • Ex. ~ata ~q.uc ·1: suas tuncções. O que V. Ex. levam ao conheci· 
vando-o ao conhecnnento d~ Sua dageotade se, mento da mesrim ass~mbléa. 
passem as .. ordcns necessaqas.-:-Deus ~~mrde a . . . . 
V. Ex.-Paço da assembléa, ern 7 .de l\laio de cc Deusgua~·dca V. E~.-Pa.ço,,em8 de l\ia10 de 
1823.-Jo~é Joaqniln Carneiro de Campo$. , 1823.-l}Iarlun .I[ranet8CO .Rtúetro ele Anclmcla. 

· · · · · -Sr. José Joaqu1m Carnen·o de ,Campos." 
P.\R.\. PEDRO JOSÉ DA COST.\ ll.IRJ\OS . 0 Sn. SECilE'l'A~IO fo'nA;<;r,:,\leu O parecer da-com· 

Tendo-se verificado pela commissno dos po· mi~são de petir,,ões cm que indicoti as dirQcçaes 
deres a lcgillidadc do diploma de V. S. para de- qnc deviM ter·os seguintes requerimentos: 
putado da asscmbléa geral constituinte c Icgis- ~ .roaquim GOJwalves Lecio, Joarjuim Alm· 
Iativa elo iú1perio do Brazil,.pcla província do· res de Oliveira e Ven:mcio Henriques de Rezen-

• Ceará-Grande; resolveua.mesma asscmbléa que de.-,-A'.conunissM de poderes. 
V. S. venhit tomar assento e ter pmte nos seus De Jose· Fernandes Gmna.-A' conunissilo de 
augustos tra~alhos. O que particitio a V. S. ·para legislação e justir;a civil e criminal. 
sua intelligencia . ..;_Deüs guarde a V. S.-Pa\~0 ii a Obsc1·nírao algu 11s senhores :que a comniissno 
asseínbléit, em 7 ele .Maio de 1823.:.....Jo~é Joa· de pcti~.aes se dava u um largo c çlc:;necessa-
qniln .Cw·nei-ro de C~tmpos. . rio trabalho, csei·cvenelo o seu parcce1· s_obre to

1'.\R.~ l!.\RTIJ! t'I\.\XCISCO lUIJEII\0 DE ,\S!JRAD.\ 

· Illm. e Exm. Sr.-A asscmbléa · geml consti-· 
tuintc c legislativa do impcrio do Brazil, toman
do cm considerar.:tci . a necessidade -da mais 

· prompta expediça~ cm! . se imprimirem • os 
· cscri ptos; que ·manda remetter à typci[Jl'ctphict na

cional; ordena que a unta da direclot·ia da mes
·ma t.ypogi·aphia tome as medidas i:lccessariao 
para que se consiga m1 impressão dos ditos pa
peis -a mui o r brevidade .possível, c se 'evite· dcsdé 
j:l o delcixo colu que se tem traballmdo' ·no in·o·· 
jccto do regimento provisorio; til.o. u~::ccssario 
para o desempenho regular das :wgustas f'mic
r;aos da" iilesma âssembléa. O que V. Ex.· lcmt1l 
ao _conhecimento de Sim: Magcstade 'Imperial..:_ 
Deus guarde :i V. Ex._:.Pa~'o daasscmblén, ·em 7 
de Maio de 1823.-José Joetquim Carlu:i1·o de. 
Cc!II.!J108. . . -

dos os reqllerimcntos dirigidos ÍL asscn'ibléa, c 
que· bastal'ia indicar a dircccçM de cada um, 
pam a tomarcn1 Jogo directamente· da dita com· 

· missno . .:_Assim se deCidio. · ·· 
Annunciou-se iio Sr:'. p1:esielente. que estm·a i 

porta. da~salit.ela asse1ilbléa o Sr. Navarro· de 
· Abi·eü deputado pelti provincia ele l\Jalto-Gros
. so ; c: sahinelo os Srs. secreta rios, na f'órma do 
eslyici, ti búscal·o, o inll'Óduzirão na sala (c te1i· 
do o dilo Sr. dcput.ndo prestado o juramento, 
tomo li 'assentõ. · · ··· · · 

Fez-se !1: chan)ada, c acl mrllo-sc prcscilles 52 
Srs. dcplltados faltando por motivo de rii'mcstia 

. os Srs. Ftidado" ·de Mendonr;a c Rodrigues de 
Carvalho: · · 

O Sn. PHEsJDENnf l'cz reJ.mrtir pelos Srs. depu· 
Lados o projecto. do . dccJ~clo do$r. Rodrigues de 
Carvalho para tll'C\'oga~~ll.O do al\;arà de 30 de 
~Jm;r.o de 1818 êoutra as sociedades secretas. 

P;ssou·se :i ordem ·do dia; c comcr;andÕ-sc 
· :pela 'commissno de legislação, resoh;€u-~e que 

fosse de sete membro>; e proccdt:ndo·se a vota· 

.. 
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• ç~o sahirno eleitos os Srs, Antonio H.odrigues 
Vclloso d c Olh·eir •. Jo:;c Antonio da Silva Maia, 
D. Nuno EuJ.!enio, de Locio, Bcl'llal'llo .José da 
Gama. José Teixeira ela Fónscca c Vasconcellos, 
Este1•1to Ribeiro rle Rezcncle e Jorto Antonio Ro· 
drigues de Carvalho. · 

Como era meio·dia mandou o Sr. presidente 
sahir a dcpuf.a\~ão incumbida de levar a Sua . 
l\lageslade Imperial o voto de gmÇas da a;;sem
bléa, pcla falla que dirigira á mesma asscrnbléa 
no dia da sua inslnlla\~1lo. Voltou pouco depois 
a deputação ; e o Sr. Andrada Machado, como 
orador clella; leu o seguinte discurso que fizera 

tia Sua :Magest.acle: _ _ 
" .Scnhor.-A depulaçtio, a que pertenço, 

orgão dit asscmbléa geral constituinte, é com o 
maior prazer, qllli' vem apresentar a V. M. Im
perial as resoluções da mesma nssembléa, e os 
seus _puros votos de agradecimento. Senhor, 
nunca foi V. M. Imperial, mmca poder:i. ser 
Jllaior, do que no dia memorando clu 3 do pre
sente rnez, quando no meio dos anciãos da pa
tria, animado dos mesmos sentimentos ele ter
mn:a, c afinco ao Brnzil, de amor da ordem e 
ela liberdade ·genuína, augurou a nós, c á nossa 
posteridade o espcrnn1~oso prospecto da geral 
prosperidade, que, graças ;i Providencia, despon
ta radiante, torneada pela paz, concordia c fra
ternal união, c extreme elas densas nm·cns d<tS 
des;wenças civis .. Insensivcis sedamos nós ao 
~rito elas nossas consciencias, c cégos á ll!Ol da 
. \'crclacle se descon hccessemos o desinteresse, a 
generoéclacle, c a grandeza d'almn de V. M. Im-· 
)Jerial, os seus palemaes clcsvellos pelo adianta
mento da nossa commum patria, mesmo no si
lencio ele todas as instituições lihcraes, no tor
por de todas as autoridades. 

" Insensatos e injustamente prevenidos nos 
mostral'iamos, se n1\o de~corlinassemos nas 
francas, c leaes expressões ele -V. M. Imperial os 
sentimentos de verdadeirli t:onslilticionalidade, 
c o espirita, nao dessa liberdade espuria, ou an
tes licença, que marcha sempre ataviada com as 

cr Conheceu V. M. Imperial, c conheceu rapi· 
damente, que a grandeza elo poder gera de ne
ccssichtdc o ahnzo, IJile n t'rnqucza humaun 
impede o pontnal desempenho de atlribuiçOes 
exageradas; dahi o desgoverno, clnhi a opprcssno 
do povo, cujas· camcs maceradas preão \'orazes 
corvos sociacs, znngões polilicos, agentes corrom
pidos, c inertes aulicos. Conheceu mais V. 1\l. 
Imperial que n justiça é a primeim das 1•irtudes, 
e na qual se encerrão todas, c que a sua pratica 
é sempre util ao que a exerce; vio que restitui!· 
;[ nação o que lhe deve pertencer na m·ganização 
social, era consolidar, e melhor segurar os· di
reitos essencincs ao monarcha, direitos sem cuja 
cxislencia nn.o póde haver verdadeiro conceito 
de monarchia~ 

cr Depois deste sem par esforço de sabedoria· e 
generosidade menos pesão na minha:· balança, 
comqmmto muito devão pczar, o trabalho, c as- · 
.sicluidade incansnvcl com que V. 1\L Imperial 
tem ntlcndido a concertar, c fazer continu::u: o 
harmonico andamento, ainda das mais: pequenas 
1·odagens da • complicada ni.achina do . estado. 
Mas a admirar;ão, como ludo que.(: ·humano, tem . 
o seu 11l<iximo; o qual uma vez locado, segue: se 
a gradual declinação do sentimento, quando a 
novidade o não refresca.- Foi este o clfeito que 
produzirão na assembléa os nobres sentimentos 
de civismo, c \'ercladeira liberalidade com que 
V. ~L Imperial salpicou a sua ·graciqsa lhlla; que 
rociando-nos, como o orYalho da manhã, exci-
lárão de noyo a mnrucenle admiraç:lO. . . 

cc, Uma só corda, senhor, que . póclia p~iecer 
discorde no bem ·ordenado concerto, mas que sem· 
duYidn devia de contribuir para o geral ell'eilo da 
harmonia, ferio os nossos ouYidos. Seria possivel 
que desconfiasse V. ,M. Imperial que a asscmblén 
braziliense fosse capaz ele fazer uma constiluiÇtlO 
menos digna da nação c de V. l\I, Imperial? Não, 
senhor, semelhante suspeita não seria consoante 
com o geral teor tlc confiança, que respira todo 
o discurso de V. M. ImperiaL · · · · · .. 

cc V. l\1. Imperial está corri razão seguro, e deve 
estar, que a assembléa braziliense não se deixará· 
deslumbrar pelos l'ogos fatuos de .. theorias · im
praticaveis, creação de imaginar.ocs· escaldadas: 
antes pelo contrario guinda pelei pharôl da cxpe
riencin, a unicameslra cm politica, ·accoriui1odarú 
com .discernimento as novas inslituiçoes :i rila· 

. roupas ensanguentadas da discordia, mas sim 
da verdadeira liberdade, IHlm de uma regenera
ção, qtw pesa com prudencia o bem·, e o mal 
das innovaçoes politicas, que não sacrifica a 
geração presente a futura c menos abandona o 
interesse real do individuo, que sente ao pre
surn plo de collecçoes melaphisicas, que estão 
fóra .()a esphera dns sensações. 

. teria, que é' dada, e. que .rião .está no se ti poder 
mudar ; ella conhece que de outra arlc per
det;á as dcspczas fio plantio, e a nova planta de
finhará :i vis ln de olhos, c por fim aéaliarú por·nno 
poder apro_priar para nutrir-se suecos hccteroge
neos ministrados porunúolo iriimigo. Anssem
bléa ·nem trahir:i os seus committentcs, ollere
ccndo os direitos da ilaçno cn1 baixo holoc·austo 
ante .o throno de V. M.lmperiuLqtic'nlio deseja, 
e a quem mesmo não convem ll!.o degradante sn.
erificio, nem terá· o ·ardin1erito de invadir as pre
ror:;ativas da corôn, que a razão aponta ·coino 

'' Como não se pene:traria de respeito, como 
se n~o encheria de ternura a assembléa dos pais 
da palrin á visln de um joven principe, que vo
luntariamente provocou a reunino de uma as
semblên, que deve dividir,· c diminuir o poder, 
que indi"iso, c em toda a seu lotalidarlc possuião 
de facto os seus predecessores ·~ Muito seria 
isto para qualquer príncipe, pouco é para V. M. 
Imperial, cuja conducta maguanima nos tem 
acostumado a mm·a1·ilhas. 
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complemento do irlcal damonarchia; aasscmbléa 
n:to ignoi·a, que ellas qt~and~ se· co~JscrvtlO n~'' 
raias proprias. sno a mm~ .efllCaz dcleza ~os. di
reitos do cidadão, c o m~uor obstaculo ·a HTU· 

pçno da lyraunia, de qualquer dcnominaç:lo que 
seja. 

cc Estes sno, senhor, os sentimentos da assem
bléa, conteúdos nas resoluções, que a depulaç:to 
tem a honra de pôr na presença de V. :Iii. Im
perial, as quacs nM leJ1h~ leito mais do qu~ 
paritphrazear. Nestes s~ntn~1entos per~naneccrn 
inabalavcl, e com a sua mspirar;M, cgmadapelos 
dictamcs da mais circumspecta prudcncia mar
clmrá na· sua espinhosa crtrreira, espet·ando cjue 
a feitura sua· lhe de honra. e seja digna do brioso 
povo brazilicnsc, c de V. l'Ít In1pcrial setdlluslre 
chefe. » · · · 
. .Acabada a leitura . disse que Sua Magestade 
lhe déra ri. resposta seguinte: 

·,, Eu me lisonjeio muito vendo que os· ser
viços 'que prestei em ~emeficio da .nossa cara 
patria são louvados pela nação representada 
naasscmbléa geral constituinte, c·lcgislati;a deste 
impcrio. ·Dou-me. po:· bem ~ago, e a não me 
faltarem ·as (Grras he1de contmuar a prestai-os 
:r fim de desempcúhar o hmú-oso titulo dé 
defensor perpetuo do Brm:il, e- de mostrar ·sem
pre a pitr delles. a minha constitucionalidade. 
'Igualmente agradeço sobre maneira ti assem· 
bléa a delibe~açno crri que está ·de l'ttzcr uma 
constituiçno, digna de mim, digna de si, e 
digna da _naÇ!\0 • brasih;ira,. que. tl1.0_ cred~ra 
é de receber em prem1o do seu brio,. va,or 
e "enerosidacJe,. uma COnstituiçll.o .CJUC lhe asse-

. gt~e aquellajusla_liberdade, que-.é.a unic~,. que 
,lhe póde acarretar louvores, con~Ihar am1gos, e 
cotrli·a de felicidádes. >> · 

· .A assembléa declarou que esta resj>osta era 
recebida coni muito especial agrado. 

O _Sr: ANDRAof, l\1ACHADO pedia liccnc,~a para 
lêr o prój eclo sobre a fórma dos governos pro- . 
vinciacs, que na sessão antecedente promettêra 
apresentar, e leu o segui!'! te: . .. ' 

.•: 
PROJECTO DE LEI . 

•c A ~s~mblÓa geral constituinte e legislativa 
. brasiliense· decreta: · · · · · ·· ' · . . . . 
· · " 1. •. Fic:t'o abolidas ns juntas provizorias de 
governo·, · e~tabelecidas nas prov!ncias do. i?lpe
rio do Braztl, por decreto das cortes de Lisboa 
de ·Setembro de 1821. · 

« 2. • Será o governo das províncias con -.. 
fiado provisoriamente a um presidente e con
selho. 

•c s.• O presidente será a· executor, e adminis
trador gerai· da prorincia, será da nomcaçno 
do imperador, e amovível ad · nuttm. -. · 
. · "· 4. • Para o expediente terá um secretario, 
que será tambem o do conselho, mas sem yolo, 

o qual será igualmente da·nameaç11o do impe
rador, c árnoYivcl ad nutwn. · 

•c 5.• Tanto. o presidente, com'?. o sec~etario · 
terão ordenado pago pela lhzenda pubhca da 
respccti va pt·ovincia. · 

" 6." O presidente despachará por si só, e 
decidirá lodos os negocias, cm que segundo 
este regimento se nno exigir especificamente n 
cooperaç!l.o do conselho. 

" i." O · conselho nas províncias maiores 
constará de seis membros, nas menores de 
qual.ro.. . · 

~ 
" 8." Tanto em umas,. como cm outras. o 

magistrado mais condecorado, c a maior pa-... 
tente de ordenanças da. capital, ser!I.O mem- · 

· bi·os nulos do ·conselho, c os restantes dous, 
ou qnatro,-scrno eluclivos, c a eleiç!l.o será pela 
mesma maneira, e modo, porque se elegem ~s 
deputados á a.sscmbléa. Eleger-se,hno, mms 
dons supplentes nas provincius maiores, c um 
nas menores, que suppr!I.O os impedimentos dos 
ordinarios. · 

" 9.• Esle conselho se t'Cunirá duas vezes em 
eada anno, uma cm 1 de Janeiro, e outra cm 1 
de .Julho; cada uma destas sessões .nno durará. 
mais de 15 dias, sah·o se por al'lluencia de nego: 
cios importantes unanimemente apontar o mesmo 

· conselho, que se· deve pro rogar J,tOl' mais algum 
tempo, o qual porén1 nunca poderá passar de 10 
dias em cada sessno. - . 

,r 10. Além das reunioes ordenadas por esta 
lei, poderá o presidente convocar pura cunsnl
lar o que lhe aprouver, ou todo o conselho, ou 
parte, adYerlindo, que sejM principalmente 
aquclles de entre clles a queni menos ·incom
mode o comparecimento. 

" 11. O conselho nno lerá .ordenado algum 
fixa·: nas reuniões porém determinadas por esta 
lei, onde é de necessidade a· stm cooperação, 
terno os consclhcit·os electivos lno sóniente uma 
g!·itLificuçno diuria designada pelo go~·erno, c 

· paga pela lhzendti publica da respecliva pro-
víncia; · · · 

" 12. N~ sessões ordenadas por esta lei,· nas 
matet·ias · da competenciu necessaria do conse
lho, lerá este vota· deliberativo, c o presidente 
ém caso de empate o de qualidade. Nasconvo
caçqes porém que fic~o ao arbt·i~rio do presiden
te~tf.erno os conselheiros tno somente voto c?n· 
SU!IVO, . . 
· " 13. Tratar-se-hno pelo presidente em con • 

selho, todos os objectos, que demandem exame, 
e juizo, taes como os seguintes : 

-" 1.• ·Fomentar a agricultura, commercio, :in· 
dustria,. artes, salubridade, e corrimodidadc 
geral; 

" .2. • Promovei· a educa\:l!O da mocidade; 
: ". 3." Vigiar sobre os estabeleciri1cntos de 

caridade: 
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11 .!,• Examinai' annuahnentc as contas da rc· 
ecita e dcspcza dos conscllws: 

11 5." Dcddir os conJ!ictos de jurisclicr;üo; 
" 6." Suspender magistmdos. 
" H. Noo estando o conselho reunido, cm 

todas estas u1alcrias prover:i o presidente, corno 
fôr justo, submcltenclo depois o que houver feito 
:i approvn~:ào elo conselho. 

" 15. Todos as rcsoluçocs sobre ns malct·ia~ 
acima especificadas serrto publicadas peltt_ for· · 
mula-o presidente cm conselho rcsoh·co-... 

" 16. O governo da forr,:n armada da província 
de 1" c 2' linha compete no commandantc rnili· 

•tar, e é independente do presidente c conselho, 
exceptuil.o-sc as ordenaw;ns, que são sujeitas 
Uto sómentc ao presidente, c com quem nada 
tem o governo das armas. Exceptua-se lambem 
o recrutamento, que deve set· feito pelo prcsi
den'te, a quem o conunandantc milil{\r parlici· 
pará a necessidade do dito rccrütmnento. 

'' 17. A administrw,:tio da justiça, é indcpcn· 
dente do presidente c conselho; pódc porém o 
presidente em conselho 8Uspender o magistra· 
do, cm caso8 urgentes, e quando s~ n1\o possa 
esperar reso!LH,~llO do imperador; dando porém 
logo parle pela secretaria da justiça, do motivo, 
c urgcncias da suspensão. 

" 18. A· adl'!linistraçil.o, c arrecadação da fa. 
zcnda publ~ca da:; provincias, far-sc-ha. pelas 
respectivas juntas, ás quues presidirá o mcs.mo 
presidente da pro\·incia, da mesma !oJ'ma, e ma
neira que a presidillO os antigos governadores, 
c capiUlcs gcneracs. 

cr 19. Se algum dos co11:;elheiros electivos 
abusar da ~ua autoridade, o impcmdor o pode· 
rít suspender dando parle ruol.ivada {t a~scm· 
bléa, e neste caso cutrarit em seu lugar um sup· 
]Jlenle. 

20. Ficno revogadas todas, c quacsquer leis c 
alvarás, cartas regias, decretos, ordens, c deter· · 
mina~:Oes, que cm alguma parte se opponhno ao 
que ,.ai detcrminado.-Pa~~o da assembléa, 9 de 
Maio de 1823.-0 dcputado,.tiHion·iu Ca1'lo8 Ri· 
beh·o de AndJ·adct .Jfrwhado e Silva.n-Ficou 
para à segunda lcitm·a. . 

Depois de lido requereu que fosse tomado cm. 
considera•;1lo com o:> outros relativos ao mesmo 
objecto. 

O Sn. GoliÍDE igualmente pedia licença para 
ler o seu projecto lambem relativo aos governos 
das províncias, c concc!Jido nos termos se· 
guinlcs: 

P,\1\o\ REGt:Lo\)IE~1'0 IJOS GOVEitNOS i'f\0\'IXCJ.IES 

DES'I'E lliPEI\10 DECHE1'A·St: O SJ::GUJ~1'E: 

cr 1.' Haverá cm cada província um presidente 
nomeado, c nutorisudo pelo poder exccutil·o para 
promOV~I', C inspeccionar lodos O> ramos da 
ndmini.str:u,:1lo; 

1r 2." Soht•c cllc ficará todo o pczo da respon· 
:;abilidndc, ccl'la, c prccioa. 

" 8." Seu emprego ser:í tricnuai. 
" ·!."Poderá ~er deslituido no tricnnio por má 

gestil.o. · 
" 5." Xi\o sci·á reconduzido. 
" 6." Ouvidt préviamcnlc em tudo o canse· 

lho pl'ovincial; c nos casos, que cxijno dccisl\0 
urgente, immcdiatamcnte depois. . 

I( 7." o conselho provincial será composto de 
quatro conselheiros, c um secretario, · eleitos 
pelos collegios eleitoracs á plumlidade relativa 
de votos. 

" 8." De lrez cri1 lrcz annos cnlraráo novo se· 
ct·etario, c dons novos conselheiros, eleitos pelo 
mesmo melhodo. 

" 9." Do primeiro triennio sahirá!'l por sorte 
os dous conselheiros cxcluidos, c. dos tdennios 
seguintes os mais antigos. · 

" 10. Os conselheiros nno serão reeleitos; 
:>em intcrmcdiat·um ll'iennio. 

"' 11. O ·sccrctario.setá reelegivel. 
" 12. o. conselho será isento de responsnbili· 

dadc. 
" 13. Cada conselheiro dar;í o seu parecer 

mo li vado, que se escreverá, sendo liHc ao prc· 
sidcntc adoptar, ou no.o as razões dos canse· 
lheiros, lJllC JlUllCl\ lhe serVÍrÍt(j de meio de jll:l: 
tificaçno. , . 

" 14. Haverá em todos os actos publicidade, 
e notoriedade geral. _ 

" 15. Qualquer, ficando rcsponsavcl á vcrifi~ 
caçno, terá direito de analysar, e publicar pela" 
imprensa os votos dos conselheiros, u as dcci· 
soes do presidente. , · • 

cr 16. Havcr:í mais cm cada província um 
commandantc militar, posto pelo poder execu· 
livo, e por ellc amovivci.-Par;o das côrtcs, 9 de 
)!aio de 1823.-Antonio Gonçalve~ Gomide. J• 
-Ficou para segunda leitura. 

O SH. PNCLA E SouzA :-Per;o licença parn lêr 
uma proposta. Um dos nossos maiores deveres 
é fomentar todos os meios de auxiliar o !!tesouro 
publico, e um· delles é o que apresento nesta 
proposta, que por ser mui clara escuso motival·t~ .. 
Eu vou lê· la : 

1r Proponho: 1•. Que a bem da fazenda na· 
ciortn! de todo o impel'io se diga ao governo que 
J'a,;a suspender a aprcsenlar;no de tocl0s ós bcne~ 
ficios écclcsiasticos aincht mesmo os curados, 
ficando a cargo elos bispos proverem a este;; in~ 
tcrinamcnlc, c vagos aqu~Jlcs. 

1c 2.: Que todas as congruas competentes aos 
beneficias e~ trem uo thcsouro publico; c nunc;t 
se distriburto, como se tem usado. 

cr 3." Que esta providencia dure até que se 
estabeleça uma constituição ccclesill:ltica ela igt·eja 

i 
I 

I 
! 
I 

' 
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brasiliense, OU lllllLlJt:Í ·régLiJatneut:ll' (L [a] reS· 
peito. 

soubet· que está preso o seu deputado ? O Rio· 
Grande acha-se. governado pelo presidente i\Ia· 

· cc Paço (lrt ns;;embl~a geral, !J de !\!aio de nocl Pinto, um secretario, e o deputado comman· 
1.823.-0 depnl.ado, Fl'cmciseo dn Paula Sonza clanle Antonio Germano, como se vê das r&pre· 
e Jlfe/lo,,-Ficou para segunda leitura. sentnçOPs do ]lOI'O de Porto Alegre. A Pamhyba, 

· · .. qne unanimemente adherio á causa do Brazil, já 
O Sr. Martins Bastl)s :-Eu peço a nltenç1io m::mdando para aqui seu procurador c deputados, 

da assemblim pam o projecto que vou lf!r, e qne já enviando tropas para a Bahia, já guarnecendo 
Julgo muito urgente. Eu .iá expuz em scssllo de · suas praias com luzidos batalhacs dos filhos dos 
15 do corrc11le os motivos que me dcterminllO a lavrarlores que voluntal'imnentc se olferccem para 
apresental·o: rebater as bayonel.as européas que a arneaç!la,· 

•c Proponho: 1." Que se conceda plena, ·e n!lo est;l. em soc:ego: o presidcinte vai para um 
completa amnistia a todos aquclles que dit·ecla lado, 0 governador das armas para outro, entre· 
011 inderecl.mnerite se tcnh1l0 envolvido em guc o commando a um coronel de milícias; c 
ohj~cios politicas, pelo que respeita {L sagrada p1ra desgosto geral de toda a província quando 
cansa da indcpendencia, e ao systcma de gover- acaba de acclarnar com a maior pompa e pmzcr 
no monarchir:o constitucional, qne. f'elizmenle o seu augusto imperador constitucionnl, e.defen-
tcmos adoptado; quer se achem p1-esos, ausentes, sor perpetuo, recebe a portaria pam se devassur 
on cxp<~triados. · dos que duvidassem da conslilucionalidnde ·do 

u.2." Que a presente amnistia st;jaexlensivaa imperador, c de seus ministros, como se fossem 
todas as pessoas, conll·aquem se tenhllo já come- · os tempos do mnrquez de Pombal. Sr. presidente. 
çado. processos, ou pronunciado sentenças. Paç:o a Pnrahyha nM fez Bernard a; clla nito quer mer· 
da assembléa, 9 de iii aio ·de 1823.-.A idoitlo c&s, só quer uma constituiç:M liberal: Pernambuco 
Jlfcl1'1ins Bastos." acaba agora de dar uma amostra da sccna de 
. Feita a leitura, reqúercu 0 seu illustre autor S. Domingos; c Alagôas goza. de pouco socego, 
que se declarasse urgente, c entrou em discussl'lo . aqui ·os homens de gravata Invada ou pedreiros 
a mgencia. ' livres (como lhes chamM) clam1t0 contra odes· 

potismo; o Sr. Vellozo de Oliveira tem dito nestas 
o Sr. Secretario Fran~a :-Eu valo a favor 1 11 · t' · d d 

T . sa as que c es silO .mnocen tSslmifl; que n e-
da m-gencia. E' necesst)rio, Sr. presidente, derra- vassa uliO resulta culpa i e que 0 nunistro merece 
mar gcnet·oso baktlllO solit·e .. as !'cridas, que que se~ lhe dispa a béca; e 0 publico sabe que 
muitos cidadilos têm recebido do go1•erno, por Sua !llageslacle 0 Imperador quiz mnnrl:ú' quci· 
dh·ergencia de suas opiniÇíes politicas em tempos mar esta maldita clevasssa. Sr. pt·esidentc, esta 
de crise, cm que !alvcz f'ossc n1ister á segurar.ça assembléa 6 0 thermomclro onde os po1·os obscr· 
publica a pratica ele meios violentos, que já hoje vão todos os dias .a altura da sua felicidade. fu· 
n1\o silo vrecisos. Eu nrto _entro no conhecimento tul·a,'. Portanto, n. bem do ,impcrio, e do mesmo 
dos motivos que det·ito cnu;;n.c lizerllO neccssarios impern.dor,'voto pela m'ilencia da mmíistia. · 
esses meios: o qne digo é que fossem ellcs quacs. · · 
fossem, tên1 cessado ngorn que nos 1·cmo3 reuni- · O sr. Pinheiro de Ôliveíra :-.Não o 01WÍ1·ão 
dos nesta asscmhlón E' ncccssaJ·io, pois, repito, oo~ tackigraphoR.} 
que lancemos snlnlifet·o balsamo sohrc. suas o Sr. Valioso do Oliveira: -Eu, Sr. pt·esi· 
feridas. dcnle, nl\o proferi mila sentença absoluta coritra 

Por qúc havemos nús c]cixar correr dcllas JlOl' ..• o desembargador dcvassantc; t'allei condicional· 
mais tempo o. cm·t·osi I' O verme do adio c da · mente, e .. disse: que .se era verd:idc o que, deli c 
vinganç,a, quando sahcmos que dilatando-se este, geralmente se. ~afl:t·mava, .c dizião. 'os mesinos
pelos amigos e pm·cntcs dos queixosos, deve por : illnstt·cs depntados con1 quem csl;l.l~a f:tllaildo 
força engrossar .:mn. partido de mal cóntcntes, ·sobre abusos pt·aticndos na devassa, bem n1!!i·ecia 
cuja dissidencia pó de vir a ser .nociva ii, causa aló. qnc se lhe .:despisse .. a bilc~;. e confesso qtie · 
publica da nossa.independcncia ?.A nossa força, isto. mcsm~, que 111lo passou de ·1Ú11a .convers~; 
St·. pt·esidentc, consiste mais na in[.imidade dn .çilo particnlat·, nno esperava que se· ·rclí:tln5s'c 
nossa uniilo do que no numero.dos nQssos solda-. ·nesta augusta conipanhia. Nessa occiLSi!lo iiccres·· 
dos; desunidos seremos sempre ft·a'cos qurindo · ccntei, e ngora t;epito;- que a fultn· de corpo de 
unidos seremos hwcnciveis. · COJ)gt·acemo-nos, delicto' Ci-a insanavCI ~e que os juizes" commis· 
pois; congraccmo·nos que assim o exige o bern · sarios ilno podi!lo nfustar~'i:e dostcrmos'restrictos 
da nossa cansa; c s~ja a· medida qúe adoptemos o c expressos do diploin:úla commiss1\0, pciiS' hn · 
para esse cllbilo o esquecimento dos· cl'l'os, dos muita, di!Tercnçn. entre juiz .Ordinnrio c juiz com· 
clcs1·io~, c suspeitas pnssadns. · tnissài·io: o -1" l'az túdo qtia.nto convéni_:ío dcsco; 
· o sr.: cruz Gouvêo.: ..:...sr; lll'Csidrmtc; as p1;0.. bl'imento ·da verdade c puniçno ··dos· réos : o 2' 
viricias dei norte estllO ein desordem como a sómento o que se lhe ordena; ficando at6, muitas 
todos 6 notorio; e que lhrá a província do Cem:í . vezes,. as ·diligencias subsequentes,:\ dei•assa a . 
dividida em partidos; uns a f:wor do p01; Bem. cargo ,de outro magistrado.. . · . . ... 
Barbosa, antros da causa ·do Brazil? Quando ·-o Sr; carneiro da Cunha :-Eu- tive noticia . 

• . . -·- ···---------
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que se mandára tirar uma demssa ger::tl, c que O sr • .A.n.drada Machado: -E' isto o que cu 
um de se'us artigos era .conhecer dos que duvi- ia dir.er; dn. urgcncia {! que devemos tratar; e 
dava.o da ci:mslil.ucionnlidadc dos ministros de que nno ha ~emelhante urgencia é o que ·eu 
estado ; nllo posso crer que seja verdade, mas se mos irei; llilo fallnrei por Ol'a mi .salubridade c 
tal succedeu, é para mim um casOihlVO, um pro- prudencia da' medida, ha niuilo. que· dizer· pró 
ccdimenlo espantoso e digno elo m.1ior reparo; é ou contra,. mas este uilo 6 o lugar. Dissei'itO os 
um acto o mais impolilico, c arbitraria (que se-. nobres deputado~ que ·li':'l discordias· por opi· 
gunclo o men jilizo) podia praticai· o minislcrio, nioes politic~s, quero conceder; mas a amnistia 
fazendo-o principalmente extensivo it província remedêa as discordias, abafa. a uiver"encia das 
da Parahylm, cujo povo adherio unanime ti cansa opiniões politicas? Creio qnc nno ; a q~estilo fica 
do Brazil, quando ainda vacillav1lo os poros elas sempre a .. mesma, e se reduz á seguinte :-E' a 
mais pi·ovincias limitrop1Ics, e que rescntido dos amnistia I'emcdio apropositado para. pruduzir 
males de 1817. pelas muitas devassas, que ali uni1l0 de opinioes? Creio que não, torno.a dizer. 
se lit·;\rn.o, e nas quns sahirno criminosos todos· O processo com que se formll.o opiniões nu 
quantos tiverM inimigos, não póde deixar de· cabeça do homem é lenlo,·e o meio de.as exl ir· 
olhar com horror para semelhante medida. Se o par nli.O pódc ser senllo lento igualmente. Eu 
governo rcceioso de algum movimento tomou não decido categoricamente que a amnis lia 
aqiii medidas extraordinarias, c violentas, talvez não pos$a concorrer par:t adoçar a ferinentayao 
mais por suggestões de muitos, que quizerão esta· cm certo tampo, mas. nem sempre o conseguirá; 
bclccer sua· fortuna sobre a desgraça alheia, do e nunca de todo, e de. um golpe trará ao 

··.·que por verdadeiros motivos, como agora é noto· aprisco da moderaçilo opiniões exageradas. Mas,· 
rio; já n11o existem felizmente estes receios : além Sr. presidente, nl\o é por opiniões,· que se acha 
disto n11o é de crer que o povo, que hontem accl;t· algucm ]~re~o; eu cuido que nenhum magistrad,o 
mandct com cnthusiasmo o Sr. D .. Pedro, clara· pi·onuncmrm. ~ um seu co~icidadilo por pensa· 
nienle ·estabeleceu o govemo constitucional, mentos a opmtOes; mas ~Im por factos, filhos 
queira· hoje deslruil-o; e muito principalmente ua expressllo,de opiniões damnesas ao bem so· 
aque!les que· mais se dislinguir110, c trabalhárllO c~al. Se poré~ h?uve magistrado que p1;9nun· 
para t1lo glorioso fim, porém que por má sorte mau alg\lffi crumnoso de actos, que a lei. nilci 
se achilo hoje.apprimidos, pr.esos na illha das erigira, nem podia erigir .cni ·crime; -cllc.Acm 
Cobras, c arrancados do seio de suas familias; re~ponsabilidade, exija,se-lhe .. Se.pois a amnis· 
c por que crimes ? Por meras suspeitâs, por · ti~ que roJa: sobre opiniões nM se póde ap~ 
crimes fabricados por imf'ames delatores, esses plicar a factos que é o caso dos réos presump· 
v.ermes do estado. tos. e lhes·é por isso inulil, como será urgente·~ 

Se motivos de desconfianças f1zer1lo, que mui· De mais,. Sr;. presidente,. proficua que fosse, 
tos·brazileiros duvidassem· da justiça da causa, c era tarde no actual·esta~q .do 'processo, .. quando 
de · seu feliz resultado ernquanlo não eslava sabemos que até está já decretado o ·livramento 
generalizado, já n1lo existem cstns desconfian· sulnnll\l"ip; e que por necessidade ·pouco. ou 
ças; antes todos convencidos hoJe ·aescjtio vêl-a nada :g;mhar{tO cm· rn~leria de ·tempo: .os :que 
concluída, trabalhando para o rnesino fim: Scn· houverem de ·ser ;SOltos; e o peioi' ~é que· os in
do portanto da politica·,. c prmlencia de todos noccntes perdertíO muito recebeiido como grii
os governos, ainda despoti.cos, depois ue taes ças o que de justiça lhes pertence, c . soltos sem. 
mudanças, e convulsões concederem uma am· exame, sqhre ·suas desgraç.adas "cabeças planiu·.í 
nistia geral, julgo ser do devet· desta augu'sta o nevoeiro da suspeita~ de criminalidade .. Por 
as~embléa, no· começo de seus trabalhos,. este estas razoes voto ·Contrà a urgencia. dir amnis
passo magnifico, ·e g2neroso; lançando desta· for· tin, emqtianto me n~o chega a ·vez de 111ostrar · 
ma uw véo sobre ·crimes· de. opiniões,. sobre a sua i~lpolitica,p.erigo,' e· inj~sti1:a. · ··· · ·. ;. · · .: 
erros politicas, e restituindo á afflicla, e lacrimo· · Agora, Sr. presidente,.· J1ll.o posso ·deixar:. de 
s:~. esposa o perdido consorte, ao pai o ausente censurar as duras, e nilo motivadaS .expressões 
filho, ao irmão o' oppresso irmll.o; ao.· aniigo· o de um illustre deputado, ·que· ex:cãthedra:deci
saudoso amigo,· e ao BraziL inteiro cidadàos · di(), que: se devia tii·ar a ·béca ao magistrado, 
úteis, e benemeritos; exceptuando todtwia nh que 'pronúnciou os I;éos; ·triste enrvei'dade· é· a 
guns presos de Pernambuco, cjue de ·Certo nno sorte. dos Ú1agistrndos;· se sem·."preliÍninar .jüizo 
devem regressar á .sua pali-ia para a ... nllO pertm·, · podeni sér (!ppresent~do's ··à ri~çno. cõri1o· i~di· 
b;trem, já que desgraçadamente seduzidos; uno . · gnos do honroso cargo, que exercem, 'e· ·aponta· 
sei por que máo genio, sedeslizárno do caminho doseomo )l.est:ts ruivas;- como o~jecto :do ,adio . 
. dn moderaçilo, e de seus deveres, insurgilido-se geral. E por queni, justo Deus;· pelos 'depulad.os 
contra o govemo ch·il, e causand~ derrnmamen· nncionaes;' pelos manlenlidores · dit. · ordeni', · 
to ele. sangue; porém lambem nil.o approvo qnc pelos membrd's de mn dos pqderçs'p!lblicos, co_mo 
cstej11o cm ·prisões itpcrtadas, antes tcnhM aquelle de que clles t'nzem parte .. Se. em Jilo ·: 
aq1,1cllcs· soccorros e allivios que se dé\•c esperar pouco lempo caminhail1os tanto na cnrrcirii. · da 
da justiça e humanidade em que se firma o go- · anarchia, que . nnó deveri1os temer?· Cresceu 
\'CI'IIO .das ·leis, c nno os hom~ns. Voto;. pois, nindamnis o ineo·pasmo ao .om;ir outro il!ÜS· 
pela saudavcl medida da amnistia. fi Ire depütado, um magistrado encanecido ·na 

• 
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orte· de julgar, inCJ:ep:ir .e. ,duramente !1 ·outro· I )erioi· do .estado, se111 cuidat· de d,esagj!ravo~. 
magistrado . por ter feito perguntas ·aos r~os; pessoaes cpmo . falsan;tente s~ acabou de'· asse· 
ji1lgar de excesso de ,jurisdicçno, por nfip sr verar. Portanto o ma1or· elogiO ~11e se póde fa
lhe ler ordpnado pela portaria _de onde se ori· · zer aos .m}nistros de Sua l\Ingcst.ade é dizer que 
.ginou :a devassn! . · cllcs cmdar1lo, por todos os meros ,que estav1ta 

Confesso .que é para· .mim nov<i,.e: nóvissimo ao seu alcnnce, da salvaçlla do estado, amea· 
scmelh:mte reparo. Sr." presidentc,a todos os çado por conspiradores, c é precisamente o 
magistrados ó nil.o só pcrmillido, mas .até or· que clles prali~árão. Tudo o mais s1io impu
dcnado fazer perguntas :icis suspeitos de crime,. taçoes calummosas que assentno em notaria 
uma vez presos, a lei o manda, a pratica c· falsidade de facto, e que Cl1 não posso nem 
estylo geral o p~·csc:rcve: quantos temos sido devo ouvir a sangue frio. . . · 
julgadores, o fizemos ; · até o illustrc deputado 0 sr. Alencar :~Sr. presidente, ~~mpre que· 
que censurou.ao:. seu collega;,c.se algum não se trata de meditlas pam socorrera humanidade 
cumpria com este dever·, as relaçoes os repre· opprimidn, eu as reputo urgentes; e como este 
hendião; e com razil.o,. pois o .processo .informa· projecto é pn.ra uma. ::unnistia,-pela qual se alivi
tm:io devia vir instruido com Iodas ns peças que ·at'áo os males de muitos desgraçados, que.ge,mem, 
pui:lessem· servir :para aclarnmento da verdade. eu n11o posso deixar de \'o lar pela. sua urgencia 
e para estrcmar·se a . innocencia do crime no inda mesmo debaixo unicamente deste ponto d~ 

· processo inquisilorio. Se nisto é que peccou o vista geral; mas se considerarmos as c:ircumstan· 
: magisb:ado devas~unle, cu digo que merece cias peculiares; em que nos achamos, :ainda mai~ 
· elogios, e nno· ccn.snra. · .· convencido. eu fico .da urgencia do projecto, de 

o· si•. :A.iidradeeSllva :-Eu n110 entro no que se trata uma razno de .politica assim m'o 
exame :dos proveitos ·ou damnos que podem dieta, Sr. presidente; o que suo factos publil:os . 
resultn.r dn. n.mtiislia, ·só digo que não julgo ur- . não se podem occultar; e é necessario thllar com 
gente o· proje'clo, ·como o illustre preopinantê a l'rancrueza, .propria de um representante do 
aca.bil ·de' esltibelecer. ·:Pedi a palavra po1;que a povo. Desde 30 de Outubro do anno passado ;a. 
todo o cidadno é licito ~defender·se, de falsas marcha dos negocias policos .do Brazil, náo é 

· acctisilçoes, e eu as acabo de ouvir de· dous iJ. serena, .e regular. O ,governo tem.~madp n:redi-
. lustres preopinanles. Coma· ministro de csfado · das violentas. e anli-conslitucionaes : tem-se 

pesava sobre mim :a ·respotisabilidaclc ·da .con- · .drcndidô.homéns sem ~ulpn fot:niach; tem-se de· 
servaçno da tranquillidakpublica, c do. cuida- portado outros; abrindo-se uma devassa nilo só 
'do de· evita( cinc· ·homens perversos e deslum- · c.! a côrte, mas pelas províncias, qne nada .mcno.:; 
brados._:machinassem :conli·ira segurança do es- é qne uma inqnisi<•llo voli!ica; a liberdade dá . 

. :tado,.e contra a vontade geral dos 'povos. ·Esco- imprensa, está qu:tsi .. :icabada, se n!lo de dil·eito, · 
raclo na: grande lei da .salvaçilo .da. patri::i, pri- ao ·menos. de !'acto. O Rio· de .Taneiro donde 

. nieira: lei ·sobre todas, quando .Süa l\[agcstade ! sahiril.o . tantos papeis liberaes, até aquella dqta, , 
estava autorisado lambem ·como. defensor ·per- está· hoje t·étluzido ao Dim·io das Vendas, ao do 
petuo a tomar t.odris as· medidas que julgassE" Gm!IJ1'no, e ao Espelho. 
necessarias, eu faltaria ao meu dever se deixas· ·os esc ri plores de maiot· nomeado eslào depor· 
se de pôr. em execução o que exigia o beli1 da lados, ou preso,;:; os espíritos aterr·ados ; muita 
mii1ha :patria .. Os dois . iljuslres .prcopinantcs gente timornla desc.onfladn, e vacilante; teme·se, 
ousárll.o:· atacar o ·minislerio.de. :Sua 1\fagestade desconfia-se do despot.ismo; e o desgosto é gemi . 
sem rcparar .. ;qtie. peclia,a. pruclencia.(jue .nil.ci finalmente até mesmo os.estrm1gciros, que·estao• 
a\'ançassem propo~içoes que~ nil.o pudessem de· entre nós parecem reconhecer, c sentir esta vé
monstrar; ·E'}also ·que . ~e ·:maúdassc ti1;ar mm dade':·nm destes dias dous inglezes, ali :Is ho!llens. 
devassa .dos ,que. fallnv!lo contra o. ministerio:. o' de. bem, amigos do Brazil, .c .. muilo. da liberdadr,
caso foi. este, e ·bem pt,hlico:nesla d·d:ide .. · .. · de· todos. ospoYos, .me disser1io em minha caza, 

· o:p~vô,éni'n\»nei:Q~0 ·. córici.íi;s~, e. :os p1~ricu- · · eiu. confi:mça ·de ·nniiznde :-••Senhor, na sua· 
radares· d:is. ;provii1ciiis, delilinciát'!ló certos. ho- · patria ii!lo 'h_a agora liberdade; a imprensa .nllO • 
)nens COmO :pe1;lurbadm;es da, oi·deiii estabeleci;. esiií liYre ;·.existe uma inquisiçll.ri.poJitica j .e OS· 
dil, .ejeilirS:o 'que si: procedesse.:i:de\•assa para unimos estãO desconfiados, é necessario que 'a 
se corihecer·da extensni) de :seus cioim:es e .dr:. nsseniblé:í dê a isto algum remedia, etc; ))~e eu 
sctis climplices. Foi· entno ;iúdispensa\'el· tomar ili\0 pude· deixar de reconhecer com elles' estas • 
nié~icias ~contr:l iud!vidüos drisignndós na 01~i· i•erdildes. · · · · 
mno publica :por conspiradores conlr:i ogover· . Nno· q~ter~ com isto atacar o miuisterio; quero 
nó, e cüja ccinspiraçno se nffirm1i\;a. ter mmifi· :mies cret\que elle obúlda·tudo debitixci do poúto 
caçOes cm todas :IS prOYÍ11Cias; O ser O fúco de: ,[e vista .da s:i]yaç1io do povo;' quei·o niestilo Cl'el" 

·todas as desorrlen~ qua . inqueta\'1lo .. os po\•os; · ·que ·se pcrsundil'ir,Ji ser necessmio :i cau~:l ptlb)i· 
Logo," sêo minisle1;io, por essa 'portaria de qúe · . ca o tomar essas .medidas; 111as ·o facto·,écjúe 
. fallou uin illi.lstre preopina!ite, generalisou a de- essas n1edidas sll.o \'Íolentas ; .true .se fornri ~m 
vassa, 'fez sóin~nte o qtle exigia a segurnnçn in· algum· tem pó necessarins' já hoje o nno ~ilo ;. e 
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q11c é indi~pensarel remediar os males, que por 
e !ln~ ltml soll'ritio a 1 ihéi·tlnde puhiiea, cindi l'idual. 
Eu sei q11e a snlm\'l\o do povo é a ~ll]li'Cma lei; 
porém lambem sei que l'oi debaixo desta maxi
mn, que H.obespicn·c c se11s co'IIL'g:l~ nn Pi'ança 

. pe1·~egui l'il.o a qfinsi ::!00,000 cidaJnos. Longe de 
mim a idéa clr fJUerer comparar o nos"o minis
j(•rio eom o crud H.obe;;pie1w, c ó por isso que 
e11 que)'o, mc::;mo de comrnmn accordo com c !I e, 
visto, que alguns de seus memlH·us !'sino c:om
Hoseo idcnli!icados, remediar os males succedi
do;:, 

Gomidc tinhno por.o~jecto a inesmn matei·ia, 
resolveu-se rtue se fize::>sc de todos trcs. segun
da leitura. Feita esta, maudou-sc que tossem 
impressos pa1·a entrar em di~cussl\0. . · . 

O Sr. PnF.SIDENTE designou para a ordem do 
dia a continuaçilo da 'nomeação· das commi>-

Eu fui lcstcmunlm, Sr. presidente, do qunnlo 
' em Lisboa uma de1•nssa bem semelhante a esta, 
a qne aqui se procedeu. acabou de perder toda 
a popnlmidade do govel'llo porlugnez; e nin
p:mn me tira da cnhC\!a que forilo as persegui-

. ~ües de José da Silva Carvalho a muita gente 
liua de Po!'lugal, quem ocr:usionou a revoluçn() 

··• ·da,: provindas, que n~ora assola aqtwlle reino. 
· Tomemos pois o exemplo. e fbjamos de ~emc
lhanles males. Tl'::tlBrnos jl~ de uma amnistia, 
![U~ lance tllll I'CO ~Obi'C O passado: SllSpen
dM·:>e essas devnssns. aci\bem-sc esses processos 
imlhme,;, restnbeler,,a-se a liberdade da impl·en
,:a: voltem aos seu~ lares õs deportados; arran
quem-se tlas mm·u1orns os infelizes, que alli 
gemem, rnt.fitns vezes ;:ú pelo odio, calumnia, 
e malicia de inimigos c inv~josoR, CJ\lC ·neste~ 

. tempos de pcrlLJbaçucs sévào seus depravados 
genios; ?"econdnm-sc' ct aleg!'ict ao cm·ação de 
lodo.1: e finalmc:nlc !'estabeleça-se. a liberdade .. 

· · um pouco tllCI'l'alln, e supprimida, A na~·ão 
cspcl'n isto de nós; a o1iinião publica o recla
ma: c nús devemos mostrar ao Bmzil, c no 

·mnndo todo, que somos guardas ela liberdade, 
e que cmquaHlo cada um de nús puder levan
~u· a voz lll'~lc recinto, lerão os cidadãos outros 
1anto,; pl'opugnado!'es da sua liberdade c de seus 
direitos. . 

.lulgnnclo-sc a maleria sullicir.mlemcnle discu
tida; Jli'OJlOZ o S1·. presidente se a asscmbléa 

• jnlgnva urgente o JH'Ojeclo da amnistia, e \'en- · 
I!Nl·Sü que sim. Elll eonséq1wncia disto l'cz-se 
~egundn leilurn, c maudou-sc imprimiL· para 

' enl1·:n· cm discnssilo. , · 
O Sa. SoczA 1: !\lEu.o lambem. requc!·eu que 

se dcc.larasse urgente 9, pl·ojeclo que' upresera
tám na :icssilo antecedente sobre a nova ·t'órma 
dos governos das províncias. 

o· Si\, Art\UJO V tA:\); A :-Eu entendo qlle 
inclhor será rimndar esses projectos sobre os 
gove:rno;; pruvinciaes á connnis:ilo de lcgisla
~ão pam formar delles um só, porque todos 

·tres nao pod~m enlrm· em discussao sem algu-· 
. m1 cout'u::no ;y podem, se quizcrcm <\junl:ii'-se 

á emnmi::;;;no os Srs. deputados autores dos 
. projectos. · 

Depois de pequeno debate ''enceu-sc lambem 
que era urgente o 1irqjccto do Sr. Sou:à~ c 
~{ello; c como· os dos Sr~. Andmda. D.Iuchndo · c 

soes. · 

Levanlou-~e a sessno ás duas horas da. t:~r
de.-Jlfanoel Jo~é ele . Souza Pra11ça, secreta
lia: 

Ses!iáo em i O !!I aio · " 

PI\ES!DE~CIA DO SR. BISPO CAPELLÃO·MOR 
. . . . 

Aberta a sessão pelas 10 horas da manhil, 
leu-se a acta da antecedente _c 'foi approv~-
da. · 

O SR; SECRETARIO CAR.'\'EIRO DE CAMPOS. leu 
11111 olficio.Llo secr~tario d.e e~tado ·dos negocias 
do· imperio remettendo ao ... coilbcdmcnlo da 
as~embléa uma represeútaÇO:o do govéruo provi
s~rio da província de Goyaz, relativo. ao impe
dimento que tinha o deputado· da 111csma pro
'ine:ia J.oaquim Alves d'Oii.vcirit para ,vit·. desem
pcn har as suas ~uncçoc~ na nssembléa e .lem
brm·a a providencia de ser chamado o supplenlc, 
Lniz Antonio da Silva e Souza,-.,.-Foi para a 
commissno dos poderas, · . ·· · ·. · .. . · · · 
. O mesmo Sr .. secretario· leu a resposta . do 

Sr. dcpu~'ldo Pedro José. da Costa Barros ao ot'
ficio que se lhe dirigira·. para vir tomar assl!!llo 
na assemblé;1 como. deputado pela. província. do 
C_cará; concebida nos·termos segui~tes:_ .· ' . . 
·.(('.mm. Exm. Sr . .::...Em comprimenio :·ao . .' res
pei l:wel ilfficio, que V; Ex.; em nome da augusla 
assemblca geral constituinte e legislativa do im
pcrio do Brazil, me dil·igio com data de 7 do ccr
rcnle, rogo a V, Ex. queira levar á presença do 
soberano congresso . o . seguinte : :Em·.·. conse
qúencia dos·dislurbios acontecidos no .dia.30 de 
OutiJbro pnssado,. procedeu-se á h~rrenda,;.mon
struosa, e exccravel deYassa, .em .qu~.nlei~osos e · 
it1 fames descnfre:írão a!durias,: que.. tinhllo· no 
'coraçno.; envolverao-me nesse pelilgo de h'onores 

·c alrocidàdes; prciniincioü-me O· miriistro d~lln, 
·. e 1·e~ebi a 9 de'Feyereirq ordem d~ S.l\L .bnp·erial 
para recolher-me .Horlalezn de Sarita,Cru~ da 
Barra; e d!alli,·pas,ados 11 ou l2.dia5; fui' rc
movitlopal'a. á .da Couceiçno,. oi1dc fui retido . aló 
o dia 1' do corrente inclusive, e i:leliâ salii com 
homenagem na cidade, estado ein:que·.actual
mente mr. acho. Subirao. :í relaçno os autos 
pelos quaes me ,iulgárllo 1:eo; SUS!eittOl,i esta a pro
·uuncia lll e · manda-u1e . reSjlOUdcr Sl\plmal'ia
mentc n llilo sei o que: pois que ninda: me nàO 
!'ai ennnciad:~ culpn; c como no .accorclàO' da 
me~ma. \'inhllo ·comprelfenâidos. ré os,' que se 
auzenlcs;e que .·déviiló .ser .citados.':pot· carta 
(]'edito cujo prazo se dilata ó.inais · GO .dias, rc· 
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reputaçilo! i.l~:reço por J~remio dos met:s desvcllos 
a caltunnin, n infm11ia';_~ a pronuncia de um juizo · 
barbaro, cruel, sangui'Ia!'io, c ... ! E' no seio vir- . 
ginal dos eumpeõeo da liberdade brazilicn que 
eu solto as vozes cln. dor, c Lla ü)lJ•I'CosJ.o: é á au
gusta asseml>l&a, qtle i:Ll levo a pcliçao (\l)s meus 
direito.>, tn.o vil c.alei·,•oõarricnte negados. O eéu 
faça qnc proapercm os luminosos lmbalhos ·dos 
augustos representante;; da hriosn. naçllb brazi • 
!eira. 

" Deus guarde a y. E:,.-Quarlel da rua das 
Violas, cm 10 de ~laio de 1828.- Illm. Exm. 
Sr. Jose .Joaquim Carneiro de Campos.-Perll'o 
'José ilct Cos/(1. Ecuro.~.~~ 

queremos os chamados réos presentes no rcgedm· 
da jl,lstiça para. conccdc!··uos u respondermos ,ii, 
nno ficando sujeito:> á dclonga.aqueeslllosugeilm, 
os. réos ausentes; de cujo l'eqnerin1ento n:tt• 
tenho ainda soluç:to; c cl por este motivo quL 
r,no ouzo aprcsenlar-nie entre os meus irmM., 
para. aprender del!es JÍ !hzer a ventura deo:lc ri
qui:>simo imperio ; o· que farei com o n\aior jubilo, 
e ajudai-os-hei com o mais decidido interesse a 
levantar o magestoso edi!icio da nossa felicidade, 
Jogo que .0 areopngo brasilico me Julgar inno
ccntc, e d1gno de ter parte cm seus augustos .tra
balhos; o que espero do seu saber, da pureza de 
suas Íl~lenções, c da. sutt inabala.vcl justiça. Cum
pre-me finalmente mostrar ao soberano congresso 
que eu fui nomeado pela mesma província, que o sr. Alencar:-Pela leitura. da respósla dq 
hoje me tc!i1 nomeado para. as presentes côrlcs, Sr. Pedro José'da Costa Barros, Yejo que já não 
para. as de Portugal; o que participei logo a tem lugar a moção que !iz no dia,) do corrente; 
S. M.lmperial, então principc-regcnle, rogando- porque a. hypothese da pri1!1cim parte.da incli-
lhc me n!la 'obrigasse a partir carregando com toda cação n1lo se verifica, pois nãq c::; tá preso por pre
a re~ponsabilidade áquellas côrtes, que entll.o c~nwão de segurança pulllica; e quanlo ao que 
metl!ão medo; não me fnscinárão o ouro e a prevenia na ~cguncla parte aflil'lna-se que· .i•i esta 
reprc~enta~illo; posterguei estes dois ídolos, só par;•. feito, achando-se p1·ommciado, o que cu n1lo 

· ter arte nos 'destinos da. minha palria, . t: servir sabia com eel'lezn. Pol'lanlo per;o li~~ença para 
·ás ordens de S.· 1\J. Imperial, por que111 ludo f.ro- rctira1· a dil<L i nrlicar.~1lo; c t·climuclo-a, pedit·ia a 

. quei: isto sabe-o S: M. Imperial, sabe-o o mi- . palavra para propô r algum I'Crnedio a estes males; 
· nisterio, sabe-o õ Rio de .Taneil·o; sabe-o todo o se outro nobre deputado não .tive>>c .i:t oiTercciclo. 
Brazil, c breve o saberá todo o mundo, bem como um pro,ieclo de amnistia geral, que comprchcndc 
o" que se segue: Corrimuniquci esl.a minha reso- o meu illuslrc collega e que vai .a entrar Clll 

· Juçno á miuha. prcivincia, c clla louvou o meu discussãO; por isso se a assc"ntbléa m 'o pci'lnillc. 
procedimento. · · cu retiro a minha indicaç1l0. • 

'' Eu fui o primeiro dcpuúido da.~:prÔ~iilciits o sr. secretario FrnnÇa ;-Opponlw-mc a que 
do.liortc, que. felicitoU a S. M. Imperial, pela o il\uslrc Jircopinnrite relit·c a. sua proposta; . eu 
hcroic3: e iriagnanima resoluçno, que tomou de _ a apoiei, c l'allei sobre ella; c o Sr. Barros ela-
ficar _entre nós, ràedida. lllo hurriana, como sábia, r~ilnenlc se queixa na SLHL resposta das demoras 
c que foi a precurSora da' dita; que hoje gosamos. do seu livmmcnto~ Qtiaúdo cu fallci sobre este 

. Eu -fui o que nci· dia ·10 dC Outubt;o ·em ·acto da obj~clo propoz o Sr. Ami.1jo Uma .que ·se to-
' éamara: desta. cidade dé!eridi os direitos de Sua massc a matcria em outro ponto de vista, conhc
l\fngestitde-Imperia.l, reprovando a idca. do jura- · ccndo-se prin'iciro da legalidade do ·diploma .do 
incnto previa. á constitui~~ão, brazilica; como Sr. Barros, pam se deeidir se era ou nli.O depu
violenta, c incõnslitui:ional, com sacrillcio da Lado. Em conseqileiJcia "dO que propoz o Sr. Araujo 
minha vida, entregue a um partido dissideillc; Lima, mandou-se :i commiss::to de poderes para. 
convocando:para fitzcrcm parte commigo muitos interpôr o seu parecer: e achando esta legal o 
dos'nicus amigos -(ent.re os quaes.-·s:to alguns diploma, cscr~Yeu-se ao Sr. Barros para vir 
dós ·presos na. íllui: das Cobras), a fim de apoiarem . toniar assento . .,..:N est~s termos entendo qLJC·.,·isto 

· csta'zlioç!lo; o que cllcs .fizerão,com-.a melhor havei.- Já a resposta d'aquclle Sr. deputado, deve 
condcscendencia, e maior enthusiasnw. voltar tudo à commissno de ·podetcs para ·que 
. · «,-Eu fui ·que em dias ele Setembró escrevi unida á de legislaçn.o e justiça dêm o seu parecer 
para. a· minha província, rogando-lhe , fosse a · sobre este ol~jecto, que já está all'ecto á assembl~a. 
· priin'eira ·das do norte em· proclarnar a- Sua ·llfa- !Jara o tomar cm consideraçno, nno·como negoclo 

. gestadc -~Imperial, imperador constitucional do de um cidadno particular, ma$ de· um de,putado; 
imperio'do Brazíl, e o coltsegui, sendo clle acclit- Voto portanto ·que no.o se l'Qlire a moçao.-

. mlido ·alJi promplnmente; e com a maior,e!l'us1lo O Sr. ·Andrada Machado :-Eu sou ab~Olli-
_· dc"~oraÇll.o ... -. -' · · · ·. · · · lamente de opinino contraria.- .Estamos conti-

... · .. ;; De-lodo Ó cxpencliclo possa· étuando o queira · nuamimte em confusões; isto é o que se cltama 
. omundo, apr_escntar documentos indubitaveis :· misturar as cousas que nllo têm relaçno nl
-.. t~da_ esta'cidâdc f~lh éli1mcu abónovinganclo á guma ·entre si. · O nobi·c · âeputado fez· a sua 

mtude perseguida. · . · · · moÇ:to relativa ao Sr. Pedro José ela Cosia 
. . « E é o pi·einio destes . serviços,. \1lo .. rio to ria· · Bari·os, · e como o q·ue elle . pedia . cm um.a 
mente conhecidos, a privnçn.o ela minha libcrdaçlc, · parle clclla j:i · está l'eito, e !lão. se ver!· 

· o ullragc do meu nome,, e o 11\enoscaboda ·minha . fico. a l1ypothe~e . da· outr~; · caiu muita razao 

.. ·-··----------------
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-requer paraa retirar; c d~1·c deferir-~e nos seus 
rogos._ Se o illu_strc preopmantc ·quer usar do 
direito de petiçl1o a favor desta ou de qutra pes· 
sóa, pó de faze! :o mas _cm 1110\:M propria ; a do 
Sr. Alencar de1·e rctn·ar-se. Demms eu não 
cei para que ha de ir de novo á commiss1lo 
este nellocio com a resposta ~lo· Sr. ~edro . Jose 
1la Cosfa Barros. A conumss1\o d1z- o Sr. 
deputado póde ,·ir tomar assento :...:.o Sr. d~pt~· 
tado rcsponde-nl1o posso porque estou cmm· 
nosi:J ;..;..ora, se ·a ·Sr. Barros nào \'Cill tomar ' . .. . . . 
nsscnto por" estar crimmoso, segue-se que so 
pódc sahir deste emba_raç~o _po~· um de dous n~cios, 
ou porque o poder JUdtcmrto o. dcclar~ nm?· 
cente o porque alguma medula lcg1slatorm 
a· soc~uwi. Esta wedida legislaloda está 1ien· 
dente, c se passar cutno o nobre deputado, 
livre· do impeclimcnto que o estorva, pod~ 
vir toii1ar assento entre nós; c se nào passatTa 
deverá esperat; a decis~o da su~ sort; do pod~r 

··que unicamente a póde ~ctemunar .. NãO hn P?Is 
uecessidade de confundu· os ncgoctos: convem 
<lar-lhes o destino que lhes compúte, dil'igin· 
doos pelo 1;umo que lhe é -proprio. 

o sr. Alenoa,.:-Sou da n~csma opiuiào, c 
apoio o que diz o il!uslrc preopinante: O meu 
fim é remediar O mal Cll1 geral, C O pat;~icular 
do Sr. deputado Pedro Jose da Costa Barl'Os; c 
eomo está proposta uma ·amnistia geral que 
aproveita a todos, sem depcndencia do· poder 
judiciaria, julgo desnece~saria ~- minlm indi· 
caçl1o. Só . por um motivo· éú podi~. 1~rcf~rir ó 
meio da mm!Ja mor:no ao da amm~tm,- Isto 'é' 

. por querer sal\'ar it i!Oma do meu col!ega; mas 
pa:·a quem lem eue-neccs~idadc de se ,justificar?. 
Será para o ·povo do R10 de .Taneu·o? Todo 
elle lhe faz justiçá. Será para o chefe da nação ? 
Elle triesmo o condecot'ou e o honra; Será 
para à sua província? ·Ainda n1to perdeu o 
conceito que formaYa do deputado que duas 
vezes escolheu. Portanto. repito o que jít disse; 
julgo . desnccessa~ia a _minha indiçaça.o, c por_ 
isso pretendo rel!ral·a. - . . . · . · · 

·, o Sr. P~;~ir~ cÍ.a Cunha :-Eu lambem sou 
de parecer qlie o · illustre autor da_ indicação 
pó de retirai-a, iuas nem podsso. étiterido que o 
Sr. Pedro José da 'costà Bari·os. deYe ter pilCien' 
cia, _e. esperar . pelá . coíllingenlc · decisno . da 
amnistia. El!e_já expoz asrazocs;·que·o eslor· · 
vao ·de Yir tomar . assento ne~ta · assemb!éa, 
e . agor~. resta entrar no conheciment.o · dcssüs 
razoes,- pois está vedficftda a legalidad~ do seu 
diploma, e é porta!Ító iicptitudo. O qúc . jiro'poz 
o no)lre deputado o . Sr. -!<'rança iric parece 
muito acertado; ,.á.a resposta _·do Sr. Barros 
á ccinimissllo de -lcgislilçll.o pai-a que a examine 
e dê o seu parecer; e. depois a rissetübléa:dc
cidirll. Isto ~ o que eu julgo que se deve praticar. 
. ·. O Sn. A:rmii.~oA ~l.~cÍiAno :-:-Ell creio . qtÍc · 
V. E:t .. ~~verá prqpôr á ll,Ssembléa se o·Sr. Alcri· 
c..'tr pód~ retirar a sua indi<:~ç~o. . . . 

O Sn. PttEsiVE~~É fez a-proposta: e decidia-se 
que _sini.. 
.. O. Sn. CAAÜR.\ propoz que . se mandasse a 

t·esposla do Sr. Bitrrqs, c os !Unis papeis rela· 
til'os a est·c negocio :i eommiss1lo de Jegisliiç:io 
unida it de Jiodcres. · · 

. o sr. Andrnda Machado :-Eu sou de pare· 
cer <JUC u11o del'c ir a commissno itlgmiJa; :o 
que lia a fazer nesl.c caso é dirigir o Sr. secre· 
lario, em nome da ·assembléa, um ameio ao 
Sr. ·Barros significando-lhe que· sente muito 
\'CNc privada das suas. luzes e talento cm· 
·quanto durar o impedimento tcmporari~ que 
o impossibilita de comp:irccer. E se .durante 
eslc impedimento algum St·. deputado quizer 
·representar cn1· seu favor póde lar.êl-o, ·como 
j:i disse, em moçM propria, a qltal seguirá a 
umrclm de qualquer outra. Tudo · o mais é' 
alterar a ordem· c confundir os negocias. 

O Sn. SEcRET.Úuo · F!L\N<,a :...:..Nno julgo que 
se proceda fói·:i -da marcha orcliiiaria didgiÚ· 
do·sc estes papeis á resricctiva coriunissllo; 

· autes se n1lo segúirino:i_ esta ordem precipita· 
reiilos as ·decislles. Nada 'se perde cm qúe este 
negocio vá a úinii ciimmissilo para qllc' ó cxa· 
miuc com vagar c ucis infoi·mc; àntes mtiito 
niais liwilnlentc poderá a. asscmbléa depois de·. 
liberar.· Não vejo nisto' nem iuconvenien~e. il_em 
confusno. · ·.-

. o sr. Araujo L~a i-Eu Uno . digo só que· 
nada s~ . perde, digo que é tiecessario . que vá á 
conimissilo. ·.o Sr. secretario i;l!lO pode escrever 

. as .. Sr. Barros serú .proceder decisllq dã assêin
bléã; c para .'esta decisão. é ·que · coií\•ém que. a 
cciinniissl1o nos informe. Po1~ ora lemos sómen ~ 
te o qtie representou o Sr. Brirros, c pelo que · 
elle unicaineritc .nos diz não é-- que. a asscrilblea. 
ha. de delibet·ar cji.ie'ri~tci pode entrar, rieste.re· 
cinto. Voto por isso que vá .a connnissno ;:pois 
por muito.simjlles c claro que.seja o negocio. 
scr;i.pre ;n~ell!m:: se. -1m:. d~,. conhecer. clelle, de: 
pms do JUIZO da comnuss!lo.- Esta é ,a.--marcha. 
regular. . . , . . . _. . .... .. · 

o sr. Andrad~ Macliad.o :~Sr: presidente, 
êu pasm,<i de ouvh· 'dizer_ qúe. esta é . a n1~rc~a 
regular! Quem nllo .'sab.c que o· ~r. se_cretarJú_ 

~. ntto responde n ·ninguem: sem ordem ·c~a.· assem·~ 
. blé:i? Qüondo eu.disSC qüei. a. proc~det;·Se CÚ~ . 
·1'egí:a, devia. escrever-se ao Sr.· ~epiltado Pedro . 
·José da ·Costa ·Barros, 'llllo podia lembrar-me 
que "se· entenderia· que ·'eu julgava qúe o officio 
do St·: secretario era: anterior á decisno· ·deste 
congresso, pois todos sabem que o' Sr. secre~ 
ta rio nl1o expede _officios sem ordem ,da-. assem· 
bléa, e pcir isso n!ló liz esta explicaçl1oJlOrdes· 
nccessaria. Quuúto ao que disse o illusti·erir~o· 
pinantc sobre a necessidade. de se rcmetler este 
liegocio á uma_ conim,issl1(), vejo ,que .. ~onfundt;~ 
réquerim,et:to: _ c~m .. respos.ta. -O ~~:~ :~arrqs _n!lo 
fez ·:requ~r1mento; respondeu a ·mtnnaçno . da . 

... 
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Íi.!lsemb1éa e mostrou que .não podia obedecer, .O ·sr. Pereira da: Cunha foi do mcs1i10 voto; mas· 
·porque eslava pronunciado cm uma devassa o Sr:CarneirodeCampossuslentou quctratandà-
em. que fôra ccimp1·chendido. Logo, a assem· se do· cru;o de impedimento á entrada de um 
bléa sabe que. se· o· Sr. Barros· nao· .vem tomar · Sr. deputado·na asscmbléa nenhuina comnlissa:o 
assento é porque na conformidade das instrac- era mnis competente' que a de ·poderes. 
ç~es o. não póde tomar pela qualidade de cri·.. Depóis de hl~evc debate dccidio a~ asscmbl~a 
minosci, o que consta por l'actos, c 'não .porque que fosse cornmctido o conhecimento do negocio 
ellc ·simplesmente· o . diga~· Se lizesse J'eqúeri- á commi~s1lo de [Qgislaçilo c justiça unida áde po-
mento eu seria lambem de voto que sc·rcmct- de1'es.' .. 
l.ess'e a comll'iissão,tlc.·'lcgislaçM·c· justic,~a· para Fez-se a chamada, c achar1lo-se presentes 51 
conhecerinos da legalidade· do processo, . e chi- Sl·s. deputados, l'altando os Srs. Andrada e Silva, 
felidernios seus c}ireitós se· preciso lossc ; ·mns Furtado .de Mendonça e Rodrigues de Carvalho, 
clle deu a sua resposta c declarou a inhibiçno, por impedilllcnto de molcstiq_. . 

. c ~c estii' é legal deve esperar que cesse o mo ti. 
Yà é1uc o estorva de comparecer. · · ·. . ·Os SRs .. sECIIETAruos lizerão w; duas seguintes 
. o sr·.;Arau,Ío Li:ln:~;-sr. presidente, cu tam· . indicaçlles: . 
bem me .. admiro muito. da ,admiração do · illus-. ·!c 1.• Que se o!'licias~e ao g01·erno pela S!')crc· 
Ire preopinantc. 'Quando cu disse que , nno se ltu·ia ele estado dqs negocias -da guerra afim de 
clc'via offiCiár pelo. simples dilo elo Sr. Bal'l'os, · se nomearem du!IS ordenanças de. cayaJlaria ás 
rJ:to. suppuz· quc'se entendia que ·o oflicio~ se ex- drdens da assembléa. · · · 
pedm·antes da decisnci ela assembléa;. nem o " 2.• Que se olliciasse igualmente a~ governo 
il1~1sh:e pt'COJiimmte colligida isso· do. mcú cu!·to ·peJa ~ecretaria de estado dos negocias do imperio 
·discurso; ·se ·o colisidciruss·c · tódci inteirei corno. eu- ·para se expedirem as· ordens ncccssarias alim de 
6 _Jig~ei. A ~sembléa tem de· clclihel·ar, e pura virem da livraria publica os lil'l'OS (yúeprecisa.Sse · 
q~~e· cjelilierê com .'ln ais ·acerto ·vá ··o negocio' a c pedisse a assembléa. " · · 
um~ co!nmiss1lo ainda que púcço siniples e Resolveu-se qlle se expedissem os r.espcctivos 
~la~o .: eis:iiCJ~li o·. que _eu· clissc; c . ? que airida orticios. .. , 
rep1to. Dema1s, -~ negoció de ·r~conhecer se um . 0 s~ .. ·Duarte e· Sil~a:.......:Peço . a p. alavra. ·As 
deputado· deye oi.! Ililo" tomar assento na assem; 

. ~léa; não .é de pe9Úena ~nonta, é ele s,uil'in'iá 'l·lmtagens que resultãó da liberdade da imprensa 
1mportancm, e·,mmto .. melmdroso ............... ·. . s1lo·l1lo ·conhecidas. que- CII seda ·importuno to-
·: ... As prov_I.'richis_q· uerem itue osho.H_l~ns.quees; . ni.aMo-o·teiu'po a esta augusla'ássériibléá pára 

11 demonstra!·us. E' ver~ladc que ella se acha .de· 
~o. Jerilo para. advogar a.sua cauza· levantem· .a . cretacla _c· pi:o\'isorian!ente regulada peJO decreto 
vo_z neste· recinto· cm seu. favor.,; C. qüiindo algum de.18 de Junho do anno pru;sado; porém; Sr. prc-. 
rillO .fôi• adi:iiittido é •pl;eCiso. mo:~trar. '"que· ri1to sidentc,.motivos talvez imperiosos fizerão cmmu-

. f~mo~precipitados, que seguiinos·it riiárclia Ol'; . decer a lei: geralmente se crê_ que tal ·liberdade 
dmar'lll,que fizemosquttnto.estava dailossa· parte não existe de l';tclo. :Com a iristallaç:tà desta au-

. para n!lo errar;, 1!:' pois pelaimportiincia e gra- gusta assembléa devem.desapparec.cr as descon
vidade do 11égôcio''que eu' deséjc) qüê ellc tome . Jianças j a liberdade ~a imprensá 'dcv;e. resul'!Íir 
a· direcç_llo·que tenho proposto .. Finalmente dc\'o ,escudada por uma lct protectora; aquclla de que 
dizer que. nnó confundo requerimentos corri res- fallei precisa ser reformada, pois que as circuni
post:u>, que foi ·O s7gundo ·objecto. da. acliuiração slancios ~m que· se achava cntno a nação brazi-
do : llluslre· .. preopmarüe; o que escreveu· o · · ~ r t · d d J 1 · · · 
Sr. Barros sen1pre o,;: considerei • .. l;esposta:;·mas le!ra:temmur, e IZmen C.lllll a 0~, u go ·P?r 1sso· 
.tendo a assembléa dedelibérar sobre .ella, c ii:to. urgente ·o qt.ie vou.propôr. á as~embléo, .... · ... · 
s~u~do'..?-~egocio,déúrgentc .. decisllo; ;requei~oque. . O SR. A:iDÍIAnA M.ici!A;~:;.Peço, por amo1' da 

· csta.seJ~.acompanhada de. todas as solemm1a?es ordem que V; Ex. deClare ,que esta indicaçno-nno 
que-hio~t~eirJ ,que a iisseinbléa ,delib~!OU co~ o tem agora lugar, porque a ordem do dia está pri-
vagar:qliedeve delibei·itr .sobre taes _,negocJOs. · :neiro que tudo .... · .: . · . '. : . · . · 
Este:é'ô mêú \>O to; ' . · .·.::- .• ". ~ · ·:' ' . :· · · ·. . . ·o Sr. Duarte silv&;...:..sr. pt'Csirle.ntc,·eu~n:lo 

-· · :J ttli;~!ldõ.;se:. a .mat~Hi~:-s(JirÚ:ieiltemeiíte: dis~ pos~crguei'a ordem do _dia; já .se· tinhã,o proposto 
cútida pt·opoz,. o: Si·; .pl'csiderite se : devia ir :·o ind!Caçllcs.-sem que ninguein a· rechimasse ;· c 
~eg~c~o:a;alguma con~missno, . c :venceu:se. que ai;sini .. conio. a ru;sembléa . tomou conhecimento 
Sllll. . · : . , : . · . ~ : · · daqtieJias, entendi ,que tririlbcffio tomaria do que 
.. Propóz depois o s~. preside~ te, se iria ~só á . prc~enclia prOJiôr, ·e por i;,;;o prinCipiei a _fallnr j 

commissão:de'Jegisla.çn:o·.e justiça ou · tamhem á 1ilas deixarei a minha proposta para outra 
d d .. · .. oc·c""l'•o. · · . · · · · · · · · · .. .. · ·-: e-pç eres. <' .·. ·:·· : , :"' . '· · .o,· . , ..... ·' ....., a 

. ·0 .Sn>ANiiR.AllA .1\Lü:uADO seguiô· 'a opinino . Passou:se á ord~in do dia; ~ procederido-se ~-
·a c que :nil.o de'~ia: ir á. eoiiiniissttó' él.e poderes non.Jcaçl!o da commiss:to de fazenda, qüti se rc
pi:irqtie esta só êoúhecia' da Jegálidade dós diiil.~, · solveu ser de· cirico·riicmbros; sahirno eleitos -o5 , 
mas,:~_qiíéjâ'cstava'feitoarespeito dó'Sr.-B.itrros~ · Srs. Nogueira da Ganu\;Ribeiro de.Anru·ada, Re·· 

.. • 
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~cndc Cesta. bar:J.o de Santo-"\rnaro c Toledo 
Rcndcn. · 

Scguio·se a ncmcaçiloda dch1strucç1lo publica 
que i~:ualmcnlc se assentou quc·dcvia compôr·se 
de.c:inco membros. c sahir1lo eleitos os Srs. Go- · 
mide, Pinheiro de ·oliveira, Ribeiro de Andradci, 
Nogueira da Gama c Velloso de Oliveira. 

Passou·se á de policia, de que s:lo membro~ . 
natos os Srs. presidente e sccrelarios, c pnra 
adjuntos á mesa sal1irilo eleitos os Srs .. Josi.\ Cus
todio Dias e Teixeira de Gouvêa. 

O SR. RIBEIRO DE REZEXDE como rcl:~.tor da 
commissão de poderes leu o seguinte parecer : 

· cc A conmiisstlo de poderes examinando o re· 
querirricnto de .Joaquim Alves de Oliveira, de
putado' nomeado pela província de Goyaz, qua 
pede ser escuso de vir tomar assqnto nesta assem
bléa por moiestias, que· allega, mas que nno 
comprova por nno juntar attestaçoes, ou certidoes 
dê' professores e sómenle simples attestaçOes dos 
juizes ordinarios, e das pemissúes :é de parecer 
que não tem lugar a pretcnçno e que se expeça 
ordem pelo .secretãrio da assembléa para vir ·to-
mar assento. · 

P.IR.I JOSÉ DO:\IF.ICTO DE .IXD!L\0.\ E SILVA 

. Illn1. c Exm. Sr.~A n5scmbléci geral c~n: 
slituinte .c lq;islntiva do imperio elo Brazil,. to
maneio cm consiclcr::~ç:lo a ncccssidadé que· tc:m 
de liYro~ para a conveniente ilhistr::içilo dos 
negocias quc.:se tr:ttilo .nas' su_::is _sessoes, e quç
rcndo, por outra parte, poupar <i fazenda na
cional a despcza qnc faria na compr:i. dcllcs; 
ordenou-me .que participasse a V. Ex. qtie 
muito conviria que da bibliotheca. 'irilpcri:i.I 
viessem pura a mesma assembléa os livros de 
que pt:ccisassc no decurso de seus. trp.baihos, 
obtendo para isso . V .. Ex. de Sua 1\[agesla~c 
Imperial a. ncccssaria pcrmissilô; e fazendo 
expedir as convenientes. ordens á rércrida b!
bliotheca .. O que V. Ex; 'levará .:ao: conhect
menlo de Sua Mai;estade Iri1periai.....:..Dcus guar
de n V. Ex.-P::iço .da assemblén,· cm· 10. de'-Maio 
de 1823.-José Joaqui?i~ Cameiro- de Cmnpos. . . . ' . . : .. 

.. . .. •'. . 
PAR.\ JOAQUIM. ALVP.S DE _..QLJ)'EI!L\. 

· ·A a5~ei-ilbléa ·geral constituiiitc. c legislativa 
-do Imperio (lo Bràzil, ._tomando imf consideJ;a

ç1l.o o niolivo allegado por V. S; pai·a ser· dispen
. " Paço da assembléa, 10. de Maio de 1823.- . sadi:i. de exercer as fmicÇoes dri ·deputado na 

.Estevtio Ribei1'o.de Rezende.-Antonio .Ca1'los mesma assemhléa pela província~ de Goyaz, .e 
Ribei1'o deAnd1'ada Jrfachado e Sil·va.-Malioel não o rccorihcccndo· si.il1icientc' para il·áimir 

Jaeintho Nogueira da Gama.-Foi approvado. . ~:n::: cr~~ftta~~~es ser;~~~~ ~~~~~:: . ~~:t/ ~~: 
o Sr. secretario Franca:-Assim como se gi.isto congresso,. e -. déscmpenhar . os · nobres . 

olliciaao Sr· Alves de Oliveira--para· vit: tomar· trabalhos. tle _·que o c1icarrcgará a refcrid::Cpro
:issento, entendo que se deve ofliciar a lodos os . vh1ciri. ·o que parlieipo_a 'V; S. 'Iim·a ·sua i~
SJ:g, deputados ainda ausentes; e para isso é ne· telligenCia.-:-Deus guarde a· V. S~-Paço· chi as
cessar!o que a conunissno de poderes ap_resente .... seinbléa, éin 10. de Maio de 1823.-'-,José· Joa-
uma hsta dos seus nomes com ·a declaração das q1tiút ·cariie.i?:o de CainjJi:ú. · · . · · · · · · ·· · · 

· províncias a que pertencem, o que :se pódc fazer · · · • · · · · · ' .... · · 
.na. sessão· seguinte.~ A· assen1bJéa resolveu. que · ·. · · 
assim se fizesse. · se~são cm u ·de Maio· --· '· - · · 

O Sn; P1ü:inoE~TE assignou para· a ordem do · · . .- · :·;: · · · · · 
dia a continua~~no da nomea\·ão das conunissOes,· PREsioE:xcJA- .no ·sR. ·:rmii>o c,\PEttÃó·~ióR. 
c a discussão do projecto de decreto do Sr;· R o· . Aberta a ·sessão pelas 10 horas da manhã, 
drigucs de Carvalho. . ~; . fCZ"SC ·:a chamada, c . acharllO•SC presentes :52 . 

Levantou-se a sessão ás 2 horas d~ tarde,:_ Srs. deputados. ·raltimdo·por.: motivo de:moles-
Nanoel ~osé de Souza'Fi·an?a; sccrctado. tia·. os Si·s .. ·.Costa :Aguiar- e-: -Furtado·: _de 

. RESOLUÇÕES DA ASSEMBLEA . 
. ' . . •. .l ·.:..: . . ·· .. 

PAR.\ JOÃO VIEIRA DE CARVALHO. 

: Illíú. ·c· Ex. Sr.-A assemblt\ geral·conslÜuinte 
e'legislativ::i do impcrio do'Brazil, riuinda· parti· 
cipar_ ao govei·nci, quc'·é de urgente' necessidade 
a nomeação de duas ordenanças eiTecti'i·as·.dc·ca· 
vallaria par~ o e?'pcdientc das ordens da nicsma 
assemblén. . O que V. Ex,· Ievm:á ao cmiheci.· 
mento de Sua 1\!agestade l{llperinl.~Deús guarde 
a V. 'Ex.-Paço: da assemblén, 10 de.Maio de 
1823._;_Jo8é Joaqiti11i- Carneti·o d~ Cainpos, · 

•. 

Mcndonçá: ' .. · . ·. · ' . . . . · · 
Leu-se depois à 'ai:t;i da·· sessão'' imtecedcnte 

c foi approviid_a; .. · :: ·: · . · .··. · '. . -: · 
: o' SR. SEcRE"l'o~iúo c.msi:1Fio ·o-i:' c.\liros· leu o 

scguintp oflicio. do ~i~istr? ·c secJ:etar}o de_ esta-. 
do·dos negociosdo.m1p~!~1~:. ·, · ~ ... : · -·::~ .. 
· _;, rnm.': e Exm .. Si·.-:-Tcndd ~~a "camil.r::L. da 

·villa de S. Jorge. dos Il11éos; _enl ~ffiCio.:de 31 
de Março. do cén:rcnte anno,·rcprc~~nta~~-a Su~ · 
Magcstacl.e o ·Imperador _q~c dous. a!llJmãcplh . 
cstabelccJClos · não cumpmão a promessa,., que · 

. haviilO· feito, ele. dar terras. c. mcios:d~'stip~;is-
. tcncia · a 98 . pessoas; que,. m::u:1dáraó ···vi i·. de 
. Francfort, succcdcndo ficarem aquelles· col01~os 
desgraça~os,· e · mor~end9 á n1ingu_a ·; c· que· _'no · 
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dia-.19- do dito IUI)Z Jcscmharcár:to al!Lmab. :. Deus guarde n v. M. Imperial muitos annos 
- 28 . i'o.milias coin ] 6l peSSOO.S i pedindo pm· isso · para nosso ampal'O. llhéos, 'cm c:unara: éJc $1 

o.· ditú:ún~ra . as _necessnr~ns pro\·idencins para de .Março ~c 182~. ~.De· ·V. M. Imperial os 
o estabelecnnento . daquella gente, por ser po· mais hurnillissimos s.ubditos· c crcados . ..:,...O 'júiz 
bre. a· villa, c dih1inutas as ·rendas ·do canse- presidente. Florcntio Sów;e's de' Sottza.;;;..O verei!> 
lho; afin1 de que, longe de ·perecerem de mi- dor,. Vicc1de Jfarqiú:a:Brandão . .:... O· :vereador, 

'seria; se tornem utcis, e augmciltcm a povoa· Luie Caetano da·'Sil-vu;-O·vereador, Ftanci8co 
: çno ·livre: O mesmo augusto senhor me ordena dê: Paulct d' Er.a e .CcUJtro Bi1-iba:-0 procura· 
que erivie. a V. Ex .. ·o-refel'ido' officio, pit1·a que, dor, Jfa.noel Alveu dos Reis. ,, . . : .. · . :. 
fazcúdo·o presente na asscmbléa geral, consti· . o Sn.' AxDIÜDAl\IAciiAD'o:- Por este·motivo 
ttiilite e legislativa deste imperio, possa a me~- . proponho que se nomêe sem 'demora a- cÓmmiS· • 
ma . as'scmbléa, 'se 'lhe . parecer - conveniente, sn.o de" colonisaçilo para que, unida á de fazenda, 
deliberar sobre o que julgar' ·mais proprio .a visto ,que se trata de meios. pecuniarios, dê 0 seu 
este ,.1;espeito·; e estabelecer outrosiin uma me· parecer sobre este objecto. ; . · ·· · 
dida:geral, que para o futuro sin·a de legislaçrw . · 
pará o' Jciineiito .de tilo . impprt:intc .· objecto. . . o SR. A.'iDRADA E Sn~v.l: -:--Esta incdidà é 'de 
. - ' . ., . . . •. '• ·. . . . ' ' . . ribsoliita necessidade, porque iiiporta o auirinen· 

.. c( Deus guard~ca.V.' Ex.~Palacio· do' Rio'de _tó de_)bpulaç.ao j ?. eu ten_ho na r;partiça~::dos 
Janeiro,· em 9:de!\Iaio de1823,-José.Bonijacio nçgoc10s estrangerros mmtos papeis que podem . 

. de Andradci e Siz.va.-Sr. José :Joaquim Cm·· . dar )uz sobre· estn:.materia. e estou proínpto a 
neiro., de -Campos .. J)·. :. · • . remettêl-os a·:comm•ssilo. - . . · . . 

. ·, (( Senhor.-Florencio Soares de Souza, prcsi- o SR. PRESI~EN'fE-~ declarou que a: ordc~ . do 
dimte;'tuiz Caetano da·:Sil1n;~·Vicente-Marques: dia~ era a continuaçno. da nomeaçn.o ·-das com· 

·Brandão, .Francisco de Paula d'Er..a e Castro, ·c o · missoes, .e. que ju!ga;a 'muito·· urgêúté a de co· 
· .: capitilo)vlalioel .Alves dos Reis; procurador-da: lonisaçno.' . . · . , · · 
· camara desta villadeS.-Joi-gc-dos Ilhécis, cabeçn' · ·· - · - . · ·· ···· 

da ai ta comarca;·cste prcsent,c (\linO por.V:M.Iili·' . o Sn: kmhlDA M~cHADO di~sc que lhe pare:. 
-perial '!ue úeus' guàrde. Prcistmdos ás benignas · · cm: que esta commissno devm ser:- de : cinco 
-plantas de-V .. 'hf.:Imperinl, coniomais: profundo membros,,. porque . não: só tinha de dar :ó., seu 
.. respeito representámos a V; :M; 'lrriperial, que· parecer, mas até cm plano·.dc- colonisaçilq - . 
o ·Pedro;: Weyle;. e ~ Adolt)ho" Sãü.;akci' 'd:i: !laçi\o .. , o ;SR; PRES!DESTE'propoz.se-s~ria "de Ires-. ou 

ai\emn.i_ estabelecidas··. no. tc.rre1:1o '•denommado . de· cinco ·membros a' coinmissãô·de.'COloliisaçilo. 
!" . Rio. ·de .. Almada,. termo: desta -villa passárno· a -c· •de civilisáçlld· c cathechi~ação \dos: indígenas 

:mandai" vir··.de Frai'lcfór.t 10 · lilmiliits ·-com •913 do BI?i!l ;:~e resolveu-se: que! fosse ·:de . tres, 
· ' pessoas, 0afini ile estabelecer uma .coloriia rio :SO·· · • e quc·umda ·a:de fazenda.· ·désse~ com Ul'gCliCÍa 

:'bredito jerrerio · coúi cOJ1diÇn.o· de lhes :dartemt .· o- scu->voto sobre o objecto··acinia indicado·· dos 
·pará'' ·agricultura;•. sustimtal ,as• do tis annos, ·dar· ' colonos >àllemlies; ·::ficando: além ··disso -•a. ··seu 
lhes igualmente casas de rcsidencia, é _todo o. .. ·cai-go '.formal" um ·plano, que '•jlatisfizess'e ao .~fim .. 

. mais SUpp'fimentÔ'IÍ'CCessàrio ~a: •beneficiei' do pl'C· '. do.augmcnto. de populaÇãO dqs, homens. brancos, 
· dito ··estabelecimento.·Acoiitece. quç chegando as·· ·.e·. civi!isac~ã<i ·c. ·eathechisar.ão dos.iridlós- ·selva· 
•niesínas llunilias rio lugar .destin(!do "nenhuu1 ·gcns.: · ' ·-· · · ~:-:, .'- ,-_. , ... :. · .: .-. . 

. '.~lfeito-pr~duzio aquellus condiço_çs, .untes n pran; ' . Procedcu·sé ávo"ta"Çilo,_c sahiril.o ·.nomeados 
·.·-de -~miserm- em· que•sc ach!lotem conduzido a· os Srs; Gomide,.Silveira de l\len~ônça ,c .. R~dri· 
>sepultura grande· •parte dlif; refeddas fàmilias, c gues ~a _Gosta ......... · ,. -.: . , ... _ , ~ ... _ _. 
:: :aS'CJUC'rcstii.O, estn.o.:sugeitas ao mêsnio' precipício . .. ·o ·. SR: ANDI'ÚDÁ. :E -Sr mi. disse .;qúc :o"linha 

•· . ' por nrtô' tercn'i corn cjue subsistllo, "ii pelos póuóos um. irabalho feito a: respeito ;·da'·· éivi!isriçlio; c 
.. ·. ciu .liei1huns ·fulidos•dos ·sobrcditos proprietârio~. · ca_thechisàçilo -dos indigemis ,o~ qtinL:.-offeiecia, 
-·· 'ii No cúa i9 ú-cô;:eritê 'huiz ciiiscirtb~;i:tú•;ne:it:l'' . porque· poderia. mhiistrar<a cammissn.ô;: alo-ti. 
-'villa 2"8'r:irriili:is c'om"171 pessoas ,;in'das dÓrJÚe!ln. . . mas. ·idéas· ,i;óbrê tão importni'l!e" :inatcria:"- . 
· :'riiiçn.ô_::riom ó rriésinii'projcétô,' e· es[ierilo~se 'ihii:; · .Foi :'aceita.:_ a: oflertü na·:'cont&rmidiide; do: ··i-egi. : 

'iiOO-:pessoás das· mésm:is para :o· predito ·fim ele mentor _ < :. ' -.. · •O,: ; ;;·: .• ': : ;.:· ,'.;~> , . · 
. étâbelecimcnto,n::lquelle :te•;renó .:'c conhecendo. • Prissou:sc ·.- á': n'Olnea'çno;'da·':de·'::commercio, 

· · .. :;, :nos['qÚe éstà-génte está·, exiJas ta. ii: sofft·er,ign;lCS , . :t~rj~ultu~·a,;,in,d~sti-ia, .!!.ar_te§,;~ )~li~_o;s~ 1re~ol· . · :: ;.:désgraÇag,. e~'des~jando :ao: mesnió, feinpo .o esta· :_ :v1do _que fosse .de tres ·m·embros,:sabirilo: · e1eitos 
· .:,be!~Çi~úiiitó/dclleto: qu:\l·tieln sumina,.~obcàa ·._os :,~~s_:_;-Si)Yc!r_à' ~_e :.Mcji~iíriça,/''J,'éixeira ··da 
· .~ :destn:villa, e seusliribital'ites sc·n:\o.póde cfleclun:i', · J~onscca, :c Dnnrte . S•h:a::-. :- ·' .~·., ·. _). · · ·. .. 
. >rogaiil.qs'~a :V.' !\-L \]n1periabqúcir·a, ;compnssi1·o _ . ,· .-}SegÍíio:se":·.á''de',in~nrih~;:~ ·gíie'Í·Ín,. e< sahil'il.O 
· :!'ôlhnl-os c ileliberarõ:que fõi·.a l:iern da cx_i:;tcilCin; eleitas:: os . Srs.'Cptita·· Reis,''.'Chiigàs :su.ri.tcis . c · 
·. : e:·estabelêcinientos'das mencionncla5.: i'ari1Ilia.s, :o.. ·T.oledo :Rendoli:~ . ·· · .: · '·:(;•., . . ,_.,. ~-·, ,, ·, . 

. · ·•· 'por·.· c~_ri.s'eqilencin(pnra· o. futuro_ ter~\· ai1gme1;to ·. _,~o:. f}in~ d~s~~- .n?,ni~a.çi\o· 'o _Srf,'Ródrigiíc3- de 
. :··.Ci!~'l.-. Vllla: .·v.-: Mi lmpcrinl.·m:mdnní.:o ·que c~ôr ~~rv~lh_o ·. pecho' ;h~enca .. (iara ,·~c "'t•ctir!1~,. por 
:, .~cm do. ;, · . mcommodndo. .. · · · . ... • -· · 

.. 
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Continuou-se na nomeação das commissúe» 
e procerleu-se á votaçno · parõt a de estatística e 
diplomalica, !ahirão. eleitos os Srs. Ribeir·o .de . 
J\ndrade, barllo de Santo-Amnro e Nogueira da 
Gama. · 

Rez;,nde, .em .que . se .queixa .da , exch.Jsii..o 
do hol)roso ca:rgo, de. ·.deputado á .. as.semblé.a · 
gemi, -constitninte e legislativa· do :.impc.rio d.o 
Brazil,. por parle da provincia de Pernmnb).lco, 
que lhe :fez :a camara.de .Olinda, seni· .Ler pai'a 
isso autoridade alguma: examinando; -,igual· 

O Sn. RIBEIRO DE .Rr.zF.NDE como· merilhro mente os officios das c:imaras .de· .. Oiinda, ,e d.o 
. da commissllo de poderes leu os seguintes Recife a este .respeito,. e a cóp(a das ·.actas da· 
pareceres: · éamarn. de Olinda, capital da ·província,. onde se · 

• ~A commissllO de ·poderes. examinando o . fcz.a u!Lima..apuraçlio dos .vastos .d~s .collegios · . 
. requerimento ele Agostinho Corrêa da .Silva · cleitorâes: . lendo ·finalmente • as. instrucções, 
· GoulliO, deputado eleito por e~ ta província .do a · ordoris ·por. .m1da . se .. deviilo tegular. ·.os 
. Rio ele Janeiro, em que, pede escusa.do cargo co!legios · eleiloraes, e ·.a . camara da .ctipiial, 
de deputado em raznode·sua.:mmçada Idade achou: 
de perto de 70 ::mnos e de graves moleslias, · · · · ·· · ·d · · · ·. 

I · d cr·Qne a C:mu1ra de Olin a· .fti1idando~s~ na 
e é 1romcas, que pa ece· e. que comprova com reclamaçllo. qúe rio acto da apuraçllo dos \'Otosdos 
certidoés. dep~ofessores, que forno e~ami.nadas : . collet:. ·~ias .ele. itor:ies lhe .'fize~~o· os eleito_res e . 
p'ela :mesma com1~issão: é de. par.ecer que .~e ~ ... 
lhe conceda .a cscns:i :pedida; não. sendo ene· . homens bons,- que· se .. achavllo. presentes, .em 

-'cessaria ·novo cham:uüento .do immediato, _a numei;o. de 33; incluindo-se.ncste numero, Ires 
quem cabia segundo _a -act::i das .. eleiçocs, .·por eleitores, como se reeonhece:pelas suas.assigna· 
jn se achar . supprido pelo que tem exercício turas, excluíra do.· honrqso ca~go . de ,.deputado 
nesta -a:ssembléa;· ·Paço da asscmbléa"-'-'l2·:.de • ao, -vadre--Venanoio.:·Henriques ~de : Rez~nde;· : . 
l\l:iio de. 823.-.&tevão··Ribei:l'o ck Rezende.-: que ·ilelos.:i·otos:~dos· collpgio.s, cl~(loraes,,deYia 
.t1ntonio Cw·los R-ibei?·o de AndTa-da: e· Sil,: ser o oitavo .. dos ·nomeados.- visto· te!- reU11ido ·· 

. 169 ,;o tos, l'u'ndaiÍdo-s. e'_para'.es!ã excltisil. ó ... Il.·.-.a.·: .. J 1•a.-.ilfanoel Jacintlw ):•{ogueh·a .;da~ Gama.» · 
2': do .cap .. 4• .d:ls.instrucçºes d~J9 deJu11hp .do 

"A· commissno· dos·· poderes~· examinando· aniio ·.pass:i.dó, ,visto iflle . constaYa .. por·, dna> 
o diploma do:deptitado pela província .do· Rio cartas assignndas por,:.este p,iidre,:;e :inipl:ess~~ ·· 
de Janeiro 'Joaquim :Gonçalves ·Ledo o achou . nos)eriodos o·:.ilfa1'ibondo.:~ .(i;az..e!a~;f~~IÚt11Íbu~ . 

, .legal .. por se. achar conforme á .acta, ·e .esta·· · câna, ·qúc elle nno:era ·ao'ectoA ;c~msa; dq)3,qt•· .. ·· 
. conforme.:ís •instrucçoes ;. e {: . de.· _p:ú·ecer, q!Je .. zil, '·promovendo; o : 'SY.Stem·a .· rep,u~licá~~; , CJ!!e , , 
. o :dito ,deputado .eleito .póde. vir .. tomar assento· a cumarn ·do ReCife r.roclamou.cpnlra,esta;ex~!u; · "' 
. nesta · assembléa. .uma. ,yez; q!Je se mostre s~m' ·são, ~apt;esentando. ·,um .;prqtesto ·:.assign_aâo, dl9( . 
. crime, que· O, irihiba, .. em . Canfonnidade :do. .2.13icidadi10S em.cujo.úumcro:entrav.ão:33 eJej;; . 
disposto.' rias . mesmas .. instrucçoes;: . visto. qué tores, contra'. um ·. ta]:pro~edime!llo ·d:i~caÍi1iu;a . 

. no seu. proprio requerimento. confessa :lcr.•.sido :. de', Olinda; qilir em'.vez de .. :lpurar. os,.::votos . do;; . 

. obrigado' a 'reti'rm:-se' desta :cidade, t>ãr. motiyos' collegios eleitot;:ies,. corno:unicaniente .lhe cúm ;' 
politicos.-:-"'Paço dn .assémbléa, 12.' de Maio,. de: · pria,·se,arrogou 'o direito de·. verific.ãr ... a5.';q_uii: 

'.1823.7:!8tevão Ribeiro . de, Rezende.-'Jfanoel · Jidades ,dos. votados; . que . · sómen.te·: competia 
· Jacintl1o.Nogueini fla. Ganw.-Antowio C'a.1·los: :\ meza dos . collegios elei.t,orues, _n:i conformi~ 
- Ribeiro de A11clmcla Macltado e Silva.» . ' · dode das ;Íll~lt·uc,çoes~ A'.vista , do· ~exp9sto; ·:J1Ó.O 

"·A commissitci dos poderes examinando. •o póde haver dtiTida.'.sobre:a :ill~galidad.~:dci .. pro.ce, · 
reqlieriri1ento .do bacharel José· Alves do :Couto: . dimc~lo;:.~que h ou\~~. com;, o,; padre ;;;V,el!~cjo .. · 
SaraiYa,, enl' que pede escus:i dO.:·ciai~Ó de ·depu':. Henriques; de: Rez.en4e,; po1s ;;CfUC. ~ .. s.ua: .:~xcl~- · · 

.. tndo a.:~stn.assembléa pela. provincin:.de .1\Iirius-' sno: sóme~te,podin.!er lugar~-,tlo~>;e?)l,!lgi?,s,7-.e)ei- · 
Ge1;nes; peTas motivos de. sua a\'anÇado .. ,idade: . ·tornes,, ,em; que.:obteve;volos;:.d~~~~~!l49.;s~, •'pe_Ia . .. 
,de. 73· rumos .. e ,por; moles tias, ·que teme ' se' compelenle":.Iriezn;:. 'qlie ,Celle .. não.: .ei·a .afl'eclo . :i· .· : 

...... , 

.. augrnentem :no :clima do· Rio· .d~·}a~leir\l ::; {. ·. ctius~_jdo..i.B,i·~~i~/·o~; ,qit~r:t!fil!~~:~~[~~}~os: :p.ef~i.;::: .. 

. de. parec~r1 ,que·naa:z[el~ l~gar a adm1ssi'i?. de·.· to~;. q~~ ;a:J,I;lhagllt~~Y.~?,:.Pa:?., ?:~.,.~eP.;tl.~~;?•~:~ .. · .... , 
su.a supphca . por nllo J~lgar· razao· .su~fi9epte,~ :.n~.f~r~r·A~:!~~J;pcç~.~~·:r:·;;:_;, :; ?;, :.:; ;, :~,;_.:~ -~ ·. : · . 

. . a.tdade :que .tem, e. ·p.o~::se~em cles!t.tutd!ls ... «e . . ·. Coino'; poi·ém. ,ii':caniara :de10linda :se:~:rundou . 
:fun~ament~ as :m~l~st!as .qu~ all~ga.;;.YI~~o; fi~~ .o.:: em ,ii)rov~ qtjê nbs p:iP.ei~ :pÜI.ili~?s~s~.·llur;âpi:e: ; c. · ... 

nll~ · te~. 1mposs1bllhtad!> : de· ~o~lpa.I~c~r,, · e, sent:\l'llo,·. d~-·-más ::doutrinas(que ,:professava,;: .. · 
.. que m~1s s~ · fundno: .em telllor, ~o· 9ug:. na:" é; propaga~á/- o -:clitó~.pndre,:: póder:se,hia :des· . 

sua. extste11cm.-Paço _ da -~ss~mhlca, ·.1 ... .Ae · culpar, -mas . nuncú approyar,. este .seu .:iJlegal . 
lf:tt·o .. de _1823.-:-"-Est~•a? R1ben~o de Rezencle;,.. p1'occdimento :i bein da causa•dó'Brazil, ·se·coin:·;. ·:, ·-

· · -.Anto1~1~ Cm·los.Rtóet1'0 .q,e·Ancll~da ·~1:(3~!~a-,_ '~treito ó corpÓ''de delicto;fossc:cl::iro,é 1:eal;iiylas:.· 
do B .Siha:· ...• l!alloel Jac11ltho. ;L\o!)lle,p '~· · d.a · nllo o-sendo, con:io sc~deprehende daleltu~a.··tDl·· • · • 
Gama. » ··. . . • . •· :· ' ·-·p·arciaJ.da.s.suas.cartas: nccusadas,,,nno·.póde. a·•·· .. 

" A coinmiss:to dos< podet:es e~àminando :ti· : conimisslio ·dos ·pcidei·es:.deixnr.de. apt·esentiir; d ..• , 
J•equcl·imento do· páilre Yen~ncio- Henricjúeifde' .seguinte seu pill'ecer; 1"1 qt~o ~ndre.V~niuici~ 
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Htmriques de_ Rezcnàc se acha no caso de ser pe!o parecerd~ e?m~nissrto, sem o exame que se 
recórihe"Ciào deputado pela provincia de Pcmam- · · cx1ge dos pape1s 1m pressas._· , ·. · · ..... . : · · · 
bucó ri esta ·asscmbléa, e Ler· nella assento,· nno .. · o sr. Ribiliro d.e Andrada :::..:...: O illtÍsl!'e preo- · -· 
olist:uitc id:ilta de diploma, visto-cjüe·pcl:i :ictas pinanLe não wc enleutieu .. Peço que. ajuntem os. 
da élimara de Olinda se verifica; que obteve nos . papeis imprc~sos ein nome' dfJ padre 've~1aricio, 
collcgios eleitoraes:169 votos; vindo a dever occu- para que a assembléa, . pelos ·principias nelles 
par o oitavo. lugar entre os 11 que obtiyerno .. professados, ajuize. cla'legalidade da nomeitÇno j :· 

diplomns ;·2•,. que merece ser rcprehend1.da. a pois sc·por elles se conhecer que segue doutrinas 
camara de Olincla;poi';Se havet:.,arrogado a,JurJs· · opposla.s ao governo enll·e nós estabelecido fal-'· 
dicçno, <JIHi stí competia ás mesas dos collegios tou-sc na clciçno ao· que se ordena. nns instruc
eleilot;aes: na fórma das ii:tstruéçües:--' Paço da . çaes. Quanto á camm:a de Olinda. nll.O fal!ei no .. 
assemb1éa; 12 de: ·l\!aio ·de 1823;~ Estevão Ri:· seu procedimento, porque se errou, 'lodas''as ou~ 
beiro .. de Rezende . .:.,..:M_anoel. Jaeintho Noguci1·a · trus · que apur!trno ·votos liverno mais ou mems . 
da .Garna.-.Anton·io· Carlos Ribeiro de'Andrada. defeitos, i)_ se repi·ehcndcssemos á de Olinda de- , 
lrlaclwdo e Sil1Jrt. n . . . . . . . verian,ios reprehei:tder, as mais; e eq;pelo ~on
. o. sr.' Ribeiro de Andrade.; -'Requeiro que . traria os,sen,to ,qne ~eYemos· di~l[n·(!a( estes des

os . pil.j~~i,; ·inipre~~os . e assignados pelo·. padre. vi os,, mmn~_turaes _cm. quem pratica iiçlos intek. 
Venancio ··se ajmitem· ao parecer da comínis_s~o: rame.~te: .novos como sno .~ntre .nós as .. cJei.~aes., 
de. po.deres; -'para J(UC a asse~)lléa possa de~Jr:hr~ - o .sr. carneiro de ca.nipos-:...!.. Ainda in~isto · 
se.está nomeado;deputado ·segundo O determma· · ·na minha Ofllll!U.Ú: .1!;' privativo da nação a nomea-· 
do no· decreto-e mstrucçcles. . . · · -: 'ço_ll dos seus representantes; cJla· muitas vezes 

·.o •sr.: é~neiro.d.i:c~pos =~=-Sr .. presiden~ .. ~xerce es.ta.func',!l\o-por si::mcsma, como nasclei;_ 
. te, 'pareêe~r!Je esclisitilii :i:p_rojiOstii 'dõ'illtistre pre: .. , · çaes dire·ctas, c se a delega é só mente ao? eleitores .. 
opinante á :vista ela ~larcza com: que se acha. ~o!~anto se estes obs~rvárn? .ns formahdades que : 
concebido ó paréccr ·da commissno;~c'dos-s~Jidos · .. • dev1!1o empregar· ~o ·exerc1c1o_ deste ·poder, que 
pri~_cipi,os 'q1;1e a;persu:t~ir!ló. a <)eé.~?:r:u.: legal _a , . a: ell~s s61:ne~~e fo1.del~gado csta·assemble~nno 
ele1ç~q do padre _YenaJ'!C~o Henr1que~ dtRezen;t- dev.e.II!Yahclru ~sua ele1çao: A~ 

1
aCI:JSdas ele1ç~es 

de, e arbitraria: e nuila_·p procedi111ento,da camara : ·: mo~trno., ~ legal_t~a?e ou 1lleg~h<.ade. das mesmas· 
de Oli~~~'.<iue-'o:e~cluio_d~.lloin7,~Ç~<(d~'~epu;;_ · ele1ç~es; e a),egal:da.~e ~la. que se trata, torno a, 
·tad() -p_ar11:est(laugusta assemoléa:· :· : : ::; ': · .... : . :~. : repe.U.;, ~~.0 ,P_o?e, ~e~ n~v~)l9ndn: por argu~er.tos .... 

· ~ÓrcJtiíiiito ··,vf)rifii:iando-se pela 'acta ,c1úe_nestti . ·.: ~edu~!clo~d?s l:npres§os. que_se pedem .. _•·.· ..... · ... .· • 
. eleiçnq se. g1,_uirMriloas for:malidades inarcadas. · . o sr>À.ndrada lÚi<ihado :.,-:sr.-presidente, 
,rin~;insir.~~t~e~, e''q·~~e;e~:;nc~lmm:·Ao~ collegió~ ·o~ voto,~o·:ihúscre preopiiumte me parei:~ ,jústo ;', · 
_elm.t<!r~es.~;qu~m f:l1U~; pr~yativ~m~n~~ · COI!l:peJ.e~ ·.os pape1s, que se requerem é bom que se Juntem, . · 

• o · conHe.CJmenlo e Cle_e1s11o da, mhab_!IJdade: .dos. · . :e,. venMo;ao conhecimento da- -assembléa para-· 
.eleiiõs,'se·súscit!tra'~)nérior :. düvidit' sobre a :~a~ : : suit.instriicÇ~o. Duas snõ poréin as qtiestoes, que . · · 
pacidiü:Je do inericioi:úidó. padre Yêi;i;ti}.êiq:;?forÇc- :, . se st.iscilno neste caso : 1 ~. póde a nssemhléa jtilgar:·· 
siun~nte' se deve ·rcfiu.tar !~gal:a. _süa< rióU!.Jaçno! ·:. .• a da !eil,i_limidadê ou illei;alidacle do deputado elei- • -· 
sem ·que:lhe possa obstar_ a·exclusrto. d_il. camara,.. . to? 2• · hitl-azaes para julgarmos o deputado eleito, · · · 
pois qlic'esta iridevidâmerile se ingeria no conhe-... como 'mcgnlmenle eleito á vista das suas doutri- . 
cinie?.~o .: ~~: q~e ~he n11.o coinpeti~; quaJ?.dO .s.ó- na~, prit.~cipio~ ~ s~ntiment?s? Quanto aprime!ra. · 

_.mente_ ~ey1a .lu.n~t~r:~~ · ~. ~pllrar)ielmellt~ .os_.! . pareceu;_a,:.c.om,rn~ssn~, á v1sta: da. lc~a. das. m- • 
yotos, .e,:~- _cx~.:~er; ~s lllill? fu~çç~e~,. que !h~ . strucçaes, .<fl.ICJa;asse,mbléa: _nao, ,podm,Julgar-da. 

·· mc~mb~!:ll- ; as ~msl.r~cçõe.s~; .·~?~~~· pa: V!lrda~~ •. · • illégali~~c!_e:;~a; !lle_içn~, ,nno ,.por,q1,1e a naç!lo; a ' 
• mm ~l~~!~~4!t;~~ltqp~~qe.,:.quq_s_e,~:.re~o.u. ,~ · .;.' .:. · ; quem,~q,,co~p,e~e a • ele1ç110,tam~elll• só .cqn,lp!ta.: · . 

. _ , . !"~~~es ,f~r.JE.?~ P.ar,ec~. 9ue n~d~:m_als ~~-- de~c '· , : a;~xclu~lloyta~~em a. n~esa e!c1tor~l nesse ~as_o :· .· · . 
·_· ·. ex1g1r :P~~a }I~~·:o,~~~~~~~~~_d_o ;padr~;:Ye~an.~J.9;.: ;,n:l<,Lpod(l~I,a ••JUI~~r\.das . .,qual1~l11-des do ,_el.~I!O ; ~·:. 

·• -. ·. ~?ss~;~omar~.as~e,n!o\~~~~~;;~~eJ?.lbléa~c~.IIl?·J~gl;.~ :, P?r_ql:le;~'~a~~,a::~~telr,~ .~o~ ,el.e.i~Ores} qu.e.cpm:' , : . 
. · tiln~;I,d_ep~~~oj::pe!~>.WOI?nsla:4~~g~~-~~~)l~o, :: ::p~~e ;~~~ge~,·~.:Jl.O-~Jsêo;;.~.l.! .~' el_l~~,c_o,mp~t~l'la tarn·._, , . . 
· _..não:C?J'!S~~;q~~~'e\1~-S~J.a. ~r~~;t:nnp~~i~P_!l.IS;§órp.~-~~~}- i' b~m.S,%~~~ltur,·~ ,J?Il?.·.f~ :J?.les,a,·;~~,el~9r.al,: .e.~ c_om· "i·:.· . 
. ?·~' qu_el,I!:~e ~~a,~~~on,.~I,lC!_~d,?: .~m·::~?fDP~t_~IIte;~ ::~ud~~segq!l~?:,;~s,:,I~s~~~~~cy~es;.:t: n~~~a:- ,e,~ll?ral,;. :· · 
.·-Ju!ZO( .. nem ;a:_:esta~·~ugusl~ as_sembl~a~-~~!f:IP~!e.,•. ,iJulga,A~::.;qua,J.Jd_o...~e,s : .. ~l9gtd~;;-PI!;l'.~;' ;a; _el~1ç~o .. : ._ .. _.·· · 
·· formar,:Jh!l: _culpa-~'pelo :.exame .:-d_os,_:papels:;q\le ·' :A.:_commlss!lq~aferrou:se,á:;Ieu:a;_das_;mstrucçõcs,; , ·.· 
exige<•o•ilJustre<':preopip~ntfnefn:;:por. ·_ellés:.·sé:~ ·:e ipor.::tinâS_.so:~;m~~a: ~leit_oraté ,i~~estida M di, .. _ ": 

• poderi:i.. 'decidir.:.da:Stm-inl!nbiliditde·'quaiido .:os:;· :reito ;, dc:jülga!;:A;:;~om:mis,s!l();' J:econhece •• que. é: , ' 
. -, co~égiiis';é'~esa::el~.!tó!~'·?·r~p~_tiir~?··~áb~l;~~o~~·'; ··:absurq~o;~;o:~~-o~heé.~~sna)~sembl~a;:p,~ireito ..• i 
: ferm~o~lh~. d~sta · ~an~~~·-~ tno:~ !;!'~n,âe;·~re~~ll,li;: ·~qu_e ~ d~;v.~ts~~~ln,h~r~~~~;A:legtsl~tu,r~; :conhe~eu:. _ .• 

.. · pç~~·?-·s.euJav~r,~: q~e ·só;·póq~ ~er ~es~~da_:;P<l.~, ~ ;.que;é; ~gos~;.~;t:atlri~UIÇ~o_..-qacla:.a_;!,llesa, ele1to: :; " 
.. : . · .. P!Oyas<:~vl.de~~~s·e~.:~ontt:a,!IO,;:lis;~q)l~es :~ert,a:_" Jr~:;::~~~_i\~~sur4a~:_e<pertgosa :: q_oe _fo~se1 _.o.Jer;;, . 

_· . mente: n~nc~· produ~ráo ~ ~s peno.dtco~ de. q~~ .s.~( ;; exl~~-~;~~~~r~l!}~;~~y,~r:Aa,-cOI}l:n,tlsll.o. cuJ~r-se ·.~ . · 
... farnargo o dlustre ·preopmante . .Portanto-· voto · :ella· .. n~. ,s~u~1!1ll'ec~r. ·:i\_s_:deleg~çlle~ · !J~Clc:me~ •. · 

.. :•' ... ··:roxci 'i.,., ... .. ..._,_ · ... :. · · ·. -··---·.· .... ~- __ ,.,,. ·.:· .. , .,._' , ·._ .. _.., '-'--:::··---~:·:··: .... '"·.-·':· · .-- ·.. ·u-- · .·. ,. · · 
.. ·· .. , ,·: .· . 

. . • ... 
.. . -····.- --· 
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não 5e inlct·preUio, exprimem-se; as instrucçoes 
for11o defeituosas, se nil.o dcclarár11o que :i assem
hléa afinal compete o juizo das qualidades dos 
eleitos ; l<Jas nno dccl:lrando, nno ha outro reme
dio· se ntlo obedecer. Quanto á outra questão pa
receu á commiss110, que ·o deputado eleito fõra 
illcgahncnte excluído ntlo só porque quem o 
exc1uio n11o tinha direito para o fazer, mas ainda 
porque niiO havia fundamento de exclusão nos 
impressos, em que se escorou a camara para o 
qualificar inimigo da causa do Bmzil, c como tal 
inelegivel. N11o ha pl'O\'a clara para o prh·armos 
de um direito tão sagrado como o .de cidadl!o ; 
indícios, e estes fracos, não bastão, a meu ver, 
para ncgnrrnos a nlguem n elegibilidade passi\'11; 
111\o sno sl.)l'ficientcs para tomarmos illusorio o 
direito ·que o povo tem de ser representado refu
gando ns e1eiçoes feitas, sqh pretextos futeis. 
Emfim, Sr. presidente, se nós mesmos, na fórmn 
das instrucçoes,· nno podemos julgar das qualida
des dos eleitos, como poderá a camara, que é 
simples apuradora? Resumindo-me. quem ex
cluio o deputado ntlo o podia excluh·; as razoes 
porque o excluio, nM têm. pezo. Isto porém n!lo 
tolhe que se ajuntem os papeis requeridos; para 
que a assembléa se instrua, e decida á vista 
delles, em ultima instancia, (se crê que o póde 
fazer) se o deputado eleito é ou n11o amigo da 
causa elo Brazil, afim de repudiai-o, com-encida 
a. sua inimisade. 
o Sr. ;::o II 1.,; :':. va~·es :-Eu nllo me opponho á 
moçãO dÓ nobre pt'eOJ•in:mlc, desejo mesmo- que 
appareçr..o essas cartas, que tanta bulha têm 
feito, afim de ·que a · assembléa fique inteira· 
mente com·encida que só de proposito se -podia 
lan~ar ~obi·e ellãs o odioso j bem que eu me 
persuado que já a commiss1lo as teve pr~sente, . 
pois não havia de dar o seu parecer sem cabal 
conhecimento da maleria; Eu Sr. presidente, 
eu que já li as dilas cartas, posso desde .iá 
appro,•ar o parecer da commissilo, por isso que 
o acho cm ludo coinforme com .a justiça. o 

·•1·equercnte deve ser logo·. e logo reintegrado_ 
em um lugar do qual só a muledicencia e a 
intriga o tem csbulhrido; e essa camara que 
t1lo ' el'l·adamenlc procedeu usurpando j uris
dicçoes que. nunca lhe competir1l.o, deve ser com 
severidade reprehendida. -

O _Sn. PRESIDENTE .Jlropoz, ·por ser chegada.e 
hor:i. de levantar ·a sessão, . o .ficar adiada 'para 
a sessão seguinte a discussil.O áesle pm;ecer ·a 

. ~os outros trcs que ünnbem.se tinh1lo lido: e 
decidio-se que sim. · · 

. O _ .SR. SouzA l\fEtto. disse que co1winiia· 
propor á assemhléa . s~ o dia.-: seguinte I:3 de 
Maio ·seria feriado . para a asse1ubléa ;. e resol
veu-se unanimemente. que-na conformidade dq· 
regimento provisorio o~ unicos _dias .. fedados. · 
erilO os domingos · e os dias-santos de gunrdri .. 

o Sn. PRES!DEIS1'E assignou para . a ' ordcin . 

do dia a discuss1lo sobre os quatro pareceres ' 
da commissão de poderes·apresentadós ·nesta 
scssno, c a discuss1lo. so1Jre o.regimento provi
sorio da assembléa. · · 

Le~:intou-se a sessno ás ·2 horas da tarde . 
-l'rfanoel José de Souza França, secretario. . 

Sessão em 1 3 de lllsio 

neunidos os Srs. deputados pelas lO horas 
- d:i rnanhã; fez-se a chamada, c achar!IO-se 

presentes 46, faltando os Srs. J\ndrada e Silvaí 
Ribeiro de Andrada, Costa Aguinr, Vellozo dé 
Oliveira, Couto .Reis, Furtndo. de Mendonça, 
Gama e Ferreira Barreto. · 

O SR. PRESlDENTE;-Somos sómente 46; e 
como o regimento: determina que não haja sess!lo 
com !llenos de 51 n1lo ha sess1l.o. · -

Distribuio-se pelos nlmnbros da· a.~sembÍé:t 
uma memoria de agricultura; e ~·etirárM-se 
l.odos os Srs: deputados. 

Sessão em til de Maio 

.. Reunidos os Srs. · deputados p~la~ 10 Mras 
da mai1htl e -fazendo-se a ciumada, acharão-se 
preserit~s· 4s; faltando, p-o~ ;mo~iv~ de molestia, os 
Srs. Furtado de Mendonça, Ribeiro de Andrada, 
Costa Aguiar, · F.erreira Bd!Teto; Rodrigues 
Velloso, e Couto Reis. . . · . . -· · · · 

Declarou o Sr. pi;esidente qÜe lião podia }la ver 
sess1lo, porque· nM ·estava presente o num.e~o 
sufficiente de Srs. deputados ;_e propoz·sc convma 
revogar o regimento nesta parte, .para-· ]la ver 
sessão com menor numero de: Srs. deputados; 

Houve uma curta discusst~.o.·a. este respeito; e 
afinal assentou-se que sein o n-umero legal, nM 
se podia tomar resoluçno alguma. · ·_ · 

Levantou-se o Sr. presidente; e retirár~o-se 
todos os Srs deputados. 

Sessão cm· 4 G de .. Nluict ., 

Reunidos os S1~: deputados pelas·lo horas da· 
1ilil.J1h!l, disse o_ Sr; presidente que,: se Jizesse· ~ • 
clmmada,:-e acharM -presentes 49Srs. deputados -
faltando por i.notivo de m~le~tia os Srs .. Costa 

_ Ag'uiai:; Furtado ~ de Men~onça;, Y (lllozo ._ de . 
· Oliveira, Couto Reis, c FerrCira Barreto;' ... · 
i I () SR. PRESiDENTE: ~cóii10 estanio!,". sómente 

.· 49 n1lo póde h:iver sesslio. . . . _ _. . 
_ O.· SR. ANDRADA J\fi.c1IADO: :-Eu 'creio que o 

Sr .. secretario deverii o!licirir ·a ,_estes .senhores 
m-olestos, para que venhno como. p,uderem;._afim . 
de se tomnl' alguma deliberaç!lo pnra :i continun-. -· 

-çno dos noss~~ trnbulho~, aliás nqu~ _estaremos a · 
:vencet~paga, e sem trabalhar .. • · · · · · · · 

.. ' 
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. O Sn .. RIBEIRO DE ANDRADA lembrou que no dia 
antecedente tinhno chegado dous Srs .. dcputatlos, 
e que se lhes podia expedir aviso par~ vii:em 
tomar assento; mas o Sr. Andrada c Stlva 
observou, que aquclles nno augméntavilo o 
nuniéro pOrque cstavM os silpplcntcs ria :isscm
blé:Í; e 'que· assim i:l!ío SI) remediava o mal. 

Afinal ~e resolveu que se expedissem avisos 
aos senhores qne faltavilO por moleslia para que 

. fizessem os_ esforços possíveis tnira comparecer 
'"'-'-no dia· seguinte, afim de que se pudesse, c.mn o 
-··immet·o legal, tornar n deliberaçno convemente. 

. Leva~tõu-se o. St\ · seet·etario . Carneiro de . 
·campos pai'rt thzer expedir os avisos; e todos os 
. mais scnhores.igunlmente se retiráril.o: . 

RESOLUÇÃO DA ;\SSEMBLl~A -

. seguinte orncio do ministro c secretario de cstnQo 
dos ucgocio:; da guerra. , 

".111m. c Exm. Sr.-Sua Magcstade o Iinpe· 
radar a quem-foi presente o ortlcio que Y. EX; me· 
didgio em data de 10 do corrente mcz, mandoú 

·expedir u.s.convcnientes ordens para que J'ossenr 
logo nomeadas as ordenanças elTectivas de ca
.·vallaria para o expediente das ordens da as:;em
bléa geral .constituinte c legislativa do impei'Ío 
do Brazil. O que pat'licipo n. V. Ex. Jlara que 
assim o possa levar ao conheci111ento da mesmo 
assernbléa; 

" Deus guarde a V. Ex. Pa•:o em 12 de );!aio 
de 1823.-Sr. José Joaquim Carneiro ele Can1pos . 
João Viei?·a. ele Cm·val!to. · '' · 

Os Srs. Ribeiro de Andrada e Costa Aguiar 
entrárilo na sal:t ás 10 horas. 

o SR. PnESJDE:\'TE. propoz como urgente o de
terminar-se novmnente o numet·o dos Srs. depu-

. PARA ,\!\TONIO RODRIGUES VELLOSO DE OLIVI~IR.\ lados· sul'ficientc para)mver sessflo. EntrOU·SC 
A assembléa geral constituinte e legislativa do em discussno· sobre esf.IÜ11aterin. ; e tendo depois· 

imperio do Bt:~zi!mand;i participar a V. S. que·· de algum debate, assentado que nl\0 se podia por · 
· não tendo podido celebrar tres das suas sessões,. ora, ·pela dissideneia das províncias do Pará·, 
pela · falla de alg~ns de seus _ men1bros, cujo l\Iaranhli.O e Piauhy, reputar eJTectivo o numero 

' nümero ·entra V.· S., ·espera do· seu zelo pelo · de 100 marcado pm:a a representnçn.o total do 
·serviço da.naÇM, que !ará- lodos os esl'orços para. Brazil, e sim o ·de 90, resolveu-se que fosse suf
comparecer ani.anh_n. neste· augusto. congresscr, _ ficíente o de 46 para haver scssn.o; e que a com
afim de· poder l!·atar·sc novamente do numerO missllO de constituição se. encarregasse de apre-· 
de: mcn1bros . súl'Jicienle, nas aclimes circum~ sentar com urgencia uma indicaçilo, qúe separasse 
stancias; para a· continuaçn.o dos seus l!·aba)hqs; ris rriuterías que podíno ~ser decididas com este 
ficando V. S: nri intelligencia de mandar quando numero das que dependessem, p;u;a suúlecisüo; 
lhe _sejn. impOssivelcomparecer, a sua leg(tima dé n'inior numero-de Srs. depi1tados._ . . 
_éscusa. por ·escrípto _para ser presente na ·sessno . O SR. PnESIDE:>~TE disse que aeabm•a de receber 
'de :imanhli a mesúm assembléa.-Deus güarde um orticio do 'ministro e secretario ele estado dos 
a; v,· s:-Paço-da assembléa, em 15 de Maio de negocias da justica; c ci'Sr. seci·etario Cnr'Ueiro: 
l823.:,...,:JoséJoàq!âm, Cal·nei?·o de Campos. de Campos, o leu: 

· .. · Na·n1~sril~ corifot~idade se escrevei\ aos Srs. " Exrn. c Revm. Sr.-'-Por ordem de Sua l\!a-
1\lanoeLMartins_ do Couto Reis, ·José Ricardo da gestadc o Imperador parlícipo a V. Ex. que. 
·co·sta Aguiar;.Jacintho Furtado~lc l\Iendonça e !brito referidos pm·· testemunha em um sum-
Francísco Fert·eir!l:, Barreto. mario a que. está procedendo o descmbargadoF . 

· · · · Francisco de França Miranda, ajudante do inten-
dente geral da·polieia, os Srs. Anfonio Carlos Ri

:·bcíro de Andi;ada, Jose Ricardo da Costa Aguinr, 
e Pedro de Ar:iujo Lima ; e para eiles ·serem in-

_ _-Sessão ean Hl ele Maio . . . . . . 

PRESÍliENCIADÓ SR;-:nlsi>o CAPELLÃO~)JÓR qúirídos ·é pr;eciso CJUe V. Ex. com previa licença 
. ~ ... Reunido~. os Srs. deputados pelas. 9., 1/2 l10ras da assemblén geral constituinte e legislativa, as'· 
·.·.fez-se a·chamâda, e acharão:se 52,. fallanclo · ~s -signe o lugar c o dia cm q1ie o mesmo. ministro 

Srs.-· ~ibeiro de Andrada e Costa Aguiar. - • . ' deve ir tomar_ os seus rJ_\lpoimentos. 
· · · · • - c • - ., -- - - · ··- -- - · · '· · · · _-.. ~~ Deus guarde' a':· Ex . .....;...PaJaeio do Rio de J~-
. O SR. Si:cnEr;üuo CARNEIRO DE C.ÜIPos declarou netro, eml6: de Mato ·de 1823.-:::-Exm. e Revm. 

, ter expêdia~ ~s cómpetent~s avís?s• aos Srs.- de- . Sr; bispo Capellno-.1\Iói·,presidente da assembléa 
, pulados que tinhilo faltado· no dm an~ecedente, ,·geral constituinte e legislativa do -imperio do 
para comparecerem, se pudessem. · , · :. , Brazil~ Caetano Pinto de J[i:(anda Jlonteneg?'O.J> 
· O SR. • PRESIDE.'ITE. dechii·ou. aberta·. a sessnó, e.. • . 0 Sn .• PnESIDE~'TE propoz se convinha dar a~~~ 

o Sr: sccrétario Fra.Iiça·-Ieu a acta ·do dia 12 :que querida licença para serem inquerídos os Srs. ele-· 
foi avvrovada, assim corno as declarações deis pittados nomeados no officio do secretario d'es·

. ·mofivos.de:•nno ter havido sessno nos dias 13, tàdo da justiça, e depois de cu!·ta discussno reso~~ 
'- '14_:.~--~-5.: ._. :-· ·· · · .· . · · ··· .: veu-se qüe sim, e crue se·ornetasse ao mesmos~-

-o :Sn; SECRETAIIIO_ CARNEIRO DE CAMPOS leu o cretnrio 'd'estado para o mini~tro se entender 



) 

...... 

84 SESSÃO EM 16 DE ~lO DE 1823 

com og dito~ depu ta dos sohre o lngnr e hot·n de reconheceu na cnmnrn de Olinda autoridade 
se lhes tomar o juramento. para excluir nenhum eleito popular, e ez-ab·un· 

Passou-se :í. ordem do dia, e leu-se nova- danti accrescentou que, .. ainda . quando tivesse 
. mente O parecer da commiss1\o de poderes SO· a autoridade, não havia Causa legal que neces-
. brc o requerimento do padre VcnanCio Hen· · sitnsse, ou ao menos justificasse a exclusão .. 
:iqnes de Rczcnde, que ficára adiado na ses- Confesso porê1n, que é da esscncia das ca.-
s!lo do dia 12, e enh·ou em discuss~o. muras representativas julgar das eleiçoes de 

seus membros, e sem estarem ellas certas da. o Sr. Ribeiro de Andrada :-:\u creio que · '1 · · sua le:;itimidade não adm1tb -os ao seu se10 ; 
a qnestao que se suscitou na ultima sessão · isto sempre praticou a Inglaterra, sempre o 
sobre este parecer da commissüo de poder~;>;, praticárüo todas as ·assembléas de· que tenho 
foi se a assembl~a. tinha, ou não, o direito de ~onhecimento. . . _ 
npprovar ou dcsapprovar_a. eleição dos deputa· Outros privilegias tem.o parlamento inglez: 
dog, Eu fui do .parecer que tinha, e aindain- n~o só julga da-legalidade' das eleições, mas-até . 

. sisto na mesma opinillo. Se a assembléa nno exclue os eleitos, ainda quando se nno violárllo 
póde julgar dos procedimentos do · colleg;io clei- as 1;egras que dirigem ~ materia. e fórm::t das 
torai e da camara, para que se ordenou :i com- . eleirlJes; • . . . _ · . . _ 
missão de poderes que désse . o seu. parecer·~ ·. Este foi 0 caso de que fali ou- 0 illu~Lre preopi
. Na nomeação dos deputados de Pernam · 1iante, e eu aecrescentarei a. de Mr. _Wilkes e o 
buco não se seguirão as instrucçoes, porque fo-' . de Walpole: mas cinlll.o era obrig;aç!io·mandar
rão sómenle eleitos pclo.s districto de' Recife e se proceder a novas eleiçoes, e assim se procedeu 
()linda, c apesar. de hayer alteração. de lei, a. · no caso de Walpole; mas t!lo sagrado era repu
assembléa a julgúu Yálida. Logo, a as3emblén tado 0 .direito dos povos,-que 0 mesmo. expulso 
púdc. decidir ·da validade ·das · eleiçoes feitas. · nno ei'a por direito excluido de ser noyamente 
Demais, nno ha moliarchia alguma coristitucio- eleito, e quando 0 fosse podia continuar in infi· · 
na! onde. es_te direito não compita ao corpo le· nitum 0 processo das exclusoes e das reeleiçoes. 
g;islativo. . · · · · Pela primeira vez obrou o contrario o parla-

Lembro-me, entre outros factos referidos na mento ingléz 110 . caso --de Mr. Wilkcis, cm que 
historia de Inglaterra, do que succedeu. com o . depois de ser-este reeleito, aP.esar de sei· expulso, 
celebre William John, duas yezes nomeado. não maíldou proceder a nova eleiç11o êxpulsan
por Oxfoi·d ou Canibridge pa1·a .a camara dos- : do;o outra vez, ina5 logo coin quebra dos direi-

. communs, ·e duas· vezes por ella excluído, o tos çlo povo, abri o a ·entrada da casa dos. com-
que o dctermirioú a retirar-se de Inglaterra. muns ao coronelLutrell, contra 0 qual attentado. 

Firme, pois, .. na. minha opinião, digo que á desem-olveu, toda :a força da sua patriotica __ elo
~~embléa compete o exame dos procedimcn· quencia 0 celebre e classico autor .das Carj,as de 
ta' do collegió" eleitoral .e da ·ca.ma.ra, c afinal · Juni~18;· · . · . · . 

de'cidir pelas' provas ou· documentos que tiyer, .. Ora, 0 direito de· expellir de noss·o :,seio a 
se o padre Venancio ·está· ou lião nos termos · ' 1 1 · t 1 't é · D 
de ser admittido a. tomar assento ·neste con- quem IOsse ega men e e ei o, que graças a eus 

· não temos nós, nem desejarei. que jámais .. nos 
·gr'esso, e. por isso já.' 1~equeri na sessão antece- arroguemos. Resta, pois, vêr sé 0 ·padre Venan· 
dente, e agora repito, que se façno conhecer :i cio to i c ou não eleito. segundo direito .. Os ,que 
assembléa esses ilripressos nssignados em nome· sustentllo que ·eJle não era elegível, pegão-se 
do padreVenancio para se.julgar da legalidade á condiição de ser desaffecto á causa do. Brazil, 
da eleição. · o. que acredilllo que se demonstra das suas car-
: o sr. Andrada Ma eh~< do: -:-Sr. presidente,· é tas inseridas nas folhas:publicas, e como não du· 

mister que eu explique á assemhléa a minha vidno ela sua !mtoridade.em eiiuilciar·este juizo,. 
maneira de · pensar sobre ·a rriateria, que est{L· tambem não-, hesitão -em estender :i .camara de · 
em . debate. · · Olinda. . . . . . · . _ . ·. · .. 
. A' ''ista da letra das instrucçdes persuadio-se Eti pg_rém, que n!l.o estou cerlo.mesmo·se acaso 
a com missão . que i:iilo podia . desapprovar um segundo. as. instrucçoes nos compete o julgar da . 
eleito. que a mesa -eleitoral approvára; o di- habilidade ou inhabilidade -dos eleitos populares; · 
· reito de npprovi:tr ou· desappro·1;ai: ·as eleiçoes einbora esteja convencido que é dtüssencia das 
populares é fundado em leie só póde compv assembléas representativas semelhante autorida
tir áquelles .a quem a .. lei o attribue; ora, ils . de, mliito ·menos me:persUado·. quilha provas.· 
instrucçoe& só o concedem ás mesas-eleilo1;aes, da h1habilidade legal do cleitó, isto.é; dasua.ini-
e a .mais. ninguem nomeino. · -misade ~:í causa ·do Brazil. · · 
. . A. assembléa pareCia, pois, _e~~ulhâcla ~e. um. ·Podem haver ii1dicios, podem existir. suspeitas 
di~ettn: que, confesso, é. essencJal a todas as· mais-ou menos fundadas, ·1rias provas cqnvin· 
representaçoes, e competir-lhe lão súmente jul- · centes da culpa do deputado eleito é o que.,uão 
gar se a cxcl usno . era ou nno · conforme á lei, encontro ·nos seus papeis apontados. Estes sno· 
quanto á compelencia da autoridade que n · tambem os sentimentos da commissão; ella disse 
exerceu. Isto é ü que a commiss!to·.fez; n!to que a cnmnra de Olii1da,nno tinha direito de ex-

. ·.-· 
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cluir, e queai nda quando Li1•esse ess~: dh·eito, n!l.o · chefe do poucr ex~culivo.no Bruzil, do que se 

. cxistiu~ausadeexclus1loqualiflcada·pela-lei. fez auto solemne pela camara, com assignatura · 
. Sr. presidente, riós sorrias guardas do:qireito 'do mesmo govcr·no .. No cn)tnnto cheg1\o a Per
do povo; somos os mantenqdores da sua Jiher- namhuco os impressos .de 3.dc Julho de 1822 
dade, e esta nllo póde existir sem direito ·de· rc- que continh1lo o decreto.que orc!.ennva, com o·pa
présentnçno, mnsreph:sentaçllo de livre·cscolhà, reccr do conselho d'cstado·o estabelecimento de 
e· nunca arbitrariamente ·aniquilada ·por algum ·urna asscmbÍéa constituinte noBrazil, Irias· n!lo o 
individuo ou corporação qualquer que ella seja. quiz o govemo de Pernambuco cumprir dizerido 
Sem representação· não ha naçno livre: sem livre . qtie era _preciso tirar ó censo da poJiulaçno, quan
escolha nno ha rcJ)resentaçM. . . · do este. embaraço estava já prevenido pelas' ino. 

· · · · E' ·mister que a· inhahilidade conte 'com mais · strucçoes que decreta v :~.o o numero de depu lados 
clareza do que a da .luz meridiana, para nllo pro- de cada· ·província, e coni.o por estas e outras ·se
duzir efTeilo a vontade popular ; em duvida atten- .inelhnntes evasivas as tropaS vis'st;1n .'que o tal 
tar contra·e!Iri, é.declarada tyi;annia, ·que a com- governo n11o se deliberava a cuinprir as ordens 

'niiss11on!l0-deviri patrocinar.· .desta.côrte, peg:írl!.o outra vez em arrnas no 
. o s'~. Ribeiro de Andro.do. ;-Requeiro que dia 3 de Agosto, e o obrigár1lo a mó.ndar amxar 

se ponha á votaçno se a· assemblP.a tem: ,direito e.ditaes, e a expedir os officios circulares para 
de,julgar'dacapâcidade õu incap~c!dade de quril-. esse e !feito. . . - . . . ' . . 
quereleito·para deputado, e decidmdo-se, como ·:Por estes dousactossolemnes c repetidos; ficou. 

· eu ·periso, que tem esse .direito, mostrarei que o h_em manifestá .a 'vontade geral.da_quella provin
jio,dre Venancio nno·está cleito·na conform:idade . Cia, e .tanto assim que até o prmc1pe rege!lte fez 
. po decr_eto ·e _ins~!.!JCÇOês .. • ·. ·· . -·. _ · ·· ·. : .• ~ ·... . .. ; :. _ exped1r ~~ Agos.to o decreto • de. agradecimento 
: ·o Sa~ PR:isii>Ii'iáe. própi:iz lie éónlpetiaáasseni- · .. ao, v.alo;: das brt_osas tropas e povo- da mesma __ 
.bléit toinar conheêiinento e'decidir dil"!egalidade . proymcm. Mas fOI nesse .I!lesmo tempo que Ger-

.. das noineaçOes dos deputados, e venceu-se; que . VUSIO. passou a perse9un· cruelmente. todos OS 
. . . .. . -... : · . . .. ·. . · · ·. . ' · · · · · · pernambucanos, que tmh110 figurado na em preza 

stm. · · · · · · • d · · · R" té t ·a t · '· ·. . . :.· :··. · . • :· ·' · · .. · .. · .. ·. : ·.: · · .. a· um!l.o ao 10, a ao pon o e ornarem as 
· ... O ~r. AN?RADA MAcH~o :-:-Leii1o~se os doeu- tropas·~ tomar armas e a depOr aquelle governo 
, .mento_s, e, Ju.lgue~se<muilo e~b~~a o deputado. . inimigo. . . · · . . . · .. · · 

' ' ; :-9 SR;; Si::CRETAR!O CAR~"EIRO DE.~A~!POsJeu os . . 'Foi . nesse mesmo :telilpO que .O pretendente 
... artigos que:sedestgnúrno no J.t[a-nbondo e·Per- em .. qtiestllo, o·padi·e ·ventlncio, como Cyrilieu 

.. nanbuoana . . · . •. · · · · · : ' .. .' · ' que era de 'Gervazio; empregava as suas fadigas 
· -·' o sr.' Go.mo.·:-Se as·acçiles e escriptos pot;· em. desacreditar o systemn do .. Rio dP. Janeiro 

·:que (cii acçusado'Ci_pretendéiité.:pn.dre V enuncio,: . .ein'tl?"dós os 1ug~res pubhc~~,_.Por palavraS e por 
· ·· fo'si3em publicadps no tempo em que Pernambueo, escripto, sendo por todos os homens}tl)rira;dos 
· vacillava entre os dous systemas; um de Portugal conhecidO e qualificado· inimigo· da monár()hia 

-e outro do Rio ·ae Janeiro, eude alguma ·rórma· · brazilica, e inimigo: publico: por coitsequencia 
o relevaria como acontecidos :cni temj>o em que •• jú se vê a justiÇ'a porque: d~via ser exclui do do 
:erá talvez liCita n. escol~a; nias como forllo·prri- ·.cargo de deputado, pois que na' fórma,das .in- -
ticadosjá·depois de estaraque!l:i província solem- strucçOes do deCI'eto nM era preciso t~~:nto, e 
nemente· •ligada -a ·esta: CÔrte, é . por ·isso que· ·bastava 'que tivesse alguma SÇ>mbra de·suspeita, . 

. deve, esta .utigusta ruisembléa ;informar,se daS · quanto mais seri.do inimigo a peito limpo,· que 
circumstaneias porque o dito pretendente foi re- .· . até rios seus impressos -incúlcava:ser o mesmo 
movido da riomeaÇ!lO 'de deputado. . .. . .. homeinque foi em 1817 ,' que era iilimigo de ?110· 

Nno·admiraque e!Ie-ainda pretenda ser admi-: nairchia e am·igo.de 1;eptiblioii; ·.' ·.· ' · · _ 
tido, eontra_os ~onrados séntinieittos da cainara . _ -Sr.' presidente, sinto nao poder narrar muitos 
de· Olinda; porque um· deis pheilomerios que hoje : ·factos . escandalosos;· ·porque . segurido o.~ nosso 
em ~i;tjá nllo aq~ir!lo é~ dtsamigosda.catis~. regimento nn_o·me·posso referh:_,a doc~~;n.entos 

·. · braz!ltca sofTrerem trabrilhos; serem:. atacados; na. _·que. ·nllO _ esteJil.O · neste- congresso, e· em ctma da 
· · · honra, -vida.·e fazenda;' serem aqui niril vistos e · n1csa. ·.Mas os documimtcis jú Olidos no ltfari; 
': ·até ·desacreditados para'·que'ós.inirríigcis 'della,-e -' ··· b01ido ri .. 3,' e.)m · Gazeta: Penúm1bucana :n. l, 
; 'eis 'democratas; comõ'J este' pretendente, sejilo ' dilo:. :provas ' bastante~ pam' ' qú:iÍlto . venho 
. :bem: vistos ·e' até ·prótêgido; ·: ' -.- ' --. ' :' : . ': . . : ' etiuúciar. : • . -·' ·:· ., -.. ', ' . :. ' ' :' ... ' 

··Pelas 'gazetas de ··Pernambuco e dest::(côrtê; · : Na cai·ta do '.!lfaribo?ido' confessa o preten
foipublico qué as 'tropas· e ó povo.daquella pro~ . detiteser Um;republicario,· ê'para torcér· o sen- · 
.vincia, nllo podericlo tnais supportar a i::oitducta lido~ ob'iio qtie .cicéorriri ;a todos ::os leitores 
anibii;uado :ex-governo.de'Gervasio Pit·es Fer- -que· em. ademocracia;descultiou-se Cl)m a philo-

. reira ··.por. desobede_cer 'timtó á Lisboa como· ao.· • logia d:i palavra ·{·epublica, mas . c:iliio misera· 
:Rio .. de~.Janeiro,· torilar11o•aresoluçao de tiegrir · I"Cln1ente no fln1 .da;tilli:ada; apontando exem: · 

. _ etri armas nci t•de.Jtinho; e de o obrigat; a decla; : .· pios de democrnÇins :puras, :.qtues· as·. de Roma 
.c· raL·;se adheridci rio ·syslema bmr.ilico, reconhé;,. a .da· America. Iuglezil. •De tal fót·ma era o seu ·· 

•, ·. -eendo a Sua, Alteza Real( o. imperador) UQico · '. enthtisiasmo que até se esqueceu .do. ironia que 

' 
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figurava na hoca do redaclor, e concluio pOI' lando·sc a figul"<U" a possibilidade de . o "p1'in· 
seu 1ll0tU llroprio, dizcndo: fi !toje '()~ ulnC1'i· . cipo.regel/te (fornlaes palavras) lI/anda)' enti'ai' 
canos têm PI'OI'ltdo ~ej' o SCI/. [IOVC,'I/o () mp,)!wr nestc salão,pl'cnde;' tndo c pUI: dC1ipt08 de aluo 
do mundo: o mais é /1(;'0 .nbp.1' o ?II~ .I'(ei por . gucl; e mais abaixo lOrnando ri Clizer que este 
(óra de nossa CII~(t! JJ I allgll~ío' COJtgi'C.<sO ~el'iaUllla l~tJiCiUlt de p.tl'ra· 
· Erilo estas a~ idéa~ que ellr. vulgarisõlva. E o I lhet,.M lJue fabdc(t/·icio f(;1'1'(;8 'para agrilhoaI' o 
mais é que er1l0 eslas as mesmas icJéa~ que' BJ'uzil! Nno sei (ll1(> UlIl inimi!;o da causa. 
ainda hoje se rcpelem em Pel'lltlmbueo e no possa fallar mais c1aramente ! .. 
Rio dei ,Janeiro, c mesmo dcnl.ro deste auguslo Sr. pl'csidenle, cmqualllo ao· numero dc 
recinlo! Prouvéra a Dells que cu, aqui mcsmo, valos com qlle sc m'glll!lcnta,· nús tcmos lido 
tis nllo -tivcsse percchido quando se lralou das e vislo, nós sabemos como sc Icm engendrado 
clausulas do nosso juramcnto, clwgando·se n e~sas mara\'ilhosas clciç:acs: os, eleitores,.pela 
contcstal;as por n110 darcm occasino a que as maior parle homens do campo. e quasi senipre' 
provincias . ~c pudessem dc~lacar! Provéra a seduzidos. não liverão occasino e nem podiao· 
Deus, tOl'110 a dizer, que neste mcsmoaugus· pcnetl'ilr nestas malerias de CXC1USilO, paI' cujo 
to congrcsso' cli não -ouvissc elogiar a consli· motiv~ ainda tendo o pl'çt~ndellte muitos mais 
tuiÇ1lO hespimhola e da Amcrica·lngleza, expl'o, votos, Islo nãO desmanchava as· provas. que poso 
brando·sc Fel'nando VII como tyranno, etc.; teriol'lIlcnle appal'ecêl'~!l impressas no uclo eIa. 
idéas em tudo conJoJ'mcs ús do prctclldenle apuraç:ãO. - . 
em Cjucsl11o. ProJ'ui1demos. a materia: Dir.ino as inslruo· 

lias eu Cjllizcra que os SCIIS dcfensol'es que , çúes de -Junho que nos collegios .. elcitoraes 
,l_qui se achilo :ne disscsseni a que veio. dizer I sc fizcssc a apural.:ão de volos e a· acclaniação . 

-e1lc que bcm Ignoranle era o povo l'omano, L d.os,rll!e livessem pluralidadc. :i\I~s a exp~·· 
e que' com tudo Jir.el'a a sua l'epulJlica <file du·· I rlcncmlogo mostrou que os que. tmhilo a ml· 
rou mais de seteccntos annos ~ Dcscjára que nOl'idadc poderiilo tel' uma inesperada maioria, 
me explicassem a que· fim· Cfuir. explanar lilo quando reunisscm Illuitos votos dos outros 
pcrigosamentc :t ~11::t supposiÇilO? - dislriclos na camai'a da capilal, ficando· por· 

· . Por cstas palavras bem se vê que o fim. isso illusoriaa maioria daCjuclles CJue por votos 
era cohercJlle aos principios que costulllilva es, de um só districlo pareciilo ser depu lados. 
palhal',. pal'a excitar o pO\'o a separar·se do Para remediar islo baixou o dccrcto·de 3'ele 
Rio de Janeiro, e a scguir q seu syslcma de· Agoslo que .lrasladon para a C:Lmaril ·da capi •. 
niocmtico, e . pal'll dissolver argumenlos (Iue· lal arJuella a]lUl'açllO e acclamaçilo que as ditas' 
algn·ns.llie faziilo de que Pcrnambuco não ti· instL'Ucçaes linhão mandado fazer !lOS rereri·. 
nha luzcs nelU virtudes para estabelcccr. um dos collcgios cleilcraes; vislo qtie ficarüi· illuso·. ' 
systema lilO illuminado; (nole·se que até paI' ria. Como, pois, em virtude cio decretO se .não 
csle lado o pretcndiilo conVCllcer, pam que ao podia nos collcgios fazer a publicaçilo, já nelles. 
menos nilo Inllassc nessa malcria, agora quc nll? havia lugar a f~zel'.se ,á. remc2ãod.e, 
·se tratava de firmar a Illonurchia ]lois que eleitos. .. -... 
· cslabelecida csta poderia fallar o que quizessc,Eis·aqui, pois, fazendo·se esta Ojieraçilq na 
que já nllo havia de pcrigal' o systema.) camara d,c Olinda, como capital ;eis~aCJui . 

Se o scu fim 11[0 era o SCpUl'tll' a provincia, porque csta mesma camara Ce com clla muita 
a que fim quiz animar o povo com seme· gcnlc dc leir cnlendeu aCluellc decreto COn1() 
Ih ante exemplo ele Roma? A qlrc veio alem· del'ia ·enlendcr·sc. cm, todas .'asJ~reivincias,_e·' 
brar que o governo dos 'Eslados·Unidos. eru o justamente· recebcllas reClamaçacs ·do povo. 
melhor'do mundo? Por eslu gazcla, pois, eu :.conlra nquclle eleito, c istô na pl'esençados. 
entendo estar plenanlenl.e provado .CJLlC o pre· - eleill)~es da· capital, e sem discrepancia de 
tcndenle é e semprc foi inimigo da moiiarchia pessoa. A cxclusno, pois, foi bemfeitapoi' s~r 
brazilica._O -mesmo fica provado .. pela outra conforme· ao esJ:ljrilo· do menCionado decret9 
·chamada Pernambucana ,de· n. : 1. que appilrc·. de 3 de Agosto. . . . . ' ... ... .. ',. 
eeu Ú ·lu7. na v'<:spera da quéda do seu· pro·; _ C?n~o.,senhores~. como é ,possive] nilo .só. 
teclar Gervasio Pires Ferreira, pois.1Jue' cOIM· adn~Jt~lr:sc . .o pretendente a':serd~pula~o;:sen~ 
çando ó· prelendente nesse tenipo jll â desen··. do JIllmlgo, .da callsae·. por tal· exclUldo ex-' 
ganal'·se que o povo o nno alteúdia,. antcs,. pl'essamcnte ljelas.~ditas instrucrOcs,' mas tam· 
pelo contrario, se ·rcI'olla.va até contra' o goyel" "bem scr alêm disto reprehendid~ uma camara 
no provisoÍ'Ío por ser êlos. nlesmos sentimentos,' quc fez a sua obrigaçllo (a qne n110 allendcu a 
teimou o desabafo nào-.só de atnmir a'monnr· co~mnissito de poeJeres). . -', 
chia brazilica, mas tambemntoda à .consti· Urna· caniarucircumspecla, vigilante e ze-
tuiÇilo que nno fossca pOl'lugucza. (rcferindo: 1_ losa, quc conhecendo a. ind!gnidnop. dI) (,ni)(l~. 
se a uma cerla lllemoria imprcssà a Javor das dato, comludo nno fez maIS do que .cumprJl' .. 
at!ribuiçaes·do poder executivo que; dcvia coI: com u lci, c a requel'imentodo .p'ovo! E' _a· 
laborarconi o legislativo; e ter mâispl'epondc· I maior da~ iniquidades que se pódeinvenli:\.!'l 
'riulcia. do que o Jlullo J'ei dc POl'tu;;al). a?íán· I-·H~ de tomar assento entre nós; e neste respei: 

._ ..... -.. ---_.----------
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lavei congresso·. um . hóli1CÚl. que· . tanto per· 1: que o Séu autor conl'cssa que o melhor goveruo 
tur!Jou 'a uniilo daqnc!ln provincín n csl::t côrte, é o que mclho1· quadm ás circumstancias de um 
c que tanto lrabalhou contra c syslcma monar· I povo; ora, quadrando a nós o governo. monar· 
chico c até contra a vcrincaç11o ·deste mesmo ! chico-constilucional, que toda a naç11o braziliana 
con~resso _que cllc destruía ! · - j ~cm adoptado, ~egue-se que nilo podia ser da 

NilO duyido que ellr:: tenha defensores; mas os , mlcnç11o do autor applicnr-nos aquella asserr.!io. 
seus ~rimes cst1lo impressps êm papeis Jl,uhlicos, I Nem se diga tmnh~m que .o autor .da c~rta, 
e :i v1sta dellcs eu yuto e sempre volarm contra . _asseverando que a 1gnorancm nil.o é ImpeCJlho 
os divisores do Brnzil, e ainda .que hoje appareç11o li para o estabelecimento de q!!alquer fórma ~e_ 
representados como forçoo:os Protlwus. · govemo, procura promover o systema repubh· · 

o sr.Moniz Tavares:-Sr. presidente, apenas :ano; todos os t~ensnmentos destacados podem· 
se apresentou estepareêer eu declarei immediata- •.er condem~avms;. ma? quand? se olh~ para a 
memte a minha opiniilO ; agora reitero-a porque hgaçno das 1déns di versifica mutto e mm to. . -
~inda vejo. atacada a honra ~o cidadno que faz ob- .. O autor tem em vista refutar de alguma. 
JCCto do dtto parecer: um ctdadno probo a quem ·. fórma as asserções affrontosas que contra nós se 
conheço de,longo terripo, cidadno que por suas · tem feito, e por isso, conformando-se com· a 
qualidades . respeita veis se faz merecedor de · opiniil.o de muito gente sensata, affirma · que a 
tomar assento entre nós. . ignorancia nil.o "POdia estorvar (se se julgasse 

Sr. presidente, toda a questa.o se reduz, a conveniente) o est~beleciniento da fórma republi· 
saber.: 1•; se as cartas do padre Venancio cana;masnn~quer<JUeestaseestabeleçaporque 
Hennques de Rezende, inserias nos pllriodicos nno é. convemente. . . 
]}[aribondo e Pernambuca?uz o fazem excluir ou Mas diz-se: da carta inseria na Pernambueana. 
nil.o do honroso cargo de deputado, ao qual o collige-se que o padre Verianeio poe.e!n descon· 
elevou uma inaioria absoluta de votos de dotis fiança a causado _,]3razil, suspeita mal della. 

· círculos eleitoraes; 2•, se no caso de exclusno a . Em todo o tempo, Sr. presidente, . é licito ao 
camara de Olinda tinha direito de o fazer. . · · · cidadi!.o suspeitar, mórmente· quando para· isto 
· Emquanto ~ primeira questno, persuado-me tem _alguns dados ; o que ~no é licito é convocar 

que só pg_derá resolvei-a ·pela ilrtirmativa quem partidos com estas s~spe!l~s a~m de se tran· . 
estiver demasiadamente prevenido ou quem nil.o s~ornar a ordem pubhca, e Isto e o que nil.o faz o 
dér- a !tenção alguma ao· sentido· das ditas cartas. dilo padre; elle é o. mesmo que abona: c que 

Vejamos,p que nellas se coritém e decida-se se ·1ouv3; a Sua Magestade lmp~ri~l, e. se desconfia 
tem razno -0 illustre ··preopinante que acaba de das mtençoes do seu mmJsterJo,. é porque 
fallar. (Lf:U umtiparie da carta do iJ[aribondo:) . d~sgraçadamente a~· pessoas qu~ s~ mandavao. 
-Neste segundo perioao encontra-se 0 padre_ para tratar da reum11o das provmctas erão as 

Venimcio aflirrriando que é, por princípios; re- mesmas (ao menos. em Pernal?l~uco1 segundo . 
· publicano; porém 0 sentido em que'elle toma a ·me consta) que at;aiçoavno o_mmisteno, e davão. 

palavra republicano o pOe ·a . coberto de toda · azo a essas ?uspellas. · _· . . . .- . . 
a hnputaçilo calümniosa. , Quem tem aprendido . .Tenho, pms, mostrado ~uanto á p;Imeira 9ues· 
os primeiros-elementos de hermimeutica sabe tilO, que as cartas do padre Ven.anciO Henriques 

, qne as ·'palavrassó .se devem tomar rio sentido . de Rezende nt!.o apresentil.o n~~hvo P7lo qual ellc 
de quem falia ou escreve, e rinóde quem ouve , mereça ser ~afastado do no~.o seio. Resta a 
ou lê; e tendo 0 autor"' da carta declarado por : segunda que.Ulo,a quo.l por SI mesma se re.solve .. 
si mesmo 0 sentido das. suas palavras, só por , Nilo se aprese.~ ta .um só decreto que autor~se as 
prevenç:io, odio ·oti incuria, ·se passárão a CaJll-aras a pnvar qualquer deputado. eleito de-
entender de· diversa maneira. · · · - . , exercer- as· suas funcçoes ;, ora, nno have~do 

· - , · _ · • ,• . . . · • 1 · decreto· algum ·a estn·e~petto, n!lo sr;; póde hrar 
Além de CJU~, Sr. ~re.tdent~, como se podera · outro conclusil.O .senão que a camara · obrou 

.. chamarc!e~u~hco.no no sentlilo vulgar .a ~m • arbitrada e despoticàmente; c.quem. obra desta 
homem que. ni1p_ ~offre o aut01: deste periOd.ICo, · ' maneira deve ser· reprehendido. 
q~a)ldO tontam.ente cstab~l:ce que talvez s.eJ~ o . : _Eis-aqui ·as razoes pelas quaes voto em favor 
SJSt_ema ;epubhco.no I) mais adaptado ao Bmz!l ?_ do parecer. . .. · . . · . ·, -
Que o: mcrcpa· mesmo .segundo se vê destas , _ . · :, -. · . · · . 
expressões:. ~ilto é que é pàigiJso: dizer. etc.? . • o SR; Souz,\ l\fELLO: -Peço a palavra, 
Quem falia assirn""nl\o póde ser· acuso.do ·de o Sr. Gama: -;-A mim pertence a palavra;' 
republicano. . . · . · · . _ • é üo tegimento de todas as .. assembléas· deli· · 

Pretende-se lambem ·envenenar estas palavras: : beraútes que:. emquanto dous . deputados . se 
-os. americanos tC~n p-1·ovado ·ser o seu gove~io · :. coútesil'l.o,_nenhurn: outro pódc interromper o. fio 
o. ?n(JlhoJ• do mundo; porém nil.o se lembra o da -co_ntestaçi1o. (Apoiado.) . · :. . 
Sr. deputado que isto se ·entende só coin os . · NilO bastr. ter sido deputado em Lisboa .para 
americo.nos do norte; é .o melhor_ governo do se tidiviúhar o que se pass_ou em Pernambilco 
mmido pará eJles, C !ll\0 . para todos OS p0\"0S1 ·. na SUa imzeÚcin. 0 mtii conspÍCUO opinante ·é· 
porque;attendcndo' ao' contexto da· cai·ta vê·se ·hospede nas questoes"(nno direi de direito) mas 

... ·······-~----------
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de faclo, o que hc1; se cornprehcnde atéyela e clurmi mais ·de sele seculos. A este urgu
azêda recriminn(!1\0 que Ihz :i camara de Olmda, menta é que eu espero que se responda. E a 
sem desmancharas Jimdamentos da lei que guiou que lim veio o dizer que o systemct da Ame~ 
a mesma camarr,, rica-lngleia · está provado Bi:r o melhor governo 

Parece impossivel que a só vontade de do m'l!ndo f E' pois fóra de loda a duvida que .. 
defender· o. precipitasse ·nno só a susl~ntar as o pretendente se esqueceu da ironia suppos!a 
doutrinas do llretcndente, mas até a mrentar ao redueto;· do J1fa1·ibondo, c fallou "de motu 
novas evasivas, de que nem o mesmo preten- . proprio, dizendo: " ltoje os am.ericano8 tôn pro
dente se lembrou! Parece impossivel que neste · vudo ser o seu ,q01:crno o mélltor do m1tndo. O· 
mesmo augusto congre~so se avallcem pro- muis é nã.o saber o que vai por jóra da nos.;a 
posiçoe:> conlrru•ins aos mesmissimos papeis que . cctsa .. " São estes os a!'S'umentos que ainda 
se acabno de lêr! , · não vi desatados,- c pelos quacs deve o prelen· .·. 

At'lirma-se que o motivo porque o pretendente dente iier excluído.· 
escreveu, anirnanc!o,-quePei'iW111ll1tCOjJOdiaser 0'-Sr. Moniz Tavares: -Não me· levantm;ei · 
lt.úla republica,_ctpeza1' de não ltl' luzes "1/.tlllBCien- pará b[asonar de que SOl! veterano· n:i: causa . · 
cias, em porque cm Portugal se. lmlavao os do Brazil ; o amor proprio nao me .. faz desco· 
brazileiros por· ib'llOran tes; mas a 1sto mesmo é nhecer o que. sou,· assim como tainhem não me 
que chamo argnmenlo especioso, pois que uma abato a ponto de cedcr·nesta parte a prinwzia 
republica ignorante ainda é peior ignorancia, é a ap· Sr; deputado. Nno me· levanto lambem para 
peior. de todas as loucuras. Mas é lembranr,a cJe , ·refutar di! os que mil a valem ; levanto-me sim · 
;úbilrio particular-e nllo do agudo pretcnd~11le. para mostrar qtie em ·vão se pretende torcer 

. 'Nós estamos feitos juizes pm;a julgarmo~ .. Ul~la as palavras. desta carta com inlerpretaçoes.des
ascensaçào; requeiro que o Sr. secretario lêa.oulra vairadas. O que é que-sê cóntéin neste 'período· 
vez. no· Jfaribondo 11. 3, o .paragrapho que r que o nobre preopintmte mandou lêr? Eu· o 
comera: ».Nilo importa o suliterfugio.» . . torno ·a lêr. (L81, .• ) .. · · ·· · . ·. ·· .. 

O Sn. SEc~E'rAnJo leu o seguinte: Ora, quem ·não vê primeiramente que isto é 
" Não in1portn o subterfugio de lugares coin- uma. continuação ·da· refu!aç.llo que· o. autor da . 

muns da faHn de luzes e virtudes, a qúe carta faz · ú. perigosa· ni;serção do redactor"?.: . 
\im.: recorre o que implica ·que os brnzilienses Em ~egundo lugar, Lambem não se·collige que. . 
silo um povo sem. coslumes, no qne Vin. lhes a intenção é; rcl'ut:ir ris ittri:Vid:is· J.,'Opos\çg.es · 
nno fa~ muita honra ; pouco ou nada mais do que no coligrêsso de Portugal se tem· propu
que isso se tem dito de nós no congi·esso "de lado, querendo que nos· considerem ·como povo . 
Portugal. <Nno im pó r ta, dizia eu, porque com- estlipidO' c a~jectó? "Eú . confesso ·que ·nilo es- · 
tanto que· se pregue o convir-nos talvez uma perava tão . nfincqda obslifwçno ··em condemliar · 
republica, ·6 ·povo Jhria · csforc;.os :·para conse- aquill.o m_çsmo que ·se. está conhecendo .'se~, 
guil-a. :Mas ignorante e brutal era o poYo ro· iimoc(mtissim.o. · . · . . . . .. 
mano. quando expellio os Tarquinios· c insli- Emquanto {t camar:l de Olinda;:'eu nao· du-· · 
tu i o o .seu governo· consular, que ·dmou mais · vido . de sun adhcrencia á causa· dó' ·Brazil: · 
de setecentos annos, e o .elevou :íqnelle auge porém é'inncgm~el qué ellit ultrapassou os li-· 
de grandeza que Vm. bcnrsahe. miles da· sua jurisdicção; todo ·o· emprega; 

Nno importa, tomo a dizer, a falta de luzes. .do. publico. que· assim obra, é digno não só de" 
cointanto que Vm. apregôe que republica séja reprehensno ims de sevéro castigo: · .. 
talvez: o .governo que. con~enha .rio: Braiil, o· Por.· estits ra~Oês,·_···lJ.ois':voto p. ·e .. lo .. p'a. r_'e.c. ·er. da. · .. 
povo ·raria · esJ'orços ·para o coúseguir, ·· assim 
como os nossos vizinhos de toda a AmeriC:i. COll!!Úissno. · · . · · · ·. · · · · . : · 
de queni se dizia o mesmo, desde que os am{ o .sr; Souza ::r.r!ll~o :-.Sr .. presidente .,com'i:i 

. ri canos por excellencin pro~Iamáráo a suá in- · Se lral:l. u~ Llloêulir o. parecer ··da. commissão. ~de· 
depcndencia; ]IOje ·elles· têm próvado ser o poderes:sobre u·a~niissão-do SI:. Venancio Hen-. 
seu o melhor governo do inundo.· O _mais .. é riquesde_Rezende, deputadoeleilo.pela.prcvincia·. 
nã~ saber o que vai por fóra da nossa casa.: .ll _"de Pernmnbuco: co;n. maioria de vot~s, e exclui do : 

o sr. Gama. :-Eis-aqui a prova. JT~ais ·evi- _ pela can1ara de Olmda no acto da. apuraçno, .eu. 
dente de que 0 fim da carta não era repelJir· me levanto· para dii:er os meus sentimentos com. 

d as· refleiiàes dcviélas.. . . . . . . . . . ·.. . . ataqu~s os portuguez~s, mas sim espalhar a . .. . . . . . "" . . . . 
doutrma COlll que conclúe. O seU• paragrapho, · .· 0 referido parecer da coinmissãO está· sujeito"' 
.i~ esquecido. da. etymologia. da palavra repu.- a· trcs diviso e~ ciu. partes: ::i:l• e se' o diio· depu~ 
blica~ pois que já se arremessa a mil.is alguma· · tadoeleilo deve'ser admiltido e cl!am:ido·a.tomar · 
cousa,· dizendo que não importava a falta de · ·assento nesta. n.ugilsta assembléa seni · embargo . 
ll!z~s e virtudes cm Pei'!lambuco;· comtanto que. da-exclusão; a.2• consiste·em se permittir o in-· 
se· preg~se a· republica, porque o povo . faria· · clicado assento e· posse sem: o diploma ·que. lhe . 
esforços para COlJseguil-a e que mais ignorante · nno·foi expedido. por. fic::ir -a· eleiçno suspensa· .. 
e,_, bruta!:era o povo romano qu~: a estabeleceu, naquella,parte em conseituencia da exclusão;· e, 

• 
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a :::• vem a ser se a camara de Olinda deve ser que n!lo ~e tmino ao seu partido, que segu: 
rrprchendidu do semelhante procedimento. mm ente, seria funesto á causa da indepen· 
· Emquanlo á 1" e 2• parle do parecet: dh: com· dencia do Brnzil, senno · apparecessem. para o 

m issuo, confot1nando-me com .:os seus. funda· desfazer . pessoas zelosas da ·liberdade . da ·pa· 
mentosjulgo que o deputado eleito deve vir tomar tria; pois ficando por mais tempo em Per· 
assento e posse sem embargo ·da exclusuo que nanhuco· esse atroz inimigo da ·humanidade, 
foi injusta c off'ensiva.á delegaç1LO dos povos i por infallivelmentc se uniria ao fcl'Ciz !IIadcira. 
quanto obtida a maioria nos: collcgios eleitoraes · Regressou n Portugal, quando os negocias 
que se. concluirno livremente, não sei com que da ca11sa do Brnzil uno apreserilavl!.o. boa face, 
direito o circulo ou ·:;djunto da méra apuração c quando a diyergcncia de opinioes ·fazia va· 
de ''o tos excluio da lista dos deputados a um do cillnr as pessoas mais prudentes. · 
nuJ1ic.<ro dos·· escolhidos. com preferencia pelos Apparec~tilo alguns escriptos seus em perio· 
povos? E ainda mesmo reflectindo sobre os im- dicos de. Pcruamhuco, que muitos não- enten· 
pressas comprehct1sivos de escriptos do deputado dcrllo c seus·. inimigos enveneiiár!lo, taxan· 
eleito, os quacs se acabl!.o de lêr, cot11o parte da do-os· de republicano~, e isto porque elle defen· 
accusaçào que deu lugar a exclusão por conterem dia. e pretendia sustentat· o goveáLO , da sua 
doutrinas subversivas eaúti)razilicas, .pu as con- província, eut!lo vacillante, _por que assim o 
siçlero incapazes de-semelhante epilhelo, porque exigino ·as imperiosas circumstanci::is cm· que 
só descubro nclles amor e lendencia ao Brazil e se achava o povo de· Pernambuco, como . bem 
:1 sua independencia, e mesmo .lermos d~ r~?o; _ o têm provado os· tristes resultados qne depois 
nheci!11enlo e. c!ogio .a Sun:. Magestade .Impertal,.. se seguirilo. . . · 
então principc regente, marchando pela bem en- Com t~do, nllO obstante a depÕsiçnq do go· 
tendida liberdade da imprensa. . . verno, de. quem seus inimigos o fazil!.o par· 

Dedaro porém, que qualquer que seja iL fúrma cial, ··e da publicação· desses mesmos tão falla· 
da cleliberaçrto favoravel nM se. deve dispensar o dos escriptos, continuando a· merecer a con
dfplOL'na, sem o qual já a com11:1isstlo deveria. t~t· siclernçlio de. seus patricios f'oi· eleito deputado. 
sofli·ido embaraço. em suas funcçoes, nem deJX::t· · E'. verdade que dous ou .tres seus inimigos .. 
de dicidir-se agora mesmo esta rim·le do pare'Cét• . iÍ. testa de :um pequeno numero de . pessoas 
que muito conveúientemc pnreceudividit;~ ~~lo fOJ·no repre~entar á _cnmm·a de Olinda,-timida 
que toca á reprehensno da camara de · Olmdn e receiosa· em dias de perturbaçn_o, que· o . de· 

. que. faz objecto da 3" parte dó pn_recer, julgo. irt· . pulado eleito Venaúcio Henriques de Rezen.dc 
justa·e desnecessat;ia, porque a dila camara pro- . era inimigo . d_a ·causa do Brazil; sem outra 

· cedeu em couséqucncia ·de accusaçües que, se proYa ·.mais· do que· a sua carta. inseria em 
desprezass·e, ialvez fosse incrcpada( e de que se· mna das folhas do ·.llfcrl"ibondO, e como .tal . 
deu 'parle com· :i acta:~ Portanto, .. votei· pela. ele,• ia ser exClui do, quando no • caso de have' . 
aclmissM na fórma. cxpm'lclida. · : -- rem legitimas motivos .. para essa . exclusno, só o ·sr. 'carnei~o· d.a çunha :.:....St;. presideittc, ·. ao collcgio eleitoral :pertencia o conhe.cimento 
seja-me permitlidci dizer algu'ma cousa a respcilo. desse negocio. · 
da conducta do padre Venancio Henriques de R c, Além 'disto, ·se se ·quizer dar nlgum pezo a 
zcnde; exclilido da deputaçllci .da sua provincin : . essa representação .. feita- por seus inimigos á . 

. por um arbítrio dn. i:rimar:i de Olinda: ncis dias . cumar:i, lambem: se deve "tomm·· cm conside· 
de'ht!O' e intriga; qu'iY succed~dlo a· desm·ganisa: i·açno õ nssignado de duzentas pessoas das prin· 
dorit dispos.içl!.o .dajunta proyisoria de. Pernnm- cipries de Pernambuco, feito. em: seu fnYill'. Se 
buco. · . . /. ·. · . me f'cisse concedido provrit; ·p~rante esta illús· 

. Conto .ciditdno -p:ú·ticular sempre niercceu· o tre ass~mbléa qtie ·o Sr.· ·deputado ·que tanto 
coJ1ceito 'dos que o couhecil'lo pela sua probidade -tem deClamado ,contra a -aàmissno do padre 
c.sl\J11·ornl .. Nómeado coadjulorpúa a'parochia' . Venancio é interessado'.~ .. · (A'· ·.fl.l'dem! ·A' ·
do Cabo,' alli: adquiria gcrl!lestunn',de seus Jrc- · Ol'!lrm /) · ·. . . · .· . , · · . · .: · ·:· · _ .. 
guezes 'i foi infelizmente et1yolvidci .JúJs desgrn·-· ·.·. T01:110; 'pois; r1: questi\o;·· c. digo:· que::; ·com~ 
çados st.iccessos de seu paiz rio nnno de 181~; .l' . missi\ci .de poderes ftmdnndo:se. na justiça da 
m csino ·nos carcet·es· dn.Bnhia deli j1rovns da st:n · sti:i ·cnusri, c tendo .;erú ~ist:i: todos·: os papeis . 

: !toma e rnritctet; fiiinc, soffrcndo cem consl::mcia . pró c· .rontrn, j~ deu o. seu pm·ccer. s.Obre csi~:-
C· resigna~ rio os iuccmmcdcs: inh~re:ntcs· á: hcr- negocio,. julgando, ·r:omo se.:· clcl~i::io .. espernr das . 
t~osa.siútà~ii,o em:qul(se,r,ch_n\•it.: .• .. ·.·· · . : .: . luzes e ··rcetidão. dos·hourndos membros que a 

'En1. cot1seqücncia do f1itisto· c nieniornndf!. ccmpcr:rh. Demai~; tr.mbcin ·~ ja ·rol . decidido 
acontecim~nto.' do dia :10. de .. FeYcrciJ;o :.vàllcu ·· pela asscmh!éa. que o. con1iecilitento dn. leg:tli· 

· á .súa .patrin, . cnt!IO: 'tyrmmisada pol· -Luiz 'do .· dndc. on illegnlidmlc 'clri clci~l'l.o . dos: :Srs.· depu· 
Rego,·. c . .f'oi. liovPmc'nte ·envolviclo':.na ·crlicl·. tndcsc' r:caYil· són)Cl1le. resCI'\'ado ~no .juizo. da 
proscripç:lo. feit(l per cs;oe -SyJJa, lusit~;no (jUC Ji;csmn ·asscmbléit;: pm:que pedia· St1C<~cder que'· 
c.ppcn<to-~e nlwrtnmeute··no .. prcgrEsso .c.a·.tausn . i'tC's rolkgiris clriitot·a·es houvessem' subornos, . 
C011Stilliti.:.ua], rt:pllltn':t ·itiil1ligcs !CJdúS fl(jUC]lts · i·esulfnnclo' disto . a· injusta . cxclusno de um 

'1'0:.10 t. 1~ 
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citlallllo talrez muito digno, de bem serrir este succede em Portugal j é preciso o inuispensa"el 
cnijlrego, "" que osse poder execnt.iro, tenha' t:tl ou qual 

Tendo, portanto, mostrado que o padl'e ingerencia 110 poder legislativo j sem ell:t seja 
V<,nancio pOl' Slla' conducta sempre mercceú o flual fôl' a denominação desse chefe do éXI~-
conceito de seus concidadãOS, e que sendo culivo, e ainda mcsmo com, a qualidade de 
dotado de sentimentos ,'crdadeil'ltlllente p:ttrio- hereditnrio, nllo ,1m para mim monarchia con
ticos-nM podia, nem póde ser inimigo da, stitucional j ora,,'o que se collige das expres
cauza do Bl'azil, que 4 a sua pitlria, e que súes do padre Ven:incio é que prefere a de
sendo legitima e legalmente eleito l1i1opodia mocracia representativa, c como não é esta a 
de fórma alguma ser excluido pela cmnara de fórma de goverllo cilcolhida pela naç1\o, que já 
Olinda, sem uma manifesta injustiça e l1sur- declarou altamente a sua vontade pela 'voz'do 
paçllo evidente de al1toridada, "01.0 que tome todas' as camaras, scgne-se que foi just111ilonte 
assento entre nós, tendo em consideraçno esta excluido do cargo de deputado na fórma das 
augusta !lssembléa o I'ccto pareccr da illustre 'instrucçúes j c portanto '\'oto. que não devo- ser 
c0l11miss30, '!ldmillido nosta augusta asscmblca, 

O 'Sr_ Riboiro do Andrada :-Esll'anho a lo- O Sr, Andrada Machado :-Sinto muito dif-
das as idóns individuaes relali\'as ao dep'uta- fel'Íl' tanto do nobre preopiuante_' mas 'nem os 
do eleito, limilar-lile-hei súmcntc a 'tratar da laços de parentcsco" c, amisade,'nem o justo 
materia, isto 6, se ha validade na eleiçilo, respeito que tenho ás suas luzes," podem 'fazer 

'" Comcç,nrei por apontar o . m't, 2" do cap_ 4" quc nllo discorde do systCl11n. qne· abra\~a, E' 
das instl'l1c,çucs que diz quc para ser eleito verdado quo concordo com, elle, "que:, a ,causa' 
deputado cumprc tor mostrado decidido zelo li ,do Bl'aziJ' é ri mesma qne ada 1l10nru;chia, con- . 
causa do Brazil j ora, por causa ,do Brazil,eu stiluciollal, que sóellaé quem nos pó de segu-
enlcndo o estabelecimento da mOllltrcllia con- rar' nas' bordas, do abysmo das, revoluçoes a 
stitucional: portanto, a eleiçãO scrá 'yíllida se, que tendom a despenhar-nos loucos inno"a-
os pnp'eis impressos cll1l'lomc do padro VCllan- dores" '" . ' . 
cio 110S 111ostraro111 quc elle professa as id6ns O . estado de civi!isação c: cultura do Brazil, 
dos amigos dcsta fÓI'J111\ de go\'el'l1o, . os' habitos e costumes el11es11'io ,os prejuizos 
, Ha llluita difTcl'cnça omal11ar o Bl'azil c dos Brazileil'os .lhes ntló.,deixll.o' aberta 'outra 
amar á ~ua causa: o dcmocrata póde1!mar e . \'ereda pltIf;ivel dcprosp'eridade, senão. esta_ 
ardentel:Í1ente o Brazil, mas comolJlio ama Se o padro Vennncio não adoplasse :t, monar
a fórmn de governo por, elle abraçada, ,rino. chia, se elIe ao menos clar3l11ellte lhe· solapasse 
póde entrar na representação naciollal:A na~~ão os alicerces, cu seria o primeiro a "otar, contra 
já o'~selltou certas bases: escolheo dynastia; .. a suaadmissilO, Eu 'serei sempi'einhuigo dcci'
acclamou o seu imperador, que é lambem' dido daquelles que contra a natureza das cousas, 
protector o defensor, pel'petuo do Brazil, e de: contra a experiencia, querem no Brazil desvairar' 
clarou pOl'lanto a rórma de goverlloque preferia, a opiniilo publica com sonhos e chimei'as repu-
isto é, n.-monarchia constitucional, em que é es- blicanas, e' por belil da' su:iprecári'afortu-
sencial a divisllO dos poderes, a harmonia dclles, na· vadear rios de sangue, parachegarcm a 

,e a ingcreuCiado poder executivo no legistati\'o, um a1l'0· que jámais cOllseguirão, Muse 
Nestas bazes, nós, conslituidos representan- mister .. que isto,quo'nto" ao Padre' Venan-

tes da nação, 'nnd:t podemos 'mudar, para, as ,cio, fosse provado plenamentej'eéoque 'me. 
alterar n1\o nos derllo poderes, só' os temos' ni'loparece_' .,' ":'.. ',. <",' .. ,:', ',' . 
para cdif1cm'sobrc ellas j logo, oquo nflo amar ' Examillillldõ' as duns cúlas do Padi'e'Veririn~ 
esta forma de govel'l1oabraçada . pela naçilo, cio, que fazem o corpo do delicto no processo 
nllo pó de ser (segundo eu entendo. as, ilistruc-' 'que em certa maneira so lhe intenta, nllo ,o, 

çOes) representante della. ,.,.,. . . appnrecc,a meu v,êr, inimisade ,deliberada á 
.Appliquemos agora esles principios ao padro- , ulOnarchia j nem se infira que, istQcxiste :,POI'-

Verl'ancio, . . . quo a idéa qüeellelei1tdemonarchia COl)stitu-
Em um paragraplto da'sua carta ellc tliz . cional pm;ece' avisinhm"se' M;' coristilúiçoes' hes- ' 

que é deniocrata, inns que a 'democraCia deve . p:úihola, o .portugtieztÍ'asqui\Cs o . nobrepi'ea
f0l'l11ar-se com o podei': legislalivo nas curles, pÍ11antejulga 1rmis denlocl'aciasdo quê'úlOnur-
o executivo no rei, e o". judiciul'io . nas. tribu- •. clíias,·ê, .. , . .. . ' .. ,. ' .'" ' 
naes j 'e, t,lvcz porquecllcl'cC[uer, no governo A defini~lIo que o nobre, prcopirmntcdá 
esta diviSlIo de lJoderes, se julga 'quc.segue de monarcliia, é falsa, 'scgundo creio, por; ser 
a causa quc o Bl'azi1 'abraça; 111US eu nno ei!- 'restdctadc 'mais; enilO abl;anger governos' que 
tendo assim, .". .. _ 11!\O' podem ,ter outi'o liame, Quando unla11açt10 

Pa~'a - havcl' t110nnrchia constitúcional nno, . e ' regid:t 'pOl'umsó individuo;,' o : governo 
. basta essa divisno de póderes q\ll<. é com: ,dcsta naçll.oé lllonurchico, se-o' podcr' é 
1l1LUll a todos os gOVet110S livres, n!\O hasta dai' . hCl'cc]it.ario na dynastin reinante, e se o monur-
ao chefe do podol' exocutil'o ,o nome de mo- chn tem alguma pm'te nQ 'menos no podeI' mo-, 
nUl'ch!\, pOl'que póde seI' um lnntnsma como del'ndol' lltlCionnl. . 
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Se todos os poderes .se conccntruo n'urn Elle fallou com franqueza; as suas cartas 
só homem, a monarchia. é absuluta, a qual moslril.o uma assombrosa confuso.o de idéas; 
porém dill'erc·do. despotismo. cm ser, o poder tnostrão que 6 novic;o cm mat.e.rias de organisit-
excrcitado segundo leis fixas, . quando no depo· çno social ; mostr110 qt1c nno tem idéas darás das 
tismo tudo deperide :do arbitrio .. c ·capricho rnatcrias· de que falia; mostro.o que nunca. as 
variavel· do . despota. Se porém. os poderes distingui o, separou e menos .coordenou; mas no.o 
so.o divididos, ficando ·a legislação na mllo mostra clarmnenteque o Seucscriptor seja.inimi· 
dos. representantes nacionues, c o poder exe· goda rnornarchia constitucional, c por isso inimi· . 
cutivo · na · mno : de um · monarcha heredi· go da·causa do Brazil. · . · 
f.ario,. inviolavel e com algun1a inflnencia sobre A justiça me forçtt a confessar que de quando 
os .outros · poderes, lemos o ·que chamamos . cm. quando assomo.o nas .cartas cxprcssoes ·que· 
monarchia · con~tilucional representativa. podem. parecer "contrarias. á moliai·chia c .que 
· Ora; isto é·. o que .encontramos nas con· rcsurnbrào chünerns republicamis; la! parece· a 
slitui~'<lcs hcspanhola eporlugueza.·sno mtmar· · asserçao que atacou o Sr .. 'Gama, e á qual,. mi 
chicrui, ·porém monarchicas dc!'eiluosas, .. porque minha opinião nno respondeu complctamcnf.c ·o 
os poderes sao isolados, · c quasi· pot· • neccs· Sr: l\iuniz Tavares. . . · · · · · · · 
sidade·inimigosims .elos oúlros i. porque não A passageni arguida, .aquella cin que COlli Il1a; 
ha·. nem póde· ·haver harmoiiin cnll·c -clles, .· nifesto erro da lheoria e engano .nos .factos, se 
pela . falta de · uma enticlacle interincdia que nós crê pi·oprios para um governo retiuhlicano; 
concilie'. os. ,discordes ·interesses ·dos elemen· ,é cm verdade suspeita, e a suspeita nno sa. desfaz 
tos inimigos,. de'mocralico . c monai·chico,' com dizer-se que o seu fim era arredar'as iinpu: 

.. que. cmbotc• .. a.cniinia_ energia c mobilidade taçoes que nqs.fazia6.as côrtcs portuguezas. A teu~· 
de· um augmente a· gravidade·. e estabilidade . ' dcnciri. desta piiss:ir;ein 1F périgosa: o seu alvl) · 
do . outro, porque·· enifim a ·roda . principal . podia parecer muito bem o desejo de ericaiilinhiu·; 
da niachina. nO.o·tem a precisa força. para . pôr nos a um systema.politico con~ecidamcntc 'im~ 
em movimento·. as· rodizios ·quando inertes,. ou ·· p~alicavel no Brazil, e o mais. dainnoso á suá 
moderar-lhes os ·movimentos,· quando deserde· prosperidade ... -... . . . . : . . . . 
nados, donde ha de vil:·. por necessidade, ou .. ~.A. analogia· dos Estados-Unidos .só a.i:cgos 
a parada ele todo o:iúechanisnio, ou os descon· Jlódc impôr ; é mister dorinir ao pino do 01eio~ 
juntamente' das suas peças, .,. .. · · .. dia,. e ter os olhos fechados.ao.clarao·mcridiano · 

.· Mas · néiü .• ·por ·isso deiittto · a · Hespanha e ·para nilo · vêr a dillerença de uni .. povo nutrido 
Portugal: de s~r·monarchias·; a' mesma etyrnolo· desde o berço cin idéas democralicas para outro 
gia mo.stra o:corilrario; o mal é.,cjue com tão que creado. no seio da.monarchia absoluta· nno 
defeituosa··· constituiçno nilo podem ·continuar · tern.a. frugalidade leinperança.e milor çla: igual; 
a sel·õ' por inuito tempo, ou o . rnoJiarcha sen· dade, condiçocs insupprivcis das fórmas republi~ 

. lindo a sua nullidadc_traballmrá' por subverter canas. . . . . 
a.· constitui~:ilo e se f'ará. absoluto; ... ou., a . demo· . . Mas, Sr. prêsideÜte, por. erros. não julgó .'nin ;' "' 
cracia aniquilando :o. -monari:ha· depois de mil . guem criminoso·; e ainda _quando, esta :e. outras 
convulsões: anarchicru: marcadas com o sªngue pasimgens .pudessem despertar suspeitas, n!lo. é · 
c niiseria nacional; precipitm·á .de novo essas por indicies que. privarei a un1 cidadno do direito 
tristes: na~:Oes .no ; despotismo de que prelen· de elegibilidadé passiva, e· menos á nuç:to da livre 
diil.o lii'I'Ul'. · . . 'e~colha daquell~s qu~!!; lei não. ~x~lú~. A~m·*i· 
· A caractel'istica essencial dasmonm·chias exis· paçllo do povo:-nos d1rcllos ,poht1cos ;e.a essenc1 a 

te ncllas, nia_s muito m!ll desenhada. Nilo se diga do'i;overno,aliberdade dü' esi:olhâ deve ser,pois 
Cfl!C o rei dc·P6rtügainn9;é na. realidade outra ·o menos coarctilda·possiveL,yot'!, pois;·epili'seja 
cousa mais cjue ürn simples .presidente como o da adniitlido o padre' .Venancio,. e .se f'açtt. boa a .es·, 
America·Septenll'iorml; e que poi·.isso é o governo· colha: dn prõvhidlí.. .. .. : :- l ' ·. , · . , 
dem_ocracia e não. rnonarchia; o eleniento de .h c· · · ·. Quanto ii. ·reprehensno- 'li •crimára, bem : qtie 
rança c·.·a-tal qüülinfluencia·que· essas. consli~ui·: assignnsse o:-parccm;,ca~to'ri Pálinodi:i,' ~ ~on; · 

. çllcs con.cedem ao.-monm;cha; desmentem esta . venho que. nao seja reprellimdida .• Pecco11. por 
opiJiii!.Õ. ~ • . . . . . . :. . .. · . . . ·. excessó·.der zeló:; .peccori por arn,or.da,:oi·dem' e 
. , · N em:mes·mo, · Sr.•presidente, houve no rnundo ·'como o Diviri9 ·~Iesti:e excus9u_a !v~ag~~l~ii~; :r~~· . 
. democraci!l!i rigorosaS :: Athcnris o ntto .foi ;. nao excesso .de amor, · nos · tan1bem a. devemos des~. ·. 
o silo 'Os Estil.dcis-Unidos; todas são 'niis!ocracias culpar por excessó de zelo. Depêiis.a-s.ua inéxpci 
electivas .. Se, P'!is o padre V~nancio . admitte a , riencia em .sitll!Lçno Ulo. nóYa, é motivo· justi~~~; 
mornarchia, cinbom se appl'OXlllle ao syslema,de livo . do. seu erro·: se n'ós mesmos. nll.o ·sabemos 

· Portugru,:c.nno sc-póde·: dizer inin'iigo 'd\\ n1onar.-. ainda -h em as. rUins das :nossas: obriga~:aes,, ~om 
chia em geral c por conseguinte inimigo-da causa quejuslic;a condeninãremos a cam.ara, que menos 
do ·Brazil. ·-Confesso que o padre VenarJCio .nn<i razno tem de saber as· suas? .. · .• . ... 
entende o que diz, nem nós o podemos entender ·· · Se alt;tini de. nós 6.. de todo puro, .. sej(t · ? 
quando falia em podel· rêpublicuno executado· primeiro a lançar-lhe a pedra; eu .. nilo o sere1, 
por um rei; e outros absurdos. · '· nem o ultimo; conheço-me .. e con~1cço' todas-~ 
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rniilhas impcrfei;~oes; e nno CCI15UI"al"ci com rigor Onde poi;·c~lil llqui orepublicani:Hllo 'do 
aquellas em que cu bem podia incorrer. padre Venancio, quando clle rcprehende aquelle 

O Sr; Alencàr:-:-Sl·. presidente, -,apezal" de dito com o medo ·de que o povo do Brazil o 
tambem desejar :t1istar.me no numero dos queÍl·a seguir? Como imputar-se a um homem 
defensores da honra e credito ,de um cidadão que ellc 6 republicano, quando clle reprehende 
bencmeriJo, como ° padre Venancio Henriques a outro só porque este diz CJue talvez o'republiea-
de Rezende, tilo injust::unente calumniado, e por nismo convenha ao BI'azil? 
isto impossibilitado de prestar á sua patria os "' Com ell'ciLo, Sr. presidente, ou eu estou com 
serviços que eUa delle confiou: collltudo eu a cabeça perdida, ou entilo ha tal desejo de accu
deixaria de fallar sobre a materia, I'isto ter ella ' . sal' que atú se Ihzem imputaçOes, que bem longe 
sido desel1\'olvida' por tão habeisc instruidos de prejudicarem ao accusado, ,pelo contral~o' o 
membros; mas como existe ainda em pé uma justificão. Quanto ás mais accusaçOes, nenhuma 
accusaçll.o sobre um ponto da cal·ta do dito padre, rerutaçno farei, porque já estão bastanternwnte 
inserta no J1Im-ibondo, que não foi refutada por refutadas, e com evidencia se tem mostrado a 
nenhum dos Srs. deputados que o têm del'endido, innocencia do Jladre Venancioe n injustiça que 
e succeda mais que o honrado. membro ciue com elle se praticou. Nada direi tambem áccrca 
acaba de I'allar, ainda sendo dos del'ensores, pare--:-- da incompelencia do juizo, onde foi expulso de 
cesse vacillur úcerca do sentido que sé deve dar deputado, porque esta matoria,esta bemdeluci-
ao dito ,ponto, cmprehendoeu mostrar que em dada, e eu nada de novo poderei dizer., . 
nada.o padre Venanciomostrou com inais clarezn Approvo, portanto o parecer dacommissão em-
quanto os seus sentimenlos sM .os de Ulll. quant01í admissnodo padre Venancio como depu
verdadeiro constitucional, do que no mencionado -_ lado; que- de direito é, nesta augusta assell1hléa, 
ponlo da ditacllrla. Vamos ao caso. . mas quanto á rer)J'ehensno ácamarade'·Olinda' 

Accusa-se ao padre VcnttnciÓ'de ter acenado nll0 approvo, nno-sõpelas razOes, que têm dado 
ao Brazil com o go\'erno republicano, mostrandO" alguns Sl's. deputados,. como' porque eu estou 
lhe o exemblo dos antigos romanos,' qlmnd~ . intimamente convencido, que a dita call1nra' é 
expulsárão os Tm·quinios, e lembrando-lhes a quem tem menos parte-o na injustiça -pratiCada 
America ;Ingleza, etc. j finalmente accusu-se o com o padre Venallcio. '. ,. -'.' . 
paragrapho daearta, que principia: (C Ntio import:i A . camara seguia. lalve;: o impulso· que lhe ° subterfugio de luzes, etc.)J ". f' dérão os inlrigantes e inimigos.do padre; a estes 

Ora, Sr. presidenle, -isto é que é vontade dedes~iada eu, que sedésse o devido castigo,'porém 
envenena~ as COusns! Porque não se lê este é dii1icul!oso conheceI-os e norneal:os; '.basta que, 
paragrapho da carta, que principia: I( porque; se o povo de Pernambuco' os conheça, e que:os de-
Vm. não é inimigo- dasrepublicas, etc. ),,?-Sim j teste como pertubadores do soeego,.:püblico,e,ca-
lêa-se e combine'se com o -debaixo, que' ini- .Iulllniadores de cidadnos honrados daquella pro-
mediatamente cahe por terra a aecusaç1\o. O \'incia. . -, . ~ 
redadordo .illaribOndo linha dito-que talvez O 'Sr .. 'Pinh~lro: de oi.J.vetra:"";,Eu tarn:bcm 
fosse uma republica o go\'erno que conviesse ,ao professo os prineipios'que àcabo de .ou,;ir; penso 
Brazil. . como um illustre preopinante, que ninguem de,'c 

Ora, o padre Venancio nos mencionados para- ser julgado scm prova~ convincentes, mas estou 
graphos da sua carta reprehendep.ste_ dizer, e ao pcrsultàido Cjt1e no.s cartas impressas dó padre 
mcsmo tempo diz que aquillo é que.e muit!;' peri-;- Venancio se aeMo essas- provas para a sua exclu
goso dizer como, aqui 'se lê, e ql'_edc 'nada-serve' são. Ainda suppondo que na 1" carta em que eHe 
o subterfugio, a: querecorrct{'o dito 'redáclor; da 'fallâ,de republic.1, , se póde entender: (porinter-- - . 
falta de luzes no Brazil para ter um tal gove,l;no." prelação I'orçada) qualquer l'órma ,de governo, e 
Sim, o pa~re Venancio diz que é semprc perigoso n1\o sóme-nte ademocrncia; obem q1,le ,seja -esla 
dizer aqullJo, nlto obstante o dizer que hn falta, sem 'duvida 'li intelligcnci;unais vulgar, ficl10a 
de luzes; porque assim mesrilo -o po~'o ,póde·' mcu vêr, manifestas aS suas idéas na 2' carta em
querer atirar-se aogovel'no,que .lhe' dizem, cjrieAedara sei, deniocratu,'pàrque este-termo 
talvez lhe convenha; pois a este governo se atiro1!" n1\p· adúlÍtte :.nem eSSa!fmesmas,iriterprebi.çOes 
o povo romano; q,uando,expellio os Tarquinios,- . com'Cjue o prelendem salvar;": 
n1\o obstante sua ignorailcia, e que a mesma ;;Alem disto, escrevendo' em '1822 assevera . 
ignoranciase dizia ,dos americ1!-nos, úy.).mtudo qüe' QS ideas que tinha, cinco annos -antes, :er1\o 
eJles proclamárllo o mesmo' governo;:e ,o" as que' ainda professnva,·c comei em ',1817, qll!J 
cOllservl1o. . .,. . :.' . ". - é a época a que eHe se rcfcre; o projccto'7 que 

Vê-sc, pOl~, que o padre rcprehimdt! o dito do abortou,' cra o do 'Cstabelecimento da democracia, 
,.lfal-ibondo,.não ohstanle o· subtel'fugio'd~ Ihlta - conclúo que eHe segue principios oppostos á 
de luzes, poz:que '"inda com -e~lu falta pódeo causa do Bl'lIzil,: porque a lorma de governo 
povo do BrazIl, como o povo romano e os anieri- abraçada-pelDnaçno é ri 1l10narchia con(l.tft'i.lCio-

.. canos, querer tentar o tal governa' apezar de não na!, e que por isso que os segue foi justrullenle 
tel' as luzesne~essnrias, como lambem não tinh1\O excluido cle deputado, uã conformidade' du~ ins-
aqucllcs dou~ povos. tl'llc~Ocii;' 

,-
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o sr. Gama: ·-Sr. presidente; lJC',:o n pala 1·i·a dcl'ia. CI'I'OU de boa fé. N cm nos de\•emos ttdmirar 
por runt>r dit ordem. deste ·,l!Ll pr·ucDdimanto : e.;;tasmatcl'ill.S constitu-

Devo . inforllJnr n esta :iugustn nsscmhléa que cionaes s1t.o novll.S entre nós.; os povos ainda n1t.o 
quando se. publicúrão os impressos do prcten· conhecem bem· ·estes direitos, c os mesmos que 
dente, impre~sos pelos quaes acamara de Olinda .iá sD.o velho::; na prat.iea destes actos commettcm 
ju:;tamentc o excluio, já os eleitores tinh11.0 sido erros. E que muito é que 11 camara assim .proce· 

· nomeados, e let·i1f.o feito o seu juizo tal ou qual, desse quando pessoas de abalisadós ·talentos c 
faltando sómente os eleitores de Recife c Olinda. luzes, c. que até ·se asscntM nesta· assembléa, 
Foge-se da· questão principal que é a <]UC acabou mostr1\0 não estar firmes sobre os :limites da au· 
de opinar o nobre deputado o Sr. Pinheiro. de toridade da· carnara nestu materia·? 

. Olivcirn, e é que devia ser cxcluido deste cargo Portunto sott' de parecerque n1lo appareçamos 
todo aquellc que fosse inimigo da causa do Bra· em publico, logo no principio dos 'nossos traba
zil, e que· para isso b:r.sbJ:_vn. ter sombras do sus· lhos, repre!JCnde\Jdo llln:i catl}ara, que 'talvez só 
peita, como ortlen1lo as instrucções: que olhando leve em \'ISta promover ass1m o progresso · dtL 

·para a qualidade do pretendente esle nos seus causa do· Brazil. Este é o meü I'Oto. · · .. · 
. impressos de 1822 disse que conse1~.vava os mes·. . · 0 sr. Pereira da' c~n.ha:..::.. Eu p(ldia deixar 

mos sentimentos que Linha ha cinco annos, que de t'allar sobre ~sta pl~leri:, cuja primeira .parte . 
:er1l0 os de 1817 de Pernanbuco ; e sendo assim supponho. vencu.la, a layor da entrada ·do padre 
inimigo da causa era e:.:cluido pchls rcfcrida:s in · Venancio nesta. assemblea,. qu~ .tem 'sido vigoro· 
strucções .. São estes os l'undmnentos da exclus1lo, samente defendida pot· !untos illuslrt!s preqpi· 
que ainda nD.o ·v(ljo desmanchados, apczar de .nanlcs; inas sempre direi qúe quando fui JU€111· 

ser já longo o debate. · br~ da co1nr;li~s11.0. depo~eres l9g~ j~llg~ei não · o· sr: ·:Dia~ :.:,;_Nenhum argunicnto produzido· · ser necessa11o o chploma uma vez que· haja -acta 
'atéagoracon!raopadrê Venanciolbiconvincentei . por ollde ·conste da n·omeaç1lplegal; c já assim· 
pe1o contt;ario o vejo justificado na mcs1:na ·accúsa~ se pr;aticóu com o Sr. Costa Aguiat' que apczar 
çM, -e·nella ·fundo a sua defeza: Se os:seus im· . de nM apresentar o seu diploma, foi admiltido,· 

·pressas mostrno·que qualquer povó·póde adoptar comó devia ser, a tomat· asse!lto nesta assembléa. 
a.,fórma çlc governo que lhe convier, igualr!le~te Sou, · pois, de parecer que o· deputado eleito 

·· moslrM que e!le entende que alorma que convem .·deve erlli·m· não· obstante a falta. dO:· ap~esentàçlio 
,. aoBrazil é a monarchia ·constitucional,: pe!l) mes· · rio diploma · · · . , . 
. mo.Brazil adoptada: g9verno mixto.que pm·ticipa - . o· Sr. Costa.. AgUiar :~Sr. presidente, niio 
elas outt·as dill'erentes fó1·mas e que p6de chegar me levanto pai·a fallur sobre ·a.: questão .tno 
a superior perfeiç1lo, contra o· parecet· do cscri· debatida da· entrada do padre .Veri~nçip: nesta 
ptor .pelo referido padre .refutado. risscmbléa, .. porque n!io' faria·,_mais.:_.que · -repe· 
·, Sabemos ·além disto; que elle lbi eleito corn. tir· o·- que outros disserão: ~Não me, óppo· 
169 votos, e julgado nos termos das· instrucçaes nho- a que elle venha tomai· asseri tO entre·. úós,· 
nos cóllegios eleitoracs de Recile -e Olinda, e se. ·mas uno se diga que ,a exemplo do ,que se.Prati· 
lhe falta o seu· ditiloma,· assim como este augusto . cou corríniigo elle deve entrar .·independente do 
congresso já dispensou igual falta eril deputados diploma. ·~ · . · · · · · · 
de S. Paulo, seja esta lambem supprida; o depu· · No meu caso c no do Sr. Andrada .Machado 

· lado eleito o merece e{: talvez mais digno do que dispensou-se o diploma.ávista da:acta combi
.. se p_ensava.,Voto por isso que entre, c tome assen·. nada cornos: mais :.diplomas·dos,_Srs. dep~tados 
· to nesta assembléa. · · · ele. •S.: Paulo,·.meus collegas, : pelós quaes. cons· 
~ · ({sr. :À.r~Uj'o Lima. :.:... Eun1t.o direi' Útlvez·. lava eslâr!nos eu c, o -Sr. · Andrada Machado 

... nada de novo· depois dc'tliO extcnsa,disCUSS[O .c· . nomeados. ,deputados. diiquei)a -pro.vincia,~ !{UC 
midhnitai·ci ::Í iiarte dÓ. p::ii'Ccer que respeita :io .não mantlOU OS refei-idos ,diplomas,. 'tá] vez.- peJa 
p1·ocedini.cnto da·.crunara de Olinda. · nossa ausencia, e por nno const~r di! riossa. che-

Eii1 primeiro lugar, deçlaro cjuc rino reconheço gad~a esta côrte: : ··· .· . ·.' • : · ~ · '. 
. ne1la ·o direit9 de excluir um deputado eleito, é ·· O caso, porém, do Sr .. Hem·iques .de Rezende 
· m~ito menos·. n1t.o tendo outras provas niais do·· · é · diverso porque _ n1t.o . · póde' apre~entar o seu 
.. que os impressosj:i lidos, pois dellcs de nenhum diploma, que lhe .foi· negado, :em consequencia 
. modo. se conclúe que o jJadre.Venaúcio seja ini· · dos ·motivos. dá accusaç11.0 feita c9nt~-a · elle,. c 

migo· da causa. do . Bruzil; portanto -ainda .. que· que . ·obstar!lo . ao .. passumento _:·do ·competente 
rendo.· concedei·. á carnara ú autoridtidc que- cu titulo. : PortruJto; venha.· muito embora >tomar· 
nlio lhe concedo, n1t.o poderia negar-se que tinha o seu assento, IÍlll.S por modo ·rugum, se.· pre; . 

:'usado li!al·della. Todavia n1t.ó :me ~onlbrmo com tenda comparar a falta: dõ seu diploma com o 
o voto. da .commissl!o qúando-julg;r. dever ser que acontece!! a nosso respcilo,·:devendoao·con·· 
reprehendida a camaru· pela exclu~D.o do' depu· trar·io cxpcdrr-se ordem á · camara. para que 

' lttdo eleito. - · · . . o remetia com .· n brevidade. passivei,. visto. 1t 
Alguns já locát•1f.o este ponlo, 'e concordo com t-asoluç1lo da· assembléa; ·e até. para -que uno 

os 11ue pcnsár·lto I]UC se a cnmara nlto fez .o que fique para. o futurei ·duvidoso· este· negocio, que .,.. . . . .. . 
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parecendo á p!'imcira vista de pouca monta, 
é. por outro lado ele algurr~a consicle_rac:~::to, cspc· 
cmlmentc para as respccltvas [H'O\'Inctas a que 

se que sim,· dcvcmlo ordenar-se á camara a 
rcmc::;sa do dilo diploma. 

Ultimamente pt:opõz o Sr. presidente se de· 
\'Cl'Ía ser rcprchcndida n camara,· c decidia-• 
se que não. 

cllc se refere. · ' 
o Sr. Gama :-Estou absorto, Sr. presidente~· 

.J:i se dá por decidida a entrada do 1n·etendenlc 
neste ·respeilavel congresso, c já se passa á sç· 
guncla qi.test1lo se deve ent·ra1· sem dijJlomu, 
antes de se haver votado sobre a primeira? 
Se e~ la primeira quesl1!.o fôr. decidida nega! i· 
''amente, como se pódc disculir a segun~u 
reluliva u diploma, quando ella só podcrw 
ler cabimento se a primeira livcsse.dccisilo lii.\'O· 
ravcl? Parece-me, portanto, que se dêvejá. pOr 
a votos a pl'Íú1eira questão ; e que salnndo 
pela affirmaliva, poder;\ cntM dc~crir-se · ao 
requet·imcnto ou reprcsenlaç1lo do tmpctranle, 
pura qlle mande buscar á camara respectiva o 
s~u diploma, que é com~ um rcqnisito. de iclen· 

~· ltdadc de pessoa que as mslt'UC\'Cíes extgem · dos 

Seguio·sc a Iiç1!.o dos outros pareceres da 
commissl'lo de poderes apresentados na sess1!.o 
antecedente, c dados. para 0rdem do dia,· 

· começando pelo que .vcrsa,·a sobre a escusa 
que pedia o deputado cleilo Agostinho Co~rêa 
da Silva Goulão, do exercício dacJuelle cargo, 
por sua avançada idade c moleslias. · · 

Depois de bre1•c debate approyou·se o pare· 
cer da conunissllo que julgou jüsla a couces· 
são da escu~a, sendo o Sr. Alencar de opi· 
nino 'que nunca se deveria negar escusa a 
quem a requeresse, porque muito convinha 
que este serviço fosse feito de mui livre von· 
ladc, pois o· que servisse seni ser por amor 
à sua patria, muito mal desempenharia os 
seus ~leveres. povos constituintes. . . . . 

E' ''e~·did~ . que este ltonrttvcl . congresso 
tem a autoridade de as revogar, por isso que 
tem a de legislar'; · mas é preciso .que appa· 
reç.a esta dispensa não cm l'órrna arbitraria, 
licurido no escuro a lei que lemos cm con· 
traria. . 

Sendo ·as ditas inslrucçocs revoga veis nesta 
parte,. deve-se fazer uma · discussào regular:
Se s:l.o ou nil.o precisos:. os diplomas . para 
a assémbléa . rcconpecer depiltados-, visto 
que. pela :lei existente-. á sua :apresenlaç1lo 
é um objecto essenciaL E será po~si vel. veri~c.nr;· 
se tal admissão nao só escandalosa pelos prmc1· 
pios democtaticos do. ·Ímpetrantc, como lambem 
escandalosa por uma surda dispensa na lei! Se 
esta dispensa é justa não lm motivo ~le se 
occullar aos povos. . . 

.JulgarÍ~o-se a mli.teria sul'licienlcmcntc discu· 
lida, própôz ·o Sr .. pi·esidente se devia ser 
admitlidó o padre Vemincio Henriques de Rc· 
zcnde, como legalmente eleito, a· ler assento na 
asseinbléa, c decidia-se que.sim. . · 

' ' . 

O Sr. Muniz Ta~ares :___:Sr. presidente, ,~isto 
a dcliberaçM. que .acaba de tomtir. a· assem· 
bléa, de repul(ll' lef5illmenlc eleito o padre 
Yenancio, sou de voto · ctue por via do govct·uo 
se ol'licic tí .cumara (je, 9linda para;·que remei· · 
ln quanto· antes o seu dtploma; mas se quero 
que vcnhn, o diploma é para que , na scct·c.· 
faria desln · assernbléa se: cónservcm os · tilulos 
de lodos os Srs. depu ia dos · que l'ormno a · re· 

· presentação nacional, e nno . Jiara · que · só ti 
vista delle · possa tomar assento entre nós o 
dito padre·, pois pai·a isto nlto se faz preciso, 
acl1ando-se legalisndos os seus poderes .pelos' ou· 
lros diplomas dos d~putados da mesma pro· 
vincin. Esta é a minha opinüto, • 

O · SR. PRtSIDt~Tc propôz . 'se devia enlt·ar 
nno obstante a falta de diploma, e decidia·· 

Passou-se ao par~cer sobre o députado eleito 
Joaquim Gonçah·es Ledo, em que a com· 
miss1!.o julgou que podia \'ir . tomar: assento, 

'mostrando-se livre de crime: c, depois. de ai-
• guma discuss1!.0, foi approvado .. · 

Leu-se depois o.· parecer da mesma com: 
miss1lo soÕl'e a escusa que requereu· o ·depu' 
lado eleito · José Alves do Couto Saraiva alie· · 

· gando molestias e idade avançada, pará ser . 
dispensado do . exercício do cargo> pru:a que 
estava·. Itorneado; ·e tendo fali ado alguns senho
res sobre a materia, approvou·se· o· ·parecer· 

_em que a commissno. declarou·qu~ o n1lo con-
·sideram nos termos de ser atlendtdo na' sua 
supplica. · . . . 

O SR. Anoii:JO Vi.IN:;A, como relator da c·~m: 
miss1!.o · da rcdnq~1lo do ·Dia-rio; · fe~ a segumt~ 
proposta: . 

" A commiss1!.o da. rcdacçilo do . Diario, n1lo 
tem potlido api·csenla~· ~o publico os trabalhos 
da asscmlJléu por [alta de · ·um · redactor, e · 

· como deseja que á nuçlto. quanto~.antcs,se·.in· 
strúa dos nego cios da mesma: propoe que o 
olliciuJ.Inaior da sccrctal'ia, Theodoro. José 
Bianc::U'lli, seja inlcrinmnentc enéarre~ado _da 
redac~tlo, pois se o!l'crece para esse. hm,sem 
que, jJor m!a, se enlre.na desig~açil.o do ·arde
nado, t]Ue deva. merece1· . pelo seu .trabalho. 
. •r Paço, da assembléa, 14 de Mato· de.1823. 
-Candido Josv ele Ara·ujo Víanna.-A!tionio 
Gon~alves Gom.ide. ,, . . . 

Foi t·cccliido com ngmdo o ofl'erecimcnto do 
oflicial-nuiior interino da secretaria da. assem· 
biCa, Tlteodoro José Biancardi, para. redigir o 
Diari.o da me~ma assembl6a intcrinnmenl!l. c 

O mcsll!o Sr. Araujo Vimmn létf o seguinte 
projecto de regulamento para a· redacç1!.o do 
Diario da. • .J.e~embléa, c o indicou como ur
gente: 

-

• 

·-
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" A commissll.o d:t reLlacçll.o do Dia.n:o,.dcse· 
,inndo li:tr a ·prompln. publicaçllo delle com a 
flel cxposir;no dos negocies dn assembléa para. 
que a nação couvenientemenlc se inslrtm dos 
trabalhos dos seus representantes e julgue do 
fervor com·quc estes sustenlilo os interesses 
publicos na ;\rdun c dil'fic:il tarefa dn orgnni· · 
saçno .de lei fundamenlnl, e· das mais leis e 
rel'ot·mas urgentes que a seus desvelos se achão 
confiadas·: .propúe o ·seguinte. plnno de regula· 
menti> provisorio para o estabelecimento da 
redacção : · 

ás fallas recolhidas pelos tachygraphos outras 
mais long:is -e·diversas dellas, salvo se tendo 
sido primeiro trabalhadas de' espaÇo, fossem 
de memoria expostas :i assembléa. Em caso 
de tola] obscuridade ou duvidosa irilelligencia 

CAPITULO I 

DO. ESTABEI.ECil!ZNTO E SEUS El!PnEGADOS 

cc. Arl. 1." Hnverú um rerlnctor com um or. 
dcnado annual de 1:000$00. 

cc Tres tachygraphos maiores com o orde· 
nado de 600$000. · · 
• cc Seis· ditos. menores com o ordenado en
tre ·. 100$ .·e 300$000, conforme os seus- me-

consu !tará os autores clris . falias, · 
cc Arl. 6.• Corrigido o Diario manuscripto, e 

assignndo pelo redactor, ficará por· 24 horas 
sobre · a· 1i1esa . no gabinete da redacção para 
os Srs. deputados· irem (querendo) . retocar· as 
suas fa)las, ou verem os toques que lhes fez 
o rer.laclor. · 

• 11 · Art. 7." O Diario será depois remeltido'_pat:a 
a impress1'lil~. c as provas voltaráo ao redactor 
para as rever e' emendar. . 

IC ArL s.· Impresso o Di0:1"ÍO, o. redactor fará 
:t t::tbella daS ·erros ou . faltas que 'escapassem· 
;i sua nllençll.o, para sahir no seguinte numei·o. 

. ' 

CAPITULO III · 

DOS TAC!l\'GRAPJIOS llllSCRIPTURARIOS 

rec:imcnlos, · . · · . . .· cc · Arl. 9;• Os Lnchygr:iphos ·serão·· distribuídos 
" Dous . escriplnrarios com o . ordenado . de . , pela coúimissil.o em tres turnos ·J>ara. se· alterna-· 

200$000. . . . · retn- nos ·dias. de sessão; 'a cada um se disignitrá 
· . cc Um servente com· 300 rs. pór dia.. , . · · a1 · 

U d 
. . 

1 
d d d · assenlo.nit s. it. · · . · · . 

. . cc . m n mm1slra( o r encarrega o a vcn n cc Art. 1 O. Comprehenderáo nas suas ·notas 
do Diario;. com ·o :ordenado· de 400$000., tudo o que os senhores depu lados . disserem, 

·. 1c Art 2."-Esles · empr2gados serãO provido~ e elles püderem abranger, ·apontandoos lugares 
pel:i :issembléa i proposta: da: commisso.o, pre· em que aqueJJes lerein papeis. . · · · 
.cedendo exame da capacidaclc c costumes dos· .. 11 Art. 1.1 .. Decifràrao··depois as suas. notas 

. pretendentes; ·A cada· uni dos . empregados se sem demora;. juntando;sc·~ para e~se fim todos 
dura titulo da• su:i · nomeaéno Hcando;lhe .pro· os que trabalharno,na. sessilO, dirigindo a .opera-. 

. hibido occnpar·se em qualquer ou iro pedodico, ção . 0 mais qualificado; ahL ser:i., escripta a 
ou· dm:a alguem apontamentos para elle. · •· · versãO por. um delles, ou. por· um .esctipt11 • 

. cl-ll.l't. 3.• A commiss11.o terá inspccç11.o. sobre i-i.trio,o que fcito:passará o mimusci-iptó ao:reda·.· 
todos os empregados, os quaes lhe ficno res- elo r. . · · · · : · · · · . · · 
.ponsaveis pelos abusos ou faltas no exercício · 1c Arl. 12. ós escripturarios serão applicados 
·de seus cargos. · · · peln , commissll.o ·já . em passar a: limpe as 

. CAÍ?ITULO II ·notas. dos. t:icliygraphos, já. em copiar os traba-
. ·. . lhos do.:: rêdactor, ou em outro qualquer 

DO ~EriAáOR escripto· .que_ CO~Venha :~o pial'io'e Sli:A re~ac· 
. . . . . çno. .. . . . . . '.· ... 

. . ci Art. 4.• o Tedactoneceberú. dos :tnchygril- . . . . . 
ph()s o rnnnnseripto das. no las decifradas/ c . . . · ·· · .. CA]'ITQLO IV . . ... . ... 
dn secrelrria··ns Cópias dns netaS e os mais pa~· : . ·.DA .. coltM1sslô. Do: ,~·jj1J\nio. ;)i·.;_ · · ~ 

.JÍeio CJlle''davno'entmr ito Dia1i:opór inteim ou · ·. · · · · · .. · · .. · . , · . · · · 

. por: extracto; Incumbe; lhe fazet• estes extractos . cc Art. l3. A~onunisslto.f~r:i · ris·propo.sta'p~ra 
côm fldelid::ide .fi'' coneisno: : · '' ·. < · ·. · os ~mpregos do est~belecimcnto do:Diário,_ ~on-

·cc·Art;· 5.•-:E''mais ·ntti·ibuiçno âo 'i·edacilor forme· o art. 2.• ... · ·' ·. · ..... :., · .'·.·: . 
. corrigi!' .'os .. m!muscripfos ·.apurados · d:is · notris · · .· ~c · Art.14; Regulará as condições HR nssignn
. dos · faclJygrilphos .. Ests ·cot•t•etçll.o. entct1dc-se: tm;a do !Jiario, procurando' sempre facilitar. ao 
· cc 1.• Riscat·· repetições .viciosas de' ·p::lla\·i'as publico :i sua'lt~itura> ·. ·: ... ·. :· ·. ·. · · · 
ou· de proposições;< · ·· .. cc .ArL·"lÕ; ·' Exnminar:t·.:as · contas< dadits 

· cc 2.• Polir a linguagem ; ·.· · mensalmetite peln iuiprenssno, e. pelo adminis,,. 
· cc. 3, • Sl!bslituit.- termos proprios, que na t:a· · tradot~, e ·a· folha dos· ordimados dni; pessoas do 

pidez da. f:illri nll.o acudirão no pensamento, a estahelecimi!nto; para tudo.·seqJ:tgo com u- sua 
outros de menos propriedade: · · approvaÇi\o .. · · . • · .. : , · . , .. · . 

cc 4.• Surprir ln.cunns c at::u· o fio do discurso; . cc .. Art . .16 .. ·Proporá .. as ·.reformas ·necessa
cc 5.0 A's concordnncins. grmmnaticncs; c.. Tias 'no systmnn do. e~lnhclecimcnto c 110 dn 
cc 6." A' orthographin pelo systemn etymo· · impressll.o, quando~convenha niudnr de oflicinn 

logico, porém júmais se cstcndet·á a substituit· ou 'lnethodo. . - . · .. 

'··r 
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« Paço da nssemblca, 12 de 1\laio de 1823.
Canclido José de .tl.1·mdo Vimma .. -Autonio 
Go11Çalve.~ Gomide.-Joiio A 11tmdo Rod1'Í[J1tell 
ele Ca1'valho .. n · 

D me~mo Sr. relator leu lambem o seguirite 
parecer sobre o rc(jUCrimento de Vicente ,Justi· 
niano dn Costa: 

" Na commissllo da rcdncçllo do JJiw·io t'oi 
visto o requerimento de Vicente · ;rust.iniano da 
Costa, no quttl pede ser provido 110 emprego de 
impre:>sor do lJiario e mais papeis. A' comis
so.o parece que não lendo a nsscmbléa mandado 
estabelecer t)1lograpliia propria, como no reque· 
rimentó se suppoe, é por ora innttendivel a prc
tençno do supplic:inte, qne será comtudo tomncla 
em consideração, quando se ,julgue con:vcnien te 
aquelle estabelecimento. 

" Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823.
Candldo · José de A1·at1jo Vicmna.- João 
Antonio Rod?'i[JHCS de Canallto.n-Ficou adia· 
do. 

O .SR. PRESIDEXl'E designou piu·a a ordem do 
dia a continuaçllo-,da discusão sobre pareceres 
da co;nmissi\o de poderes; a do projecto do· Sr. 
Rodngues de Carvalho; e por fim a do regi- . 
menta provisorio. 

Levantou-se a sess!lo as 2 horas da tarde. 
-lr!anocl .Jo.~é de Souza F,·ança, secreta
rio, 

RE;SOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

Deus guanle a V. S.-Paço da ns:,cmhJé,,, em 
16 de i\Jaio ue 1823.-JiiBd JOCtlj'llim. C'u'l'· 
·nciro de Campos. 

PARA JOSÉ DONIFACfO DE ANDRAO,\ E SILVA· 

!llm. e Exm. Sr.-A' assembléa gera]· con
stiluinte e legislativa do Imperio do .Brazil or- ' 

'deu a que a. camara da cidade de Olinda lhe 
lrnnsm itta com a maiol·. brevidade possível. o di
ploma do padre Venancio Henrique de Rezen· 
de, nomeado deputado á. mesma assembléa i pela prO\·incia de Pemambuco, o que V. Ex. 
levará no conhecinienlo de Sua -Magcstade 
Imperial. Deu:> guarde a V. Ex.-Paço da as· 
sembléa, em 16 rle 1\laio ·de 1823.-Josil Joa- · 
quim C'ameh·o de CampoR. 

PARA Ar.OSTJ::;HO CORnF.A -DA SILVA GOUI.ÃO 

A assembléa· geral ·constituinte e legislalil':l 
do Jmpel'io do Brnzil, !Olhando .em conside
rnç!\o os legitimas motivos allegac)os por V. S. 
para ser dispensado 'de comparecer· nesté au · 
gusto cm1gresso, resolveu, deferindo á repre
sentação de V. S;, dispensai-o do exercicio das 
nobt·es funcçCíes de deputado, bem que la'stimB 

1 
. o ficar ass~m privada da cooperaçno- das suas 

I luzes em favor da grande obra da rcgenel'aç!lo 
politica desle Imperio, o que participo a V. S. 
pal'a sua intelligencia. Deus ·guarde a V. S. 
-Pnço dn assemblén; em 16 de Maio de 1823. 
-Joni! Joitqnint · Camei?'O de · Ca111J.JOB; ·. 

PARA JOS~ ALVES. DO COUTO SARAIVA 
PARA CAETANO PIXTO DE MIIU\!iDA l!ONTENEGRO 

111m. c Ex1i1. Sr.-A assembléa gêral con· 
slituinte c legislativa do ·Imperio do Brazil, ,A assembléa gei·al constituinte c. legislati1•a 
sendo-lhe presente o officio de V. Ex., da do Imperio do J3razil tem res~lvido que V. S. 
data de hoje, ·cm que participa a nccessidaue . venha quanto untes tomar assento· neste ali· 
de licenÇa. da n~csma . a:>sembléa para que ·, gusto congresso c ter parte nos seus· tmba, 
possl!O ser mqucrtdos os deputados Antonio lhos corno . deputado (1 mesma assembléa pela 
Carlos Ribeiro de Andrada, · José Ricardo da · provinda de J\Iiilas;Geraes, 0 ·que partiCipo ·a 
Co~!a ·Aguiar e Pedro de. ArauJo· Lima rc· . V.·S. para sua intêlligencia. Deus guarde a V. S. 
fertdos por testemunl1as no summario a que , -Paço da assembléa, em 16 de l\faio de 1823: 
está procedendo . o desembargador Francisco -José Ji. oaq1_1ún . C'a!'1UJ'i1·o de Campos. : . 
de ~rança Miranda, · resoh·eu que nno devem 
t>S chios deputados escusar-se, e que cumpre Na mesma , confori11idade a Silves'tre Ali-es 
ao referido ministro dil'igir-sc a elles para que da Silva, l\fanoel Pacheco Pi mente!, José Jo:i· -=- · 

lhe assignem o dia ~ n hora cm que póde ir CJUim Xnvier Sobi·eim, .losldtlnrian'o.dc Albu· · 
tom:u·-lhes seus depotmentos nas suas respcti- qucrqúe; .!II:u1oei.Rodrigucs Bessa de Hollanda 
,.as. mm·adns. O que participo a V. Ex. pnrn C:ivalcnnte, Antonio. lllanoel de Souza; Lucas 
sua intclligencin. Deus guarde n V. Ex.-Paço Antoniõ -Monteil·o· de Bán·os, Tl1cotonio' Alves 
da assembléa, em 16 de Maio de 1823.- de ()liveira Maciel, Fmncisco · Pcr!!ira d,e Santa 
José. Joaq11im CaMJei1·o de t'am,ros. . Apolonia, . Antonio ·Teixeira da Cosia; Jo!\o 

Evangelista de F.nria. Lobato, -Miguel Jonquím 
PARA \'E.'W\CIO IIENRIQUF.S DE REZEXDE de Cerqucil;a eiSil·n, r'l·:mcisco' de Carvalho 

A assc~nhléa gcm! constituinte e legislntiva . Pnes d'Andrnd:i e Mnnoe)· Maria ·Carneiro 
do lmper10 do Brnztl tem resolvido que V. dn CLmha. 
S. venha tomnr nssento neste nugusto ccn-· 
gresso, c ter pnrte nos· seus trnhalhos cmi1o 
deputado pela pt·o\·ineia de Pernmnbuco. O 
que pnrlicipo a \'. S. para sua intelligencin. 

' .. 

·-
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__ .Sessão em t ':' 1le !llaro 

PrtB:iliJ~l>:ClA DO Sl1. U!:;ro CAl'ELLÃO~~IÓlt 

'Reunidos os Srs. deputados, fez-se a chamada. 
ás 10 horas c meia, c ac:lmrüo-sc presentes 51, 
faltando por molestos os l3rs. Rodrigues V ~lloso, 
Gama, e Pereira da Cunha. · 

b Sn. PnESJDENTE declarou aberla a sessão; e 
lr:ndo o Sr. secretario França a acta da· antece
dente foi approvada. . • 

Passou-se tt ordem do diu, e leu-se o parecer 
dn commiss1l0 de poderes .rclntiro no depntado 
pela provincin de S. Paulo, Diogo de Toledo Lara 
OrdoJJhcs, 

1c A commissão · dos poderes examinando o 
J'Cquerimcnto do dep11!ado · pela provincia de 
S. Paulo, Diogo de Toledo Lara . Ordenhes, 
qne pede n escusa do dilo cnrgo, cm .razão 
das graves moleslias, que padece, e que .íli 
serviràO de motivo parn ser c~cuso do exercício 
de· cousclheh:o de li:lzendn com licença 'illimi
tarln, e que comprova com documentos le· 
gacs que ajuntou; é de ,parecer que lltc• 
sejr, concedida a escusa pedida, mnndando' 
se chamar o supplenlc immedinto cm votos 
para tomar assento nesta asscmbléa cm seu 
lugar. 
· ".J.:aço da assembléa, 14 de Mnio de 

1823.- Estevão Rib~:i1;o ele Rczende.-.Anto
nio Cm·los Ribei-ro de · .A ndrada Machado 
e Silva. - ~l[anoel Jacintho Nog1u:trct ela 
Gama. ,,.,....Depois de breve discussilO foj nppro
vado, 
- O Sn. PRESIDENTE annunciou f!UC est:t\'a 

á porta da sala o ~r. deputado V enuncio Henri· 
ques de Hezendc. · . · · 

o s~. Andrada Machndo :-Como os Srs .. 
secretarias vn.o reccbU-lo, devem os supplcntcs 
ir lomnr os. seus lugares, porque a mezn 
1111.0 Im de ficar vazia, .Creio que os supplen· 
tcs sll.o o. St·. , Munil: T:n-arcs c o. St·. Costa 
Aguiar. . · .. ,. · . . "'.. . 

O. Sn. CosrA· Aau1,\R : -Parccia:mc . mclhi>.r 
que os Srs., secretarias ficassem assentados,. c 
que fossem os supplenlcs receber os Srs: depu ln· 
dos qu~ entrarem, até parri' se cvitnr urna tno · 
rum· ccremonia de: tomarem .assento. por alguns 
insl:intés. E' ·verdade que por orã eleve subsistir 
o regimento, mas isto nD.o obsta a que se-re\·ogue 
li:\o 1'idicuh etiqueta. · · 

O SR . .ANDR,mA MAcU.\Dci. :-Por ora lm de pra· 
ticar-sc o fJl,lC mnnda o regimento, e nno hn reme· 
dio senl\o obcd<:éer. . : - · . · ' · . . · 

0 SR. COSTA AGUIAR :-De eer(o obedeço porque 
-é o men devct·; mas espero ·que n seu tempo se

revogará sem duvida a tnl conlrndan~·n n que nos 
oh1·ign um Hlo minucioso rcg,i~nenfo. · 

O Sr. deputado Henriques de Hezcnde foi in
troduzido na saln pelos St·s. sccrelurios, c lendo 

~·OMO J, 

prestado o juramento tomou asoeulo.uo cougresso. 
Seguio-sc, segundo a ordem do dia, a discussão 
do projecto do Sr. Hodrigucs de Carvalho sobt'c a 
l'evogaçrto do alvará de 30 de ~Iarço de 1818,' 
prohibitivo das sociedades secretas, apresentado 
em sess1lo de 13 de Maio. 

O Sr. Rodrigues de Carvalho·:-As razões 
une me determinárilo a propôr a revogaçi\o do 
qlvará de 30 de Março de 1818, que it·rogou pe· 
nas contra as sociedades secr_etas, silo tilO obvias, 
'rue pouco preciso dizer sobre o referido projecto. 

O governo portuguez · emquanto residio em 
Lisboa, ainda que mostrasse temer as • socie· 
dades maçonicas, talvez a,s unicas secretas, c 
cjne via apoiadas pela opiniilO publica, e com 
membros de todas as classes, cOntentou-se 
com a prohibiçilO geral das leis' do 'reino sobre 
~ssocin.çúes occultas; mas quando, mu,dou o 
seu assen lo para o Brazil até . pareceu tole
ra l-as, sujeitando-as unicamente ús vistas da 
policia, e consta-me que Sua 1\Iagestade o 

·Sr. D. .TorLO VI tinha perfeito conhecimento 
dcllas. Porém. os acontecimentos de Pernam· 
buco cm 1817, c os · de ·Lisboa, assuslát-rto 
o governo c o detenninilrilO a publicar o fa
-çanhoso decreto que fulminou contra r:llas 
penas de confisco, proscri P\~i'LO, infamia e mor
te; c presumo que · a inaptidão mais do q uc 
a perversidade do mini~tro produzia nquelle 
decreto, por. nl\0· conhecer que, es~olado o 
sofl'rimen to dos povos, procurno estes na rene· 
1;il0 o mais promplo remedia dos seus males ; 
mas pciuco foi preciso para o governo reco
nhecer. os erros -dos seus Jiassos, pois· apenas 
crão passados dous nnnos e tanto~ mezes, 
rompeu · a revoluç11.0 em Portugal, c . cntilo 
:<e via que ng_da. valem ordens, leis, nem 
eada.falsos contra a. opinião geral. 

Neste ai vm·á o governo, com . suppos,i(!úes 
r-;raluitas, estabelece penas coutrn crimes irna· 
giuarius, contra crimes que quando muito po
Llerião existir na intei1çilo, c fulminar· penas 
c ilenas barbaras; conlm clle~ é o. maior dos 
:;hsnrdos. · · · · · 

).\' vista disto parece-me " assaz precisa . a 
provideucia.· do- mim projecto. Se depois do 
1"· artigo, que revoga. o refcriuo alvará,· ctt_ 
csta.belcci · no 2' a. mmulaçno dos .processos 
pendentes,. tive em Yista os de alguns ciua· 
di!.Os actur.lmcntc prezos, cn1 cujo fllVOl' que· 
tia remo\·cr o :embrirnço. que 'poderill fazer 
o mcs111o · alvará · pnrri . serem fnvornvcl)nentc 
julgados.· Finalmente o 3' n!lo é mais· que 
uma cautella-com ·que eu. quiz ,mosli·;~r -que n 
nsscmbléa uno approvaria ns sociedades se· 
cretas, mas que tnm bem nl\o . conrctin·ia n 
liberdade, do . cidadilo ·a. este respeito, quando 
l acs sot~iedadcs fossem conhecidas do govctno, 
c l'ormaclas pnra. fins. lom·m·cis e- patrioticos. 
Mas nilo . é pnra ngorn tmlnr por mil1l1o da 
mal~rin, bnsla-mc .ler indicado cm r,ei·ui os 
motivos qnc me lcvárno n prQpúr o JlrojeC'l~'. 

13 
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o Sr. Mon~ Tavares :-Sr. presidente, sem 
me envolver por agorn na gmnde qnest1\o 
drL utilidade ou inutilidade das sociedad~s se· 

· Cl'etas, limitm·-me-hci tão sómente no que o 
reg;imcnlo prescreve, considemnclo em geml 
as vantagens que oll'erece o projecto que se 
aclm cm discussilo. Exnmimudo-o com allen·
çl\o en llcscttbt·o que o seu illustre autor 
tem por lim primcimmcnte rm·ogm· o cele
bcl'l'imo .alvará de. :30 de Março de 1818; 
nada se póclc considerar mais justo nem mais 
nccessnrio. 

Cusln a crl:r, Sr. presidente, que no secu
lo XIX apparecesse um tM extravagante al
vará. Custa mesmo a conceber que houves
se homen's til.o. degenet'lldos que o r.conse
llmssem ! Os l>nrbaros do' nol'lc da Em·olKt 
não lcgisl:'Lril.o de semelhante maneira.. Impô,· 
penas e penas alrocissimas a homens sú po;· 
qt:e se reuncm em segredo, é ale onde púde 
chegar o excesso da lyrannia! 

Sim, scnh01:cs, · o alvará de 30 uc l\Iat•r;o d,! 
1818 é a prova mais decisiva do avillamen
lo a que tínhamos chegado; cllc ·é o delcs
tnvel sly::;ma da nossa antiga escravidil.O, e,;
cravid:lo que n::to vollaril. j;imais. E' preciso 

. portanto J'azcl·o dcsapparecct· para sernpt\.! 
d'cnlre nós, c com isto lemos coJtseguiclo · Uil•J 
pouco. 

Fallnndo cu, porém, desta maneira, · po
der-se-Ita julgat· ÍL primeim vista que sou ü 
clogindot· das soqiedadcs secretas; nil.O, St·. 
presidente, nilo sou nem posso ser, temlo a 
ventura de vi ver presenlemc:nlc em um paiz 
livre; eu fallo ~úlllcnlc conlt•a a d~Sl)I'O]lOl'
çnó dai; penas impostas no preeilado alvm·.'L, 
l'allo contra essa. barbaridade que a lcgisla
(::to philosophica lanlo condemna, c, com mz1\•J. 

Hoje é um principio geralmente atlmillid•J 
qne us penas de1·em ser proporcionadas tw~ 
dclictos, por que do contrario succedc ou da
rem-se a cudtl instante bofetadas · como cm 
Roma; sú porque a mulla ·era pequena, olt 
lcmnlnrem-sc cruzes ao mais pequeno aceno 
de olhos. Neste segundo caso está o almr;i 
de 30 de 1\Iarço ; logo nl!.o ]lódc deixar ·de ser 
rci'Ogado. Accrcsce de mais a mais que appro-

. vando-se csle J>rojecto podemos desde já cou
correr pura o allh•io de alguns desgraçado• 
que, di~em, csUto prezas cm consequcncia do 
uiencionado alvará, e isto por si sú era lias- · 
lante para me estimular a votar cm favor deste 
projecto. Estes s:to eis meus sentimentos. 

o Sr, .A.ndrada o Silva :-Confessando q11c 
o alvará de ~O de Março de 1818 é absurJ,, 
c burbaro, farei todavia algut;nas reOcxocs sobre 
a proposta do Sr, Rodrigues de Cnr~·nlho. Eu 
assento que é manco. ~slc projecto, e cm· gt·nn' 
de parle desneccssur10. . 

Em 1• lugar nM creio que esses homens 
que csln.o prezas o fossem pot· mnçons mi 
por membros de qnalrJner outm sociedade sC!.· 

ct·ela, a:llcJ creio e lenho mui furlc3 razües 
para crêr que foril.o prezas por suspeitos, e 
pt·onuncindos por quererem entrar em cons
pim~~no contrn o systcma do Brazil c contra 
a segm·atwa publica. 

Além disto, por aquelle ah•arà nil.o consta 
qnc ningucm fosse julgado nem cm Portugal 
nem no Brazil: lu.l 6 a sua confusão, e a absur
da dcsproporç~o de que J'allou o illustrc preo
pinrtn le, entre ·O met·o facto de tmut rcuniil.o 
de pessoas e ns mais gt·avcs penas. Digo por 
is lo que ú dcsneccssario. . 

Agora direi quo é manco porque o autor 
falia, sem dislincçilo alguma de sociedades 
secretas. 

Eu passei, 'St·. presidente, a· maior parle 
da minha Yidn nn Et)ropa, conheço ale por 
mim proprio, a historia tleslas sociedades: e 
assim como estou capacilndo que algumas ha 
innoccnles, ele oulrns sei que sno abomina
veis, c contra as quaes Mo !ui castigo que 
seja· severo; · Ct·eio portanto que o· autor devht · 
explicar-se melhor, e nil.o destruir a lei em 
toda a sua generalidade, aliás ficará n sacie· 
. dade :i discripçil.O dos illuminados, carhonarios; 
radicaes, jm'dinciros c muitos outros que tem 
desordenado c ensanguentado n Europa, e que 
amcaçilO o soccgo ele lodos os. poYos, c a cs· 
tabilidade dos governos, pois abolimo~ uma le
gisla,;M sem lhe substituirmos QUtra; porque 
nem as nossas ordcnaçacs . se referem . cm 
lugar algum <l laes sociedades secretas, c pot· 
isso o conhccct· dcllas tem sido· até agora da 
compctcncia da politica, repartição lão mal i·c
guladn cnlt·e nós que nn.o é mais, por via de 
1'cgra que uma cspecie de almolaesria-múr. 
Quanto ao argumento qnc se lira da harba
ritlnclc das suas penas, direi que enlil.o clcve
semos pcht mesma razilo abolir lambem o 
livro 5" das orclcnaçOes, 'qclo qual julgn.o o~ 
juizes; n:to uhstnntc .. o rigor de suas penas. 

Nada direi do 2' urtigo por.quc o considero 
inleiramcillc absurdo,. pois n.cnhuma lei póde ler 
c!Teito retroactivo, e porque não póde por o1·a 
_discutir·sc-o projecto por artigo. Comti.tdo, louvo 
c. ni>provo a humanidad!! do illuslt·c atllor do 
projecto, c 110 que disse só tive em ''is la. dcclarat· 
a minha opinino. · 

o sr.· Andrada. Machdo :,-Sr. presid!!n'lc, cu 
hei de cingir-me ao rt>gimento· sem divctogir, · 
como o nobre deputado, a discutir desde· jti. n 
maleria dos artigos; o que .1üc cumpre é. debater 
tno sómenlc- se é ou '111!.0 conveniente a nboli1no 
do. alvarti de 30 de Março de 1818, se 6 cm 
geral, e se 6 ao menos na época ,actqal, porque 
uma clecisn.o nno'implica a outra. · 

Sr. presidente, un.o possó ·deixar· de palcn • 
tear a esta assembléa o elfeilo que fez sobre 
mim a leitura do l'açanhoso nlvnrá! .':i'letcrunt 
comw, et 1•ox fuucibtiB lteBU. · • -

Pareceu-me· vêt· nellc os tlllimos m·r:mcos 
do assustado dcspoli~mo, qu!! cetlo de -lar, 
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gar para sempre o ensanguentado assento, Mas se 11110 ha legislar;11o alguma, se n11o lm 
que . para desgraça do Brazil lanlo tempo poder que queira se lhe impute a barbara pre-
occupára, queria ao menos na sua quéda ro- · cis110 de vingança, é porém certo que Lodo o 
denr-sc ·de cad~veres c ·da sangue. · · poder quer a segurança, c é islo o que conslilLle 

Tacs erilo os fins· desse parlo da callcjada a cl'ficacia material das penas. Eolc vn1:ia se-
. ·-insensibilidade c en1botada intelligencia, ou gundo os diversos estados da sociedade, seus 

antes· perfeita imbecilidade de um ministro, gráos de civilisaçao, idéas ~os povos e siluaçilo 
que com indclevel vergonha do Brazil encho- do poder. . . 

· ''alhou por algum tempo os seus fastos minis-. Nós ni\0 estamos mais nos tempos, em que a 
terines. · · . · . · ; . 1 1 · · mur_te c e um c 1e!'e amqmlava o partido; nilo é 

Será o meu fim mostrar que elle é in- pumndo um ou oulro membro de sociedades 
Justíssimo,· c para isso remontarei aos fins secretas, que conseguiremos destruir estas so-
das penas, c provada · n. sua injustiça· se- cicdadcs. Serit, pois, mister casligm' cm m'assa, 
guir-sc-ha a necessidade da sua aboliçilo pelos assassinar cm montrto todos os associados ás 
representantes da naçno: afinal far-me-hei sociedades secretus. E é isto possível, sem con-
car~;o de alguns argmncnlos, com que~se prc- vulsúcs que arrisquem a segumnr;a do poder, · 
tendia questionar· a _-uUlidnde do projecto. · que o intenta, c assim se venha a destruir o 

Tres ~ll.O, segundo os philosophos, os fins mesmo fim que se buscava? 
das · penas. Um, o castigo c correcção do 
ct"iminos_o, ao que os ;;regos climi.J1Io nou- Uma ligeira vista de olhos comparativa sobre 
1 · 1 · · . 0 o estado da sociedade nos tempos antigos c nos . t tesm ou. co asts on paramest~. utro, a sa- 1 1 d . .- . , . : 1 tisfnr.no ou· vingança da. aulocidade · ofl'endida. noc c~ ;tos m.t a Ie,posta ap!Opllat a. . 

· a. qu'e. cluunilO Lirnoria. E_ o terceiro, ? .'cxen~plo .. 
11 

.~\n."l~amenle 0 homem. do po~·o em -~~~n. ~nte 
dos outros, o qual denommilo paradCJgma. 'Ires "j" 11-.CI,~\e], profundamente mcogmto, mms !taco, 
são lamhein as condir.Oes da juslir;a crimilial • f~ms lsolad? do que. o magro arbusto que .de
para se dizer lal, Úcs os 'caracteres que se devem mh~_no mct~ d? coqJU!en_tas arvores; .sua morte 
encontL:ar nas secções que ella condcmna c nas . nll.? mha ~na!s ll~lportancm que su~ V_lda; a sua 
penas que impúc. . . ?1m,;e,~~1l~ se-~gma ~cousa a:s:um~, n~nguem se 

Ora a todos os fins das penas a todas .Jtl.,a. compt~meltJdo peloo mforlmuos que a 
as co~diçCíes da jusliija criuiinul, falt~ o deles- mulll~lão so!Trm. . . . . . . . . . 
tavel alvará. Não consegue o primeiro liti1, HoJe tudo mudou ; n11o. 1m nmguem tilo ele-
porque impoc -uma pena como a·capital, que vado, q:lC as vozes d~bmxo lhe n~o.chegucm 
mmiquillando o soiT'redor acaba ·a possibilidade aos. ouvidos ;_uno ha mnguem tiJ.o lorle que.os 
da. corrcc~~ilo, ou· se impúe mellor, é ainda ·pengos dos h:acos o não possão ~mcaçar; mn-.. ' 
assim lilo desproporcionada que não deixa guem ha tilo·tso~ado que nilo lenha que temer 
após si outra cousa mais que 0 rcsenti- ou esperas daq~ull? _ques~ passa cn1 torno dclle. 
menta. · · Como, pois, amqu_tlar socie~ades compostas ~e 

Quando nos con\'cnccmos. da jusHça da l1q~1e_ns, que se hgilo c apol!lo, s_em que a mms 
pena, podemos abaixar-nos a reconhecer a dcclt!I_da a'•ersno; contra o pod~r nascesse, e se 
rnzllo · 1mnitiva, cmborn 0 contrario artirmc fi~asse nesta soctcdade cleclrJCa, ond_e ludo ~e 
Godwin na sua-Politicai Ju~ticc-; mas quan- s~be e se propaga? ~em. que o pcrtgo que se 
do senlimos,.que se nos faz o!Tensa punindo· tm!In-.em v1sla remed1nr crescesse cm vez de 
ns-ncçqes que nno silo criminosas oil DlCSillO pu- desapptu·ecer? . . ' . 
ninclo as criminosas de um modo despropor- Passemos ~o terccn·o fim das JlCnns, a excm-
cionndo á sm~ criminalidade o sentimento ]lia dos ma1s. Este lambem se nilo consegue 
que ttos resta depois do cusligo, é a: colera. pelo barbaro alvai·á. Quando. vemos nossos.~:
conll:a a cruczu da lei c seú executor: scn- melhanles 'solfrerem por cousas, que com chlfl
timenlo este qnc nno é '~onduccnlc. para are~ culdade. exlrim1a. nós mesmos evitariamo~;, 
fonna; toda !1. ·nossa. dignidade se revolta C[l!an.do _os vemos solfrer por actos ~e CUJa 
COlllJ:a a oppressl\0 j· ose· n prudeucia ÚOS UCOn· Cr1111111ahdadc. 11!1~ .• cs[alllOS C~IIVenC)(]~.s r .o 
sel!Ia evitar o acto; pura escaparmos ás con~ exemplo: que csl~ !J~~ilo 110~ da ou a elhcacm . 
sequcncias que dcll_e podem vir, é; só e11I- moral ,dll pena, u nul_la. E1s o que succcde 
quanto .. dura u ili1possibilidadc de o fazermos uo·cusl1gn. cruel das·soc1cdadcs secretas, só por
impunemente, ·cde-vingnr-nos de quem nos· que sno sccretus. 
insultou, faltando-nos. ít -justiça. • · .. · . , A propcnsno . que lcm o homem de quere!' 

· ·· O segundo fimdas penas, n,•ingança dn aula· sohresahir nos outros em illuslraçno é'invcn-
ridndc offcndidn, esllí hoje riscado pelos crimi· cível ; o nlistnincúto nas corpoi·nçllcs que aprc-
tinlistas philosophos; el!cs conhecêrilo que a lei _g011.o possuir luzes "dcsconhecidus aos mais 
nilo dc,ia ter as puixoes do homem, e já Plrilno ·homens é nalmnl, c a lci_que pune uma lcn
assi~l- pensou, pois excluio n vingm1çn d'c1Úrc dcnci11. natural se nos nntolha como !~!J!ljusln, 
os fms legncs, como se· deprchcnile do seu c obra sobre nós tno sómcntc pelo\'.meC!o· do 
Gol'f}ieu. . . · · castigo ; mas o fim pl'incipal, que é fuzc1· dctes· 



100 SESS.lü E!II 17 DE MAIO DE 1823 

lar o crime, não pódc existir poriJUu 11ão cremos 
· no crimes. 

De oL·dinat·io as leis não têm, nein devem 
ter. nada com a~ crenças; cllas mesmas não 
snÓ scnno a sancçno dns cren{~as publicas ap· 
plicadas aos homens que as infringirão, mas 
parlilhando·as. · 

A pena suppõc crime; não admillida a sup· 
posiçno, dcsapparecc a sua crticacia moral ; os 
homens que penRãO como o que so!l'J·c, julgüo 
que l10uvc injustiça no cnsligo; c l~tl ~leve ser o 
clfcilo que a pena produz; ella os ll'l'Lla c con· 
firma-os na sua· opiniM em 1·ez de a mudar, 
separa-os do poder mais do que anlcs eslavão, 
c vai assim directamcnlc de encontro a uma 
parle dos seus. desígnios. 

Moralmente fallando ha duas cóusas a con· 
siderar cm toda a acç1\o : moFaliclade do acto 
cm si e momlidade do agente. A moralidade 
do·aclo depende da sua conformidade com as 
leis el.ernns da verdade, da razilO c da moral ; a 
moralidade do agente está na intiii11~ào, islo e, 
na idéa que elle -concçbcu da mor:~.lidadc da 
acçú.o c na pureza dos motivos que o de~idir.ão 
a fazei-a. Om, o aclo de pertencer a _uma some· 
dade secreta sem outra qualidade aggravante, 
j:ímais por ningucm será considerado como 
contrario ti:> leis da verdade eterna, c serú, 
quamlo muito, crime legnl; as intenções, pois, 
podem ser pttras, c lidlar_ assim os dous in· 
grcdienles que constituem n criminalidade da 
acçM i: que ju;;lilicào n sua prohihi(~ão'pcla 'lei. 
: Esltí, pois, visto que é rnnnco o ah·arú cm 

lodos os fi11s. das penas, e não conseguindo 
algum dclles, segue-se n necessidade da stm 
aboliçll.o. Accrcsce que ns Ires condições· da 
justiça criminal se nM dcscn1penhi10 nclle. Nos 
actos por cllc punidos làO severa c despropor· 
cionadamcntc, nãO SC ''Crificu criminalidade 
real rigorosa, como já demonstrei, nem mesmo 
perigo social, tal que ao menos justifique tão 
acerbas penas; c al~ nuncn o só perigo ~ocial 
Jmsla para impôr t::to duras penas aos actos 
qtu! o cxcilllo, como aos crimes cm que domina 
a pcr1·ersidadc. . . 

O perigo social é uma idéa compl.ex:i, !'ruela 
da reflex1lo, que nnõ de:.-·pt-rln no l1omem a 
anlipalhia cspqntanea c violenta' que excilno os 
crimes de perversidade: nenhuma lei póde fazer 
que na opinino dos homens a justiça de uma· 
pena se nn.o avalie principalmente pela' gravi·· 
elude moral do delicto; Ull_la jus liça qtlC cxa· 
ccrba a pena em razno do jJcrigo social, quando 
a criminalidnde moral é . fraca ou duvidosa ú 
prenhe de injustiça, c seus eiTcilos elevem saber 
á sm1 impum ·fonte. · 

ao outro; pa:·a mim não existe ulilicladc durn· 
doura senão na ju:;!jc,,a,_c eomo Arislitles a julgo 
clclla inscparm·cl. Sei que pódc haver utilidade 
de circumslancia, c que a lei que ora tanto de
lesto, podia ler sido ulil no tempo em que foi 
!'cita; a força do govei·no crn pequena, ns forças 
oggrcssivas grandes; a unir-a trincheira da for\'a 
publica podia parecer consislir na aspereza das 
pCl)aS contra os· ataques até presumidos. Mas 
ú preciso conhecer bem pouco o coraçãO lm· 
mano para fiar lan lo ela dureza das penas. · 

l\'o meio de leis.harbarns pnlão c crescem de 
dia cm dia os dcliclos stigmalisados por essas 
mesmas leis; sno cllas as que gcrão a impnni· · 
dade, c esta o crime. A humanidade oppúc-sc 
Ít cxccu('1\o de leis que rcvollno; preferem-se os 
sentimentos de homem aos deveres de juiz ; c 
o legislador que promulgon leis barbaras com· · 

.mctteu um crime inulil; é a certeza do castigo, 
uno a sua dureza, quem impede a·commiss:lo 
do acto vedado. · · 

Mas delllos qLw fosse cnlilo cscusavcl a lei 
contra o que acabo de provar, continúa ainda 
a sêl·o ? Creio . que. ningucm o dirá. _ 

E' mister que demos, no principio da rege· 
ração, uma prova de. respeito aos direitos ci· 
vis do povo, que, para croarmos a confiança 
que cm nó• deve ler, veja a justiça com que 
altcndcmos a remover os gravames de que SI! 

·queixa. , . 
1\fas .dizem alguns dos .nobres prcopinanlcs 

que uno é precisa a aboliçno da lei porque 
clla se uno poz cm cxccuçM. A n11o cxecu· · 
çno da lei traz · comsigo a idéa de franqueza 
de governei, vê-se a pena.c odia-se":i lei que 
a impõe; c quando clla se nno cxccú~'l, uno 

. se agradece a intelligcncia, que se altribuc :i 
franqueza c não á bondade. · . 

Demais, cmquaulo a lei nccr]Ja existe e deve' 
existir o susto no coraçno dos cidadnos; clla é a 
espada ferrugenta c embainhada, que o: inimi • 
sadc, a vingança c o odio· podem a seu arhi· 
ll'Ío, aliar de novo c brandir, sem perigo seu, -
contra o objecto da· sua avei·são. Por fim con • 
servar leis que sabemos nll.O serno· executadas, 
. é propagar. a immoralidade , e dar nnsa <Í 
criminosa discrip~~no dos magistrados. Ellcs ,silo 

. ;;crvos da lei, sno seus executores ; se a nno 
: cxcculilo~lornno-~c culpados. ldéa tristíssima! 
Podem os magislraclos fallar aos seus· devert'S 
a seu bel prazer? Nno de cerlo; cmquanlo 
a lei csl:i em vigor devem applical-a; se clla é 
injusta devenios rcvogal·a, nós que O JlOdcmos 
fazer. . · ; . · 

I' • , 

Quanto á crlicacia da pena jt\ mostrei que 
nem a materinl nem a moral podia conseguir 
o alvm·á. Se, pois, o alvrmí é injusto cumpre 
Jo~o aLoli1·o. A injustiça nunca atn·ovcilou a 

·ningul'm, ·cm hora se separe o justo do util, 
embora se creia. que tuu ~ ús ve~cs opposlo 

Disse um ;Úlnslrc omdor quC' a abolic;no era 
nccessaria, porque n!IO auxiliava os prczos que 
se contuva assim ·remediar, por se nno achnrcm 
comprehcnclidos nos' crimes que clla cnslir;a. 
~luilo bem; basta que lhes nno fnça mnl a l'P.\'O· 

znçM ; n razno que apadrinl1a a aboliçl\o nn.o é 
· >t sua upplicu~~no possível aos prezes; é. a injus· 

- -------·-
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liça da illlil SúÚC\:Ü(J t[Ue !lÜ.O t[ll<LJ;•,L CüõU O 

systcmn libernl que adoptámos. . · 
Allegou·se lambem qne o projedo era m[Lnco 

porque hn:l'endo sociedades simplesmente se· 
cretas c indiO'crcntes, out!'as havi::t nociwLs 1í 
ordem social, qLte ficav1\o lambem sem sane· 
çM penal c como permillidas, uma vez rcvo· 
gado o alvará. E' facil a resposta. 

·Quando as sociedades secretas se lornàcrcm 
com;cnticulos de conspiradores, h a leis no nosso 
codigo contra conspiradores, c, n6s revogando 
este injusto alvará, nem por isso revogamos 
as orclcnaçoes que regem este imperio. Acct·csce 
que não é proprio para a 1" discqssàO i na 2• eu 
considerarei as lacunas que me pa,rcce haver 
no projecto, e buscarei suppril·as i se é que 
as leis existentes não bastãO, como creio pro· 
vavel; Até as sociedndes secretas simplices, nem 
por isso qtru voto pela revogaçM elo ah·ará, as 
cxclúo do alcance da lei. · 

Toda . a associação sem ·conhecimento do 
governo é . p1·ohibida .por direito portugucz, 
embora M.o seja a· prohibiçãci acompanhatla 

- de pena determinada. Todos os Ul'isconsultos 
sabem que 1mi acto vedado quanM a lei lhe . 
nM marca a pena, fica esta ao arbitrio do jul· 
gador. · · 

. Aécr.cscentou-se mais que a só barbaridade 
das penas nos apontava a rcvoga\:ão do al
var{q !'e vogal' tambeúJ. deveríamos todo o li no. 
õ• das · ordei!::tçl!es, cm <íuc se contém o nosso 
sm1guinario codigo criminal. · . . 
· Ah ! Sr ... presidente ! porque nil.o podcinos 
de um golpe abater todas as leis de sangue 
que testemnnht!.o nossa antiga barbaridade , 
dcsabrircmos mito desta ou rl'aquclla reforma 
que mais insta, c que . sem. perigo podeu1os 
cncciàr? Cuido que ninguem o allirmará .. 

Voto, pois, que passe ÍL 2" discussno o pro· 
jccto_, afim de rcvognr·sc o dctcsta\•cl alvará de 
30 de .Março de '1818. 'Chamemos por· este 
acto mcrilorio, por csli.nxpiação das· cruczas 
do govérno qu~ cxpir~u,, as b~n~ãos db céo, 
que só nos scl'U pt·OplCIO· se . acabarmos- as . 
más artes c iústituiçocs opprcssivas sob. que · 
gememos, '.como se exprime .:Metcllo o_ Numi
dico: •rQuid"cl·qonú&aDiia immortatibiri dittn· 
tius qnc cxpecicllius. 1ri~i malid · rationibu.s fi· 
nemfacimm! ·iddem De lU! p1·opicio c8&c Cll'Jl!ttn 
~t, qui i!ibi adviiraiirti non sunt. Dii immortale~ 

. t•irtutem app1·obare non adhiber-debent. ,, 
o Sr. Carneiro' de campos : ;_ Nãó é. prc· 

ciso oiTcrccer gt·andc cópia.dc argumentos para 
convencer a esta augusl.'t asscmbléa da neccs· 
sidndc' tngcnlc de reparar pcrnnte o munt.lo 
illustrado a !toma nacionnl, ml1culad1t por :iunn 
lei barbara, monstruosa c ·!!lo dcslocadn do . 
scculo cm que vivemos. . • 

Parece incriv<'l, senhores, que no ~eculo 
XIX, depositaria de tantas luzes, neste seculo. 
cm que se achllo tno dcfnndidos os luminoso~ 1 

• principio~ do direito ·criminal, c cm que suo 
tão vulgares as ·preciosas obras ele Bcccat·ia, 
F'ilangieri, Brissot, Pastorct, e . outros valen
tes defensores dos direitos ela humanidade, se 
clés~c tão . pnnco apreço ao sangue e á vida do 
homeli1 qttc tivesse. lugar c apparccessc para 
desdouro nosso, pttblicado no Brazil o alvará 
de 30 de Mar\:6 de 1818, como apolheose da 
crassa ignorancia do seculo X ! Phenomeno 
tãO exlraorclinario só póclc ser conciliado com a 
natureza do governo· absoluto, nrhitmrio c eles· 
polico, Jaltando·llte as bases solidas· das insti
tuições liberacs, c o apoio dá razãO é por sua 
natureza l'rrtco c reccioso. 

Por mais raras c intelligcntes ·que sejilo as 
virtudes que adornão o monarcha, que o pre.- . 
sidc com po c:dravagantc inslitui1:ão clle já· -. . . 
mais poderá contar com o amor,· c cxpon· 
lanea obedieúcin dos seus subditos, antes verá 
sempre sobre si pendente a ameaçadora es
pach~ ele Damoclcs: seus ministros mais inte
ressados ua conservação integral dos plenos 
poderes de que dispocm · a .. seu · bel prazer, do 
que cm corrigir o vicio: radicar de·semelhantc 
governo, oO'erecem a: mais dura resistmicia 
áquell.as reformas que firmariM o· throno no 
cora\:llo dos povos; e intenti10, defendei-o pela 
forÇa, ·"por violencia e pelo terror; pouco es· 
ct·upulosos na escolha dos meios de que po· 
dcm l::m\:ar mllo, liil.o' rcspeitão a liberdade ci· 
vil; nem as justas proporções · enll'e a;; penas c 
os delictos umas vezes origem cm· crime as 
acçocs as mais innoccnles, outras vezes dão 
um caracter de atrocidade postiça aos mais . 
leves crimes, só afim de lhes poder applicar 
os mais sevéros castigos: e!les caminhão di· 
rectamente aos seus ::fins, só tratão de defcn • 
der o poderio. de que se achão empossados, 
c o dcl'cnde:n Jli'O Í!I'Í8 ct .foci~; foi nçstcs . 
lermos, senhores , que no reinado do mais 
bcncfico monarcl!a se concebeu c se promul· 
gou o sanguinario alvará de 30 de Marl'o 
de 1818. _ , . 

Ningttcm certamente podcrtí disputar. á so· 
ciedade ch·il o direito de prevenir por pro· 
videncias .ante.cipadns aquellcs conhecimentos, 
que podem· 'pet·ttirbnr ·c transtornar a ordem 
pul>lica :· ·.pJrém cslc direito· por mais · sa· 
grado e connexo com a cxistenzia e· .se· 
guranç.a da sociedade, n~m pcir isso é t~o 

· illimitado que não deYasilrrJgorosamente. adstrt· 
. elo. a prohibir ou vedar sómenle ·aquellas ac· 
· çl!co ou estabelecimentos, ·que i>odcm como causa· 
proximn ou t·cmota produzir os perniciosos sue· 
cesses c1uc .se intentno inventar;· nem tnmbem o 
seu CXUi•cicio e [ll,O absoluto que nil.O deva SUl' 

regulado pelas mnxiinas que aconselhn.o a jusli\·a . 
c a humanidade. para a devida propor1:no etilt·e. 
·os meios da del'eza, e o,perigo qúe se: receia. . 

Bem que Cll cslcjn com·cnr.id~ que com grande 
falsidade se. ntlribucm . t!s soctcdn.des .secretas 
todas ad convuls~cs que .tem solfcido a Em·opl:\ 

. ~- ---········-···-----·-····· .. ··-- ... ····~ ..... . 
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nestes ultimas tclllpos: loua.via nrto as quero 
justificar, antes as contemplo como um bem 
'u~ado meio para. se combinarem, ageilarcm e 
or"aniza.rem coJJjm·•w•ics eonlra o govcmo: lam· 
bc~n 111to posso' arti;·mar que as insliluiçúcs de 
todas se dirigem ÍL 11to perverso Iim, pois alguma.~· 
lm cm varios estados da Europa, que se nno s:to 
Prole.,.idas .pelo ,ovcrno, são no menos !olcr:ulas 

o o 1 • . . c conlilo entre os seus mem 1ros prmc1pcs c prm· 
cipcs sobcrruJOs, assim como oult·as grandes per: 
sonagens, bem interessadas na manutenção da 
ordem publica. . . · · , 

Mas, sejao nocivas ou mnocenlcs, pouco nn· 
porta pam. o nosso nssumpto, visto que o pro; 
jcclo Jimila·se tão sómcnlc a rcprol'a_r o alvura 
ele 30 ele Março ele 1818, pela. barbarJdacl~ das 
penas .c ]Jcsla parle tanto convcnl10 com o .Jllus
trc autor elo projecto, que não só affirmare1 que 
semelhante alvará é lJarharo c s:mguinario, mas 
lambem que é mouslruoso c absmclo. . 

··' Bastante e mui bem se tem dcmonslr~do quão 
barbaras silo as penas que formão a. sanc;no 
deste ah·ará, c pnra nos comcnccrmos bem chslo -· 
será sullicicnle a rcfle:xno de que não l1a proporção· 
alguma entre o ser membro de uma socicdnc~c 
prohi!Jitla, ainda que esta lcndessc a fins nocJ· 
ros, c o altcntnr contra o estado ou seu chefe. 
Os males qtic resu!lão do primeiro fnc!o, j{unais 
podem ser equipnrndos aos que a. nnçno recebe 
do segundo. · 

No primcir? faclu, o mai~. que: SC.Jlúdu con.~i· 
dcrar I! uma mtení:1lo permcJosa., c um pcr1go 
para estado; no segundo jú aJ~parccc c~?eu.ladn 
a inlcn~'1IO malvada.; portanto amda prescmdmdo 
da ~nj~sla gcnemi!dadc com · que sno nire· 
!adas totlas as assocwçocs secretns, é hnrbaro, é 
cxccr:tl'el npplicar ao crime de inferior grad.uaí:11o 
na escala dos crimes, as penas que um codigo, ali:ís 
lmi·baro c sangunario, tem dcslinmio para o mnier 
dos crimes, o crime dos ·crimes, que abala a soei c· 
cladc cm ·os seus fundmncn!os 

Na verdade, senhorc~, ~ú a lyrannia, confUI.1: 
dindo pa!m•rns. c idéas as mais clarns, p~dw 

. caraclcrisar de CJ'ime de lcsa·magcsladc, o Sllll· 

pies facto de se haver alguem constitui do membro 
de uma sociedade secreta de qualquer natureza 
que Clla seja, inlerYir nns suas sessões, assistirá 
rcecpr;no dos seus mcrn))r?s, convidar alt!mnos,. 
ele. Nno 6 isto fazer ''Jclmms.pOl' um sunplcs _· 

· abu~o de palawas? · · . · ·. 
M11.s nno é só barharo c injusto este nlvuril, cll_e 

!mz comsigo o mais nssignnlado cunho-do absur· 
do, qnai1do se considc1·:t que cm ycz de obstar 
ao crime que se propunlm cvilm·, o promove : 
com.clTcilo, se pelo simples faclo de ser membro 
de uma sociedade secreta, j1i qunlqucr se acha 
incurso nas penas do crime de lcsa-magcslnde, 
fica este crime sem snlJcç.ao, c po1· isso facil 6 n 
pussagcm do crime inferior ao maior, cm CJUC se 
arrisca· pois nno se augumt>n!a a pena. 

Tal é a marcha nuluml que a:r me~mns lei:; 
pl·omol'cÍIJ !o,Ias as vezes que se propocin a corri·· 

. .. . .. ···-··----------

gir com as mesmas pena~ m·ime~ dc.rlivc•·~a.[(l'a· 
dua••ão. Qunn!osassassinios nno tem produzido a 
pen;t de moric imposta ao simples l'urle ! 

Se o ladrão, só pelo furto, já se achri na pena 
de morte. dcix:mi ciic de assaE'sinar ao misera: 

.Ye] a qucin roubou,_ quando não lendo IIUlior 
pena se poderá Jiymr ele um perseguidor? · 

Por estes principias Yo!o que o projecto passe 
ii segunda discussno. e cnlno mais circumslan· 
· ciadamcille tralarcmos de cad:t um dos seus ar· 
ligas j mas desde já confesso que não acho pczo 
na rcflexi!O do illuslrc prcopinanlc, que para o 
combater ·recorreu Íl barbaridade do nosso cocli· 
go penal. · . 

Sem dm•!da, 'senhores, o livro 5• das nossas 
. orclenaçacs, ó sanguinnrio, dcl'e ser abolido, mas 
nilo dc1:e ser já, porque nüo hasta aboiii-o é prc· 
ciso substiluir-llJC onlt·o codigo penal, c csla la· 
rcfa. não é ele pequena. monta, exige muita medi· 
!a~~tío c muito !rahai!Jo; o nosso principal objecto 
é a consli!uição do impcdo, c lambem as reJ'or· 
mas urgentes c indispcnsavcis; nós n1lo podemos 
abranger tudo ; porém, ]lOJ'((LIC não JJOS é pos:;irel 
cuidar no codigo penal, deixaremos ele ir abolindo 

. ou· reformando algumas leis, que nos pareí'11o 
mais· duras c mais conlmri_as ao systcma.lihcral 

·que adoptamos? Nigucm ccrtnmcu!c o aiTirmar:í. 
Considero com a mesma for~a quanto se !cm 

dilo {lccrca do cll'cilo reLroacli1·o declarado no 2• 
artigo deste projecto i l'crclade é que nenhuma. 
lei clcl'c ler cll'cilo rclroacliro, mas este principio, 
qiw cu reconhcr;.o quando se lráta de mandar ou 
prolJi/Jir alguinu cousa, não pódc ler applic:u,:flo 
r Juan do se !rala de abrogar umn. lei como hm·· 
bara c injusta. 

Quando :i lei ordena, ou pl'Oliibc, seria injusto 
relrolrahil·a para o tempo cm que cila n11o 
existia, pois seria cousidcmr cxislcn!es obrig:tr;iles 
cm tempo que realmente nno cxislifw: ano 6 
assi111no caso que !ralamos, porqtic con~idcrada 
a. lei "barbnr::t ~ injusta, uno :L podemos J'cpu!nr 
scnno uma lei nulla, c uullos silo, por coitSc· 
CJUCIJCÍn OS ]ll'OCCSSOS que dciJll SC derivnr;\(l j 

portanto, se existem alguns ainda pemlcntcs, 
dcl'cm ficar sem clTeito, como se n11o til'csscn!' 
existido, c Ycm a ser este clfcito rc!roactii'O uma 
Ycrdadcim .resliLuiç110, cuja n]Jplicn\·no c in~ti 
diversa c nada tem .de commum com as lc1s 
que ordcilno ou prohibcm. · · . 

Pelo que diz respeito ús ponderações úccrca do' 
art: 3' CU lambem COlli'Cil!JO C( UC Cs!e rir ligo dCYC 

·_ser reform.~icl?; porque fazendo snl~sislir a p1·~!Ji; 
bir·no das socwdadcs secretas cicpo1s de abohcias 

. as' penas n que. csla\'110 sujeitas, nno'Jhcs subsli· 
'tüindo outras- penas, flcn a prol1ihi~:1lo sem sruJc· 
ç1io, c. n I c) imjJerfcitn. · . · · 

o sr. Secretario Fran9a :-8i·. presidente, 
leis m:\s sno a peior so1·tc-que h a de !yrnnnin, prin· 
cipalmclite cm matcJ·ia crime .. .Muitos .legislado. 
res gosltlrno do ttsséi·lo UJcologico-alia8m/tmafc, 
qui a Jn·oldbita secl alia imnt proldbita qttia mala-

·-·--
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setilrepnmr !ln differcnçn que mi de lc;;islril'Jmrno 
liit·o interno ou pnra o furo ex temo ; daqui nasce 
esse montil.o de leis inquisilorias, que ct·igindo 
cm crimes os actos indill'erentes do cidadão, aca: 
bti.o de perder o rc>to ela liberdade do;; povos. 

Uma lei civil, nada mais é do que mnn. medi
da politica ordenada a promover nm bem, ou 
a renovar um mal na sociedade. Actos indill'c
rcntcs ntlo podem ser objecto de leis pc11aes ; ::t 
lei que as. prohibc ::üacc. directmnente a liber
dade civil do cidadll.o: e desta classe é o alvará 
de 30 de ~furço de 1818 sujeito á diséussào. 

Se ha motivo para reprovar esta ou aqtwllit so
ciedade, c se sabe que existe entre nós, fulmine
se contra clla penas competentes, cu uno me 
opponho, mas, torno a dizer, nno me pt·opuz ]e: 
gislar sobre sociedades secretas. . . . · 

Pessoa mui rcspeit:wel me disse que apparc
cêt·a ngm·a na casa da supplicação o referido 
alvará; pergunto cu agora: se etL tosse juii, c 
a IIi Li v esse de julgar algunsdos ré os que se achilo 

As sociedades secreta.~ silO t1!.o más cm sua 
essencia,· co.mo o silo as. sociedades publicas: 
todas. ellas são instituiçocs indiiTereillcs pura o 
bem, e para o mal ; a . differença que htt entre 
umas e outras é que as primeiras têm pessoa . 
moral civil, podem obrar cm corpo, entretanto 
que as outras não podem ter reprcscntaí,~ão poli
t!ca, G esta c toda quanta pena lhes pódc impô r o 

. prezas nesta cidade, C[Lle havin de fazer ? Tinha 
sú um subterrugio, c era qnc esta sociedade se 
nilO podia julgm· secreta, porque i'!l':t conhecida 
do governo, c nclla assistiilo as pt·imeiras digni
dadcs do imperio; mas isto, nno é razão de juiz; 
quando a !e1 está presente c llo seu dever appli-
cal-a. . . . 

Quanto ao effeito retroactivo, que o illustre pre
opinante o Sr. José Bonifacio considerotl abs ur
do, digo que longe de ser, a ju:ltiça o reclama 
neste caso, pois nada vejo mais justo qo que sus
pender a execução .de uma lei que se reconhece 
ba;:bara c conlt·aria aos principias de direito, 
dom! e se segue ficarem nullos os processos ·que· 

legisladot·. . 
. Dir-mc-hãoquc o que se rar. cm segredo nM c',·· 

bom; miscravel sophisma,'contt·ao qual se podem 
-ll]lt'esenlat· muitos arguméntos praticas? 

A sociedade dos jesLíil;{;; ef::i approvada pelo 
governo cspit·ilual c temporal, comtudo abuson 
se t! verdade o que dclla se diz, e roi extincta 
pelo mesmo governo que a tinha approvado. 

dclla.~ se tiverem dcri'(ndo. Portanto, rc1;oguc-se 
a alvará e legisle depois -a assembléa como bem 
lhe parecet·. 

O scgt·eclo é a pedra angular c principall'unda- . 
· mento de muitas instituir.ocs. 

o Evangelho,. jlOl' exemplo, nos ensina que 
façamos a esmola c todavia occultcmos a no:;sa 
mnohemfeitora que a dú. Muitos homens inflam
mudos do zelo dn cm:idade clu·istl\, c· seguindo 
esta maxima, por ventura pretendem bem l'azet· 
a humnnidnde com uma succcssiva rcct!ila ; 
unem-se cm segredo' para, com milo occulta, 
~occorrct· ao proximo, l'órmno nma sociedade 
a(l/wc, c qual é o seu J'undameato ? O segredo da 
sun obra. E esla · sociedade porque é secreta 

. podt!r-se-ha dizer que é m:í? NilO certamente. 
· Por ouh·o lado, é um principio de jurisprudc.n

cia _ nomothcticn, que sempre mi a lei,· que pot· 
sua natureza nno pódc prccnclict;.'o seu fim. Elia 
moslrn n importuncia do legislador, c tal éucon-
diçilo do alvâr{L de qúe tratmnos. _ ' ·. 
· · Quen-i' íile _pódc prohibir a mim ou. a outm 
qualquer que" cm sua casa dê uma partida, :di! 
um chá, c <IUe depois delle obre cn~ compromiss·.J 
COllÚJS concorrenlcs? Ninguem certamente. A lei 
lica lL·:porta da casa· do: cidad1lo, .c nilO ·púdc 
influit· uo inlct·iói• dclla, c vem assim a ser inclli · 

.caz e impotente a respeito do fim que se propO:!. 
O Sr .. Rodrigues de Carvalho ::-Peço a pa

·]avra. Quando propuz este pt·ojecto nno expendi 
razoes sobre os ell'cilos. dtLS sociedades sc'ct-etn:J, 
por que ·nno crnssc o meu objecto. Delle ines
mo se vê que nno lt'illei da qnestno de appt'O\'J.l' 
ou desnpprovm· essas sociedades, mas simplu3· 
mente da !Jarharidadc do alvmiL, pela qual en
l~ndi que· devh~ ser t·cvognclo.' 

-------········ ..... ·-

O Sr. Andrada e Sll~a :-Pelo que lenho ouvi
do nesta .asscrnbléa parece suppôt·-se que eu 
disse que o ai vará de :lO de Março era um chct'c 
d'obra quando _pelo contrario dticliti·ci que o 
considerava absurdo e barbara. Disse que julgaYll 
manco o projecto e as razOes cm C!UC nie J'undei 
ainda as não vi destruídas : mas n1lo cone! ui disso 
que· devia subsistir o alvará, nem cu o·podia 
fazer ~cpois_ de. lhe ter chamado tyrannico c 
injusto. Diss·c qúc era !p.anco o projecto porque 
abolia umll lei sem lhe substituir outra, e este 
meu nrgumento subsiste apcznr de ter dito um 
dos illuslrcs preopinan tes que ti11 hamos leis sobre 
esta maleria, pois cu nno sei quaes scjno, a nilo 
serem ·as da policia que dcixo.o tudo ao arbítrio 
dos magistrados. 

. St·. presidente, eu folio pela ultima vez, c digo 
qnc o motivo porque mais. se inculca a necessi
dade 'desta~ lei é intcir:imentc .imaginaria ; 
ninguem estA prezo po·r pedreiro livre; procedeu
Si Ú devassa para Saber quem conspirava Contra . 

· n ordem estabelecida ·e â causri do Brnzir; c nem 
ct·Cio . que haja mngisLt·aclo lil.o falto de ·senso 
·commum que julgue por tal alvará. 'famhcm nno 
disseque Mo se abolisse; c senno gastei palavras 
com isso, tbi por .nno cntrm cm lugares com
muns: bn5ta !el-os pamse v~rqqc é contrario a to
dos os princípios de jurisprudcncia criminal.. 

O que cu disse l'oi que o motivo ·que se davn 
pam a aboliçno nascia de um fhrintismo, porque 

. netlhum juir. julgava pot· cllc, e que nbolil-o sem 
lhe substituir oult-a lei era muito t>erigoso. 

E;tamos l'tlllcados; como j;í dissu, de curbonn
·t·ios c de mil oulro:1 pci-Lurbadm·cs dn ordCJ.m pu
·bHqa, C cuinpt'U (Jl'CCaVCl'·llOS COlllt'a scmelhnnte 
gente ; se os dci~:urio3 g:Llgnr, tudo esuí perdido ; 

.. ···-·- -···-·-~------=---. --· 
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estes homens são capazes de commelter os livres ;logo, disto resulta a dU\·ida cm que estou, 
maiores crimes para que vinguem seus intentos. c. em que· cstar:to muitos, sobre a origem c 
Eis aqui como eu quero que se entenda o que J'unclamenlo de suas culpas, porque, cliz" o hon· 
.disse. bdo membro (que dei'C !'aliar com conhcéi-

0 sr • .A.ccioll :-Sr. prcsiclcnle, cu nada lenho menta ele causa) que sabe não estar nin
que accrcsccnlar em J'aYor elo projcclo~cujo autor é gucm prezo por pedreiro liYrc; mas o mi· 
digno dos maior§ louvores pelos sentimentos nislro no inlerrogalorio principia perguntando 
de humanidade que o clclerminá,rão a propôl-o, aos prezas se são pedreiros livres, isto dá 
mas.scmprc fhrci algumas reflexões sobre o qnc a entender que ellc se fundava no alvar;í 
cxpôz o illustt·c preopinanlc. de 30 de 1'(arço de 1818, c como o presente 

Asse\'Craellc qucningucm está prezo ]lO L' maço- projecto lcm por fim de rogar o dilo alvará, 
naria, mas por attentaclos contra a ordem publica; cuja bal'lm·idaclc ele penas é revollnnlc, voto 
agora perguntarei cu se o illuslrc prcopinantc, cm f~vor elo. projecto para que passc·{L scgun-
quc lambem ji foi julgador, fosse aclualmelilc da discussão. •· . 
juiz, c achasse algum desses réos· cnvohido . o Sr . .A.ndrada Machado:- O illuslre preo
tambem no crime ele maÇon se por essa cir- pinanle a C{LlC se 1;cferc o Sr .. Carneiro da 
cumstancia não accresccntaria a pena, c unica- Cunha, não gisse que se .deixasse ao gover
mcnte allenderia no. ç:rime· ele· perturbadores .no o arbiLI·io de' juigar elas sociedades secre- . 
da ordem publica, apczar de existir cm vigor tas, .~arque isto é um ab,surdo; julgar dellas, 
UaC[ÚelJC a}mrá? . mOdliLCalldO OU revogando· O a\v;tdt, é Ulll 

-Quando cu fui juiz de fórade Cabo-Frio, U:caba- acto legislativo que só póc\e ser feito por nós. 
Ya·se de publicar estes all'ar(l, C rCCOL1llllClldOU· · 0 . illustrc prcopinaule, que muito bem O sabe, 
se-me que devassasse c que o cumprisse, .c cu o uno podia dizer semelhante absm;do; alé me 
fiz emqu::mlo não sahi do meu lugar c incorpo· admira . que houvesse quem de tal se !em· 
rnndo o seu objecto nos artigos ela devassa de' brasse. Eu ti.unbem tenho bastante amor ;Í 
.Janeiro, JlCI'g'Imlei . por cllc ; ora, se houvesse minha palrin, c não dcixa::ia passar some-
algum malevolo poderia nccusar algucm c per- lhante principio, 
scguil-o. Sr. prcsiclcnlc, lodos lemos snhido da or· 

Portanto, se está cm ,-igor abre a porta para dem; devia unicamente ll·alar-sc se era ou 
se fazer mal, c por isso voto pela necessidade de não com;enienle abolir o alvará; por ora n1lo 
se abolir; como injusto e indigno de npparcccr nos pertence discutir por set· contra o regu
em um seculo de luzes. · ·lamento se as sociedade~·secrelas ·silo ou não 

o sr. Souza o Mello :-Quando se propôz este ·innocentes. Na occasiilO p1·opria cu mostrarei 
projecto entendi que ·nada cbia dizer, c ngora quanto e!lns s1to perigosas, e apontarei o que 
mesmo nada dirin, depois de vêr a matcria tno sa- .· parecer acertado ·sobre esta maleria. 
bi:uncnlc disculicla, se n1to nssentass.e que devia · Se algum ill uslre depu lado acha manco o 
fazer a rclle~ãO seguinte. · projecto, conheça que nno pódc agora tratar 

_,.En oll\'i dizer agora ~nesta asscmbléa que de cmcmlal-o; guarda-se para a segunda·dis
esscs imlil'iduos que r.slão · prezas, o fot·il.o cussãci i ali;ís J'nlla fúra da ordem. 
pot· suspeitos de querct·cm altcnt.u· contra a O Sn. ·SECRETARIO FrL\NÇA :-Quando disse 
ordem csl.abelecidn, mas se a -sua prisno teve que as sociedades secretas crllo indill'crcntcs , 
origem por se tr.unarem esses projectos con- tanto para o bc,n . como para o mal, · n1l0 
lra a segurança publica cm sociedades sccrc· sahi da ordem;., disse o que devia ·dizer. O 
lns, púdc scr·lhc applicado o ah·m'á ·clfi)' 30 fim do projecto é ·abolir o.alvarà; ora, mos· 
de Março de 1818, e como elle impoc !Jcnas Lrar CjUC elle prohibio com penas actos indilic· 
barbaras, nada ha mais justo do CJUe abolil-o. rentes,. é· dar mais umilrilzO:o para se adoplnr 

o sr. carneirodaCunha:-Naclalcnho que o projecto: 'Portanto cntci1do que fallei· na 
accresceul.nr ao que têm . cxpcndido sobre o . fúrma do regimento. · · · · . 
projecto lanlos ' illustrcs preopinan.tes j mns.. o Sn. Axm'u\o,\ .1\!.\CIIo\DO :-Nno é assim; 
todavia, algumn. cousa direi sobre ·o que avuu- o illuslre · p1•eopinante divagou por fórn .dn 
\OU o Sr. .José Bonifacio quando disse que questno. · O nobre ·autor' do projecto só teve 
o governo devia examinar· qual . era a sacie· .cm \;isla abolir as penas demasiado severas, 
dacle boa, c qual a má, donde. se seguiria fossem ou nno criminosas as sociedades se· 
que a seu arbilrio, ficav:i proteger OU desap· crelas, pois declarou· que 11110 .era . da SUU 
provar a que lhe parecesse...... ~ . • · inlcnç!lo approval·ns ; ou clcsapproval·as; por· . 

O SR.' A:;onADo\ E SILVA-Eti nno fallei nisso. · LMto tendo falindo o illuslrc prcopinante dos . 
o Sn. CARNEIRO 0 ,\ Cc:;n,\ :-Eu eslava pe1:. effwitos que podino ter as mesmas socicda· 

suadido que o Linha dilo; mas passemos aotlh:o vcs, fallou J'óra da ordem. 
ponlo. O mesmo illustre prcopinanlc _disse que O Sn. SECRETAmo FRANC:.\ :-Nilo respondo 
ningucm cstuvaprczo ]101' ·maçonaria; mas úU sei poi·qúe j{t'7fallei as vezes' que 'me pertencem. 
q uc o juiz ela dcvnssa perguntou secrnopcclrciros Julgnndo·sc· a matcrin sullicicntcmcntc dis· 

-----··-·------· 
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cu lida, propôz o Sr. presidente se o projecto
·. devia . passar á segunda discnss1lo, e vcnc'cu:se 

que sim. 
·o Si:t. RoimiauEs· DE ÜARVALno, como rClritor 

da commissllo de legisla\::to, disse que linha" 
alguns pareceres · promplos ela mesma com-

• rilissno, c com a permissllo do Sr. presidente 
leu .os 'seguintes: 

:.Coufesso que o syslcma, das im]iosiçõcs. é 
-defeituoso c por isso precisit de legislaçlio pro~ 
pría ; mas poréJUC tan povo de uma villa 
peue a -abolidíe de um LL·íliillo uito i;e · sc"ue· - • o 
que se dcm conceder. Perde-se uma parle 
da renda com que se conta· para as · despe·· 
zas publicas, c havendo este deficit falla-sc 
ao supprimenlo dellas. . . · ' 
· Fundado nestes principios~digo que é prcciso-

Pmln:rno· PARECE!l que a renda nublica dure Lia estado em que se 
" ,\ comn1issno de JcgislaçllO toinailclo cm acha até que a asscmbléa tome cm considcrar1lo 

consideravão 0 requerimento_ de José Fcrmin· o syslcma. lotai de imposto·. Emquanlo i:J1lo con-
sles Gama,_ atuàlmenl.e prezo ·na fortaleza da verte os acl11:1es cm outros mais proporcionados 
ilha· das Cobras, nada pódc _ deliberar sobre í1s forças dos povos, c mais l'nceis de arrecadar,. 
o seu contc(1do, sem que prim~iramenle s~ja conservem-se os que ~slilO, porque assim o exige 
illuslrada pelo governo sobre a qmdidadcdo 0 bem do. estado. · · - · 
seu ci·ime, _e · estadO. do processo se o houver, . O Sn ANDRADA ~hc;uoo :-Conco~do com o 
e por isso precisa· que o Sr .. ' secretario da _ illuslre prcopinaule.; vá pagando,. c se houver· 
asseinbléa· exija da' secretàda competente as _ que remediar, -a seu teú1po n·ós .o' faremos: 
sobredilas illuslrações com urgencia, para · 0 Sr. Ribei~o de Sampaio :-Eu sou .depu-
serem presentes á eornmissllo. · lado por aquella província, cn1lo tenho inf'or--

cc Paço da assembléa, 12 de Maic. de 1823. ma1:oes algum_as sobre este negocio. Os habilan-
~.Anlon-io Rodrigues· Velloso .de .. Oliveira.-. tcs de CD.inpos cnlcndcuújue r!orquenllii mandllo 
José .Antonio da Silva Jlfaia.;_José Tei:-ceira os seus enfermos para. aquelle · hospital i:Jl"IO 
da Fonseca e. Vci.!coneellos.-D. Nuno Euge- dcvem•.pagar o imposto, mas .cllcs t::unbem se· .. 
nio de Locio.:....:.João · .Aittoitio Rodrig-urPJ de utilis11cr de alguma~ vantagens, como, enl!·e 
Carua.ll!o,'if'Bernardo José da Gama,..:....Este- oulms, a de ser· guarnecida a villa de. Campos 
~·cio Rlbeiro. de Re?ende. J>:....:.Foi approvado~ pela da·Vict01·ia. Portanto, sou Lambem de parc-

SEGuxno PARECER , cer que cmquanlo se nno regula o systcma .geral 
· · · · · das rendas publicas, devem, so!Tt·er este incom-

11 A cor;m1issno de lcgislàçêto- ;;i o o requeri- modo. pois lambem tirüo proveitos. 
menta de Luiz José Moreira, c oulrós mora· ·Proposto á vola\:llo o parecer, foi approvado. · 

· · dores -da .. ,. villa---de : .. S.--Salvador--elos .-·Campo~,- · ...... ,. -·-------.. --·- --------· "-·-- --·-··· ... , .. ,----.---,- ..... , ,-- · · _ .... 
que· rcqurirei)l serem allivindos . das. conlri· ·rr.ncEmo P,\nl~cEn 
buiçúcs applicadas para a suhsislencia do lws- · cc A commissno de lcgisln\:llo, sendo-lhe prc-
pital estabelecido na ·vma da _Victoria, por- . sente a rcprcserilar,:ào do Dt·. Jo~o Lopes Cardoso 
que não forno ouvidos para a sua imposi\:i.'lo Machado, que se· diz commissario-gcral de juiz 
c porque se nno ul.ilisno do cstabelccimcnlo; delegado do harno de AI vninzerll, nas provincins. 
c é de parecer que se n1lo dcOrn' por ·ngóra de Pernambuco, Alagôas, Ccar·rt c flio-Gradc do 
este requerimento porque fica o seu ohjeclo Norte, cm que se qu~ixa de uma cspccic de 
reservado pn~a quando opporlunamcnlc se tl'll· anarclda cm que se achilo os holicarios dos 
.lar dos melhoran1cnlos cm geral sobre este c sobredilos districlos. abrindo bolicns sem serem 
_outros. semelhantes objectos. examinadas, c dcspáchando-ns nas all'andcgns, 

. ,; )laco. da .. ass.embléa, p de Maio ~c .182?. vcndcúdo remedias incapa~cs, ·•· nulorisnndo-sc 
-;-An~onw .R~drtgucs ~e~lozo de ?!wetra.~ com.n prohibiÇn9 di! lncs I.JXames decretada pcl~s. 
Est~uuo R1bm:;o de fl~·c.ulc.-D. lilmo E11- . côrtcs de Por·tugal, cm que pede u obscrvancm 
[JCIItO de L~cw 6 .s~dbttz.-Bm·n.ardo .Jooécla J 'do. regimento de 22 .d? Janeiro d§ '] 810, conli
Gama.-J080 Tew:eua da. Fonseca Va8crm: nunmlo cllc no excrcicro da sun .delcgnçno : é de. 
cellos.'-:"José · ~ntonio da. Sillla. Jfaia.-João . pa:t·eccr que 0 slijlplicruile nno púdc ser ,\tl?ildido' 
.Antomo Rodrtgues~de CarvaUw.".· ..... · . ua qualidqdedc delegado dobar1lo de Alvnrnzere. 

:o~ sr. Ribeiro de Andrada:-': Os mot·auo- que foi physico-mór, por isso que n~o é re~onhc-
rcs da :villade. Cumpos .·pedem ser dcsoncra: cidancsl~ im1mio a autoridade do ·delcgnnle; · 
dos de'. pagar' ugui .. conlribuiçfio pnra · o hós~-. mas _como mi rcp;cscnlaçt\o s? faz~m lembrados. 
pilai da villil · da ,Victoria; do qual, dizcll!- abt~so~ que p;ecrsD.o de prm•H.lencms, parece á . 
cllcs; se n1lo. utilisllo. Estes- moradores ft1zcm · mesma comnnssno que se encarreguem á com
parle da .mesmci )Írnvinnin; ." ~imposto. cxi~lc missD.o: d~"~nudC publi~n,· a que privnlivnmcntc 
por um titulo, por uma ler; c ·esta ,nsscm· pc_t·tcncc scmcllmnlc ObJecto. · . . · 
bica , bein sabe quimlo. é ·delicado, cm mnle- rr Paço dcL: asscmbléu, 12 de Maio 'de 1823.-
rin de finanças destruir- imp.ostos que scmpt·c .·lntonioRodriguC8 Vc~~osode Ol-ivcira.-Eatevão 

. têm mais o·~ merros connexn.o c ordem no Ribcr'ro ~de Rezende.-;-Benwl:do JoB.é-~a <;ramcr •. 
5ystcma scgmdo. ;-D. -liww Euo~mo fll: Locw e Sr:r,/bttz.-Jo~é 

. TOKO 1. . . . . ' .. .· . B -
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J'eixeim da.Fonscca VascoucelloB.-Joüo .Anlo· -:Não compolc-Requeit·a ao governo, ctc.-'-Se 
nio Rorli'Ífflle~ d~- On·1•ctlho.-Jo~é .. {uluio da compele ML·lbc ·a dirccçilo--,.A' commiss:to Lu!. 
Silva Jlfaict .• "-Foi approvado. ,, o sr. Araujo Lima :-Eu opponho-me a que 

Por or.cnsillo de ~e appl'Ovm· csle pnrcr.et·, ~c ~<e rlú :~~~~ nulorirl;1de ri comm!ss~o de peli(~lic~. 
propôz. e ,·cncett como mgenle, a nomeaçao de . _ · O dn·ci~o de pehç·ilo é um direi Lo que lodo o 
uma commissno de saude publica, e que esta governo brre dc1•e proteger corn dcsvello, como 

- propuzes~c oulm com missão di! J'óm para a coad- um dos mais preciosos de que se póde gozar na • 
jurar nos seus Lmlml11os, cujos membros assim sociedade- civil, e portanto 11110 devem'os dil'li· 
proposto se1·ii\o n~]JJ'Omdos ]iela asSCiilb]éa.· cu]la]-o no cidad;lO. Quando esle espera alguma 

· der:isilo da assemhléa não se satisf'az só· com o 
Qtamo 1'.11\Ect:n juizo da comrnis~ào que de Jacto nilo é o juizo 

" Sendo .JÍresenles á commisEilO de legislaç11o 
.as requerimentos ele Agostinho José Coelho ele 
:Almei'da, Jon.o Antonio dé.,Baslos, .Jacinlho José 
Francisco, 1-!nnoel Anlot1io de Oliveira e Souza, 
,) osé Placido Billancourl, Thomaz da Silm Al l'es, 
c :11anoel José Hoch·igues Guimarães, 'prezos-na 
_cadêa dcsla côrte .. por lerem sido pronunciados 
em dillercnlcs élevassas: é de_.parccer que nno 
compele úassembléa o conhecimento ele nego cios 

·" pendentes ela inspecção c· allrilmiçno elo poder 
judiciaria;' quaes considera os dos supplicanles. 

cr Paço tia asscmbléri, 12 de ~ln:o de 1823.
Autonio Bodriquc.~ Vclloso de Olit·r:ira.-EJ. 
tcvüo Riúci;·o Jc Rezcndc.-D. Nuno Eugenio 
de Lócio e Scilúilz.-Bcmw·do Jo86 da Gama. 
-Jod Tei;tcira da. Fon~eca VaHconcellos.-Jo-.6 
Aulonio da Siha Naia.-Joüo Autonio Roclri· 
!fllt:d de Citrt·r.d/,o. n-Foi liJl[ll'OI'ado. 

O Sr. Moni~ Tavaros :-Sr. p:-e~idenle, creio 
· que será 1 nu i lo com·crlienlc que a nsscmbléa 
decida que póde a commiss:to de peli~'aes cleJ'erir 
a cllas dizcudo-nno tem lugnr""7ou-nno pcr
lcriC~ ~t í1S!:ií.~lll!J~úl o tm1heCln;cl.1LO do negocio-, 
JlOI'CJllC dc~la mancim rqubM·ÍlOs o tempo CJUC 
11u~ _é lüo preci;;u Jllll'll o dcsClllJH!llltO uos nossos 
dt•Yerf',; ;' q uanlo nu: is r1ue, a cxccpçno de :~lguma 
iujusli1·a nuloria, dcsejllria que nno lomassemos 
eonlweimenlo de ca~o,; parlieuhu·ês. Hequcii'O, 
poi>, que ~c lo1! e i~so cll:l Ct!usillcr:H;tto, rcsol
vcHdo-sc que a coJuulis~llo depcii\'úeõlique com 
a J'aculdade ue ddcrir 110~. requerimento~- que 
nno pe1·tcuccm ;i as3emhléa. · · 

O Sr. Teixeira do Gouvêa :-Como membro 
da conrmissno ti~ petiç,ücs lnmbem requ~i ro q-tlC 
se· ponha n votos o r!ue•proplie o S1·. 1\loniz Ta
l'nrcs,, porque nno desejamos ullmpassni' nossos 
li111il~~. antes qncremos ter•uma l'flirL que rio~ 
mnrolte alú onde chcgl\o ns nos~ms all.dbuir·iies. ' 

f .· . ' • 

O Sr. Alencar :-Eu creio que umn dns nllri-
. 'lmiçoc~ da e,-.nnnissno -de pcli~Ges é julgar se n 

mrrlcrin ·pe!,lcncc ít assemhlón, c nc~tc r:uso dii'Í· 
g-il-a;\ rcspecli1·a commissil.o i c oulrn é rejeitar 
1.1 l'eqt;ct·imcnto qunndl. jrdgn. que uno p<::rlcnee 
ú l~Se1ublén o conhecimento deli c. ~ . · - · . · 

O Sr. Andrad~t Machado :-Sou do mesmo 
parcee1·. O qtw c IIII lU t:ouunis:>1\o de· pcliçúc~? 
'1" I, ,. " . ~ a que ta Ulrcr:çr.o .ts pclu;ües. As que u:to 
compelem á a:;sembléutlít·lhe u direcr;l\o dizendo 

'da asscmbléa. Demais, Lendo a comrnissilo a fa
-culdade de regeilar ·in lbnlne os requel'imenlos, 
pocled succecler muitas vezes que julgue nno per
tencer á assernbléa queixas de algum cicladno 
contra e1Úpregados puLlicos sujei los á- responsa
bilidade; e é o.queeujulgo que devemos evitar. · 
-Portanto, sou de opiniilo que a commisstlQ diga 

á assembléa que .tal requerin1enlo líilo pertence 
ao seu conhecimento por laes razúes, e a assem
bléa deciclid, pois o juizo definitivo deve ser da 
assembléa e nunca da commissilo. 

o .Sr. Andrda Machado :-Nno me conformo 
·com'~o pn1·eccr elo illnstrc prcopinnnle .. Aquella 
comrnissno Jiii creada pam facilitar o traball1o; 
c o que clla jul~ar que nno pertence ;i nssemhléa 
é dcsneccssario que venha ser aqu~ decidido. 
A parle que se julgar lesada I cm o recurso de· 
mandará mesa um se~undo requet·imenlo. . 
· o Sr. Moniz Tavares :_:_Ningucm aqui negou · 

-qnc_ o direito ele pcli~no dc\'l: ser protegido. nem 
isto se púde negar. O que se pretende é nllO gas: 
lam1o's-J..empo inulilmcnle: nós nllo eslmnos aqui 

· para decidir qucsllies _parliculal·cs, mas para 
tralm· do hem ge1·al. 

o sr: Araujo Lima:- Nilo se l!·ala agora de 
cn~os JmrlicuhLrcs : t1·;ilamõs ti e assiemnr as nllri
lmiçlics da comm!ssilo d~ pcliçúes. {' · ·· · . 
. Quando um cJdadno requer á tlssemhléa, 6 

_ porque jul::;n q:Je 11 ella·pcrlencc 6 ~nhccimenlo 
tia mal.cria; s~julga mal, nós o dc'~'~S:fi!ecidir, 
c nno a comrru~so.o. · ,,_ 
· Nunca di gani os que nno nos devem~ccupar 
com ncr;ocios-de piu·ticnlni·c~, pot·que estes nego· 
cios muilus vezes vcrsno sobre os direitos innu
l'el'ivcis do' ho:ncm, CJUC.é dn nossa. obrigu~.no 
gunrdut· c clcl'cndcr. Dizer-se que pódc i·equcrer 
de JIOVo e numdtu' 11 pcliç~üo ítmcsa, é mtilli·_ .. 

·1Jiicur os incummodoij ús p:u'les, c nlu succdci'ÍL 
·que lflllilus Tl:lO ÚS!Lráu desse l;ecurso JlOl'o igUOl'Ul' 
lJUc lhe compele. -_ · - . · ·.' · .- ·, , · . · · · 

Quando lullei cm direito de pcliçno i1!to-foLpor 
·que· nlt;LIClll nqui rie~Ltsse cssc·direito, scrvi·nic
delle para !liirroborar a minhà opiniilo c funda~ 

,-incnlnr o meu argumento. Julgo pois corno jti 
disse, que :ui crnnmissno sú eleve dar ns razOes, c 

· a assembléa decidir. · • 
o s~. ".A.lonoa~ ;-Nilo se lmla nqui llc ncgcir 

o uircilo ele pcLI~'no, o qual cn Lambym confesso 
~cr um dos mais.- preciosos que lcm o eidadno. · 
NiugLwlu -~uyidou Ücsla vct·dadc i ltnlu-sc l:to . 
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' sómcn te de economism• o tempo para se poder 
attendcr.a esse.mcsmo direito dos cidadaos. · 

pectivas commiss.Oes os rec[ucrimcnl.os sobr~· 
objectos do conhccimento.dn nsscmbléa, tivesse a 

• de d(lr o seu parecer sobre ::iqucllcs que julgasse · 
nno pertencerem í1 mesma asscmbléa. 

· · Para que sno feiL'IS as commissoc-s da· asscm
hléa? . Sno, se·m ·duvida, pam. facilitar os tra

·bnJhos, c diminuir o t~mpo das deliberar;Oes: 
logo, a commiss!lo das petiçoes é feita pnrn. o QUJ:>'rO PARECER 

mesmo· fim, isto· é, para dar o destino ás peli- " A commissll.o de legislaçilo vendo o rcque-
çOes, sem se roubar o tempo ú ·assembl6a. · ri menta do bacharel ,José· Vieira de Mallos,. 

Sendo, portanto, este o seu fim, est:i'visto que procurador-gemi pela província do Espirita- . 
é da sua propria allribuir;.llo mandar ir embora Santo, em que pede algum subsidio para sua 

. as peliçoes que· no.o competem :i. asscmbléa, pois subsistencia por· se achar sem emprego .pu· 
que jámais seri passivei distribuil-its .pelas rçs- blico, porque receba ord.cn'ado, e nil.O ter rcn~ 
p~ctivas commissúes quando a sua mo teria nilo. dimentos alguns proprios ; é de parecer que 
é da nossa cornpelencia. Nisto nilo ha prejuízo este requcrime,nto é apoiado pela justiça, r. 
algum para os cidado.os, antes economisamos que tendo o supplicrmte todo o direl!o a exigir 

. mais o tempo para _poderJ!lOS atlender nos seus os subsídios necessarios para a sua decente sub-
. direif.os. · . · · · ~ . · sistencia, emf[unnlosecmpre~anoscrvir,~o publico 

· Nno é de crêr, que· a commissno de peliçoes e nacional, deve ser dcfeddo, mnndlndo-sc-lhe 
escolhida d'enire nós, despeça, por maldade ou satist'nr.cr pelas rcndits da provincia de que 6 pro-
por ignorancin, petiçúcs que scjno de nossa com· cumdm·-gernl, a· mrsmo subsidio que se assignou 
pctencin; -isto nno é passivei mornl ; mas sup· e tem percebido o ]H'ocurador-gcral da provincia 
-ponhamos .que -~nccedc: nno.res11to. ainda. aos. da Parahyba do norte, começando o seu.venci-
cidadnos tantos :mCios de fazer chegar sua peti· menta desde a dilla dn sua posse. 
çilo ao. conhecimento da asscmbléa? -Nno pódc 1r. Pnr;o da asscmbléa, 1:~ de Maio rle 1823.'-· 
dirigir cm cnrta.fechada ao Sr; presidente ou n ,JoHé Antonio de~ Silva ,;,l[a.la.-Esfevão Ribeiro 
qualquer dos Srs. seccetarios; nno púdc mesmo de. Rezende.---:D. N1Úw Eu.ge?uio de· Loc'Ío e 
cntregaT-a a mim ou a'qualquar outro Sr. de- . Seilbitz._:;João Antonio _:Rodrigue~ ele Carvalho 
pulado? """'José Teixm'a ela FonJicca, VWlconcello8. " . · 

Sim, póde; isto é facilimo; nós.somos do povo, • o_ sr. Andrade. 0 snva :-Per,~o n pahwm 
vivciilos com ó ·povo, n<issiiS casas soo d'outros para <.lar ú u::;scmbléa,·sc 111c pcrlllitlir,_uma illu~-

. tantos particulares,. ntto cstno cet-cadas de guar· traçno como ministro c secretario de estado dos· 
· das, somospois,-dcpi'OJnto c l'ncil accessonqual· negocios·do impcrio _ . . . 

qn_cr individuo, c porümlo 1mnC:t as ·queixas de Sun Magcstadc queria j::t abolir por um decreto 
qualquer cidadno dcixnráú de chegar ao· conhrl· o conselho ele p1·ocuJ·ndo~·es-gcracs ela província, 
cimcnt1.1Aa asscmhléa, quando ellc pense que a como talvez jul~ava que poderia fazer por ter 
commisso.o das pcliçoes nnq julgou boa a matCJ·in sido o mesmo conselho crendo por ellc; como. 
da sua pcliçno dizendo nno competir {t nsscmhléá. · mencionou na lillla do tlu·ono, c terem cessado. 
Nno lm, pois, vrejuizo algnm. Isso mesmo foi o os motivos da sua convocaçno, que crn rcprcscn-
quc cu vi pmtica1· nns ·cortes de Lishoa. ·tnrcm-lhc · ns necessidades dos .povos ; tochtvin 

E' pois dn attribuir•no dn commissno de ]lC· pot• dclicndl'zn o nno fez, por estnr proximn n 
tiçoes despedir aqucll~ que nos nno competem; · mstallar-sc cstn augustn asscmblcu: mas disse .. 
ngorn porém, só se lhe pret~nd~ resl!·ingir a!gumn, · llics que os quizês~cm p_od~no rGti~·ar-se ~orn 
ou algumas de, suas al.trJbmçOcs:. csscncJaes,_ a licença, pnra· as suas provmqms até hnnl dccJstlo 

· nsscmliléa o pódc l'azer, mns cu. s~pponho · dcs- da nsscmblén, ou crnprcgnr-se no que lhes con·· . 
' . . .· . . . . . . . . . ~ .:: . ~ .. ·. . .' . . . ' . ·- . 
lJCSS.CllO, . · · · .- . .. . .. . · · ·· . Vlet.se, . ·· · . . . . . . . · . . . 

· ·· 'o:-s;,. Aooioli:;...Nno p~sso dei~ar de. appro- · 9 procÚrnd?I;·gcrnl de que falln a cot:ntüiss:tcir 
.. ,,. vilr i oriirlino do Sro-Maujo .Lima porque -nunca cr~10 q~c ~lcscJa ser cJ.np~cpndo,na mngJslrnlut·~, 
· . · · se· dir{1 cjuc JÍcrdcmos tempo i(tmndo conhccrw· · cuJa c:arrctm t_mhn (ll'lltctpmdo, c tem tocla a L· 

· mos dn injustiça qüc se ·fizer n. ·algum. ci~ndno. _ · bc1·dnde de r~tn·nr-sc. ~gorn q1~anlo no ord~nndo· 
A ussembléa dizcindo sim ou nilo ú vis ln do que · q~u pede, d1go que n lm·n~o )h o el_{t, e que Sun 

CXpOc n cominisRno; 'fen; fei!o n sua obignçllo~ 1\lngcslade, C(Unndo_ dem;tou que VIeSSem O~ ]l~O· , 
Se n conslituiçn,o·se i1no acnlmr crii, cinco·mczcs, Cl!rnrlor~s·g~t·acs, ·con!Jou · que, as. provmems 

- ncnbc-sc' cm seis. c demais 0 povo sei hà descn- - cscoliJerJilo ·homens abonndos, c que Jl.Ol' conse
gnn[mdo qiic _rt ~sscmhléà ·nno tiim1t conheCi· · ~Juencia nllr>. cnrcccrinode tncs pagas, c nad~ (JOI'. · 
menta de consns pcqucriiiS c ntl'ectns acis. o~tros. . tsso lhes ~.rbilt·ou. Voto,lJortnnto,_contrn o purecct· . 
poderes, Portanto, sou· de pnrecct· que se s1gn a_ .,cln commtssno. . _· · _ ,, · . . . 
opinino do Sr. Arnujo .Limn. - ·. . • · o sr. Andrade. Machado :-Sua Mngcstude 

OutJ·os Srs. deputndos fimno niJJCin algumas l'cz !riuito .bc!n de ~e r cilsa. d~lic~clcza, pois I~l\1} 
'bt·eves·rciTcxacs sobre n mnteria; c por fim clcci· , poclm clcsh·utr alct, ·mns podm lnzer o que. Jcz, 
.dia a nsscmhfén que n·commisstlo de- peliçocs, _ duspcdi~ esses procur~~\orcs ?omo consclhr;u·os,. 

. além dn nttrihuiçl'lo de mondar· pnl·a as t•es- porquc.Jslo cm da competcncm do poder cxccu· c 

----- ......... -............. - ........... .. "· ..... ~~---
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tivo. QLian!o porém, ao parecer da commis~llO. o Sr. Maia :-Quando a commi:Ss!IO de legisla· 
Lligo q11e'ella ni\o púde dar· o que a lei nilO d;í; çno disse que o requerimento do· procurador se 
esta nilo arbil.r·ou pnga alguma aos procurndorcs, fundava em justiça, leve em visl:i o' principio. da . 
c como apeznr cli~so quizerno \·ir sem que ninguem · que deve ser· pag!) o que• tral~alha, c que os que .. 
os forçasse, 11110 têm dirçito pam pedir indcmnísa· trabalhão para o publico, dn~ rendas publicn8 · 
çi10. Se 11110 era rico, ni\0 vic;;se. dc1'Cll1 receber n sua suhsistcncin. A commíssllO 

0 sr. carneiro ·da Cunha:- Tenho que llilo quiz pizer .que o requerimento era -fundado . 
. dizer relativamente ao pi'Ocurador-geral .da pro- cm justiça de lei, ·mas mt justiça uniYersal que 
vincia da Parahyba, de que se faz mcnçilo no' deve ser a base de toda a lei. . • · 
parecer da commissilo. O procurador-geral \'Cio CJURregar·sc. nesta·. 

Quando foi nomeado nquelle pJocur·ndor, 0 côrte em serviço'publico, tem portanto direito de 
gol'crno provisorio, lendo em vistt:sa suas cir; l1aver do· publico n sua suhsislencia, mórmcnte 
cumstancia:;, porque ellc as representou, co- podendo estar empregado na carreira da magis· 
nheceu ser-lhe impossível fazel' as despezas da tmtura ern que linha entrado. Demais se a lei 
Yiagem, ~ sustentar-se ncsln côrle sem algum lhe n1!0 deler·mina ordenado, lambem nl!o declara 
subsidio da fazenda publica. que se lllC nno dê, e, como ser.I'ÍO justo é que se 

lhe pague. E' neste sentido· que a commissno · · · 
Ordenou por isso á junta da fazenda ·que l11e entendeu que o requerimento ,era fundado ein · .-. 

dé~se um subsidio de 200$000 por ri'wz, e levou . · 
d 1 , ] S 'I d JUS!rçn. . tu o ao con rccrmcnlo c c ua l• agestn c para o 

cc.nfirmar, allcgnndo que assim pralicúra porque O Sn. C.l)f,\11.\ :-Algups procuradores vierilo 
a Jhlla do dilo procurador no conselho podia ser bem necessitados; sei das suas circumstancias 
pr·ejudicial :\ pr·oviucia que muito esperava du· por que m'ns communicarllo,e além disto:vieí-110 .. 
sua coopemr~iló e ·tinha de encarregar-lhe nc· na boa l'é de que lcriilo rcéompcnsa. · . · · 
gocios de co;rsiclcraçl\o i e apczar de nno hitver o sr. Teixeira de Go11vên :-Nós lemos na ,. 
lei que mandasse dar este dinheiro, a!lcndeu-sc .:.nossa lc::;islaç.M uma disposição cm .que,lalvci · 
á necessidndc do procurador cm quem a pro·. nos podemos fundal' para dciTcrir a este requeri· 
vincin confiava, c ordGr~ou-sc que se IIi c p:rgassc. mcnto. A ordcnnçno d;í lhculdadc ás cnmarns 

Accrcscento, porém, que achando-se inst:rllnda ·para mnndurcm procumdorcs á cOrte, c. eslabc; 
.::r. ·assemblén, onde csli\0 instnllados os dcpüL~uos lcccr-lhcss:ilnríos quando os procuradores ncces· 
Í:laquclla provinda, que silo os ·seus· unicos lli'O· sitarem ; parece-me IJllC o caso,:. quc.'cstá: éin : .. · • 
cu mel ores, llllri c pr·cci~o nquclle procumdor·gcral. qiJCSlllo tem alguma analogia com o daquc!la lei. 
Se Sua Magcstndc quer· que clle con_tinr'rc ·na Nilo estou, porém, bem certo do lugat' da ordena· 
qualidade de consclheir·o, conlinúc muito embora; r;no, c julgo que seria acerlndandiar·se a discussno · · 
mas como procurndor 6. dcsneccssario, pnra se examinar mdlwt· a. matcria.- Foi . 

o Sr Riboiro de ·Andrada :-No parecer da apoiado. .. 
commissll.o diz-se que o procurador allcga que O Sn. PnEsroENTr.~pt·opóz o adiamei-tto da dis· . 
se mandtira dm· um subsidio ao· procurador da cussno, no caso de nilo querei' l'allar nenhum 
Pnrahybn, Manocl Clemente Cnlmcanli ; mns Sr. deputado, .c resolveu-se que licruise ·adiada u · 
Sua Magcstade nno mandou cl:n· subsidio algum discus,no do parecer. ' · · 
n lH'Ocur·adon~s de provincin. O caso do procu- O.S!l. s~r.I1E'I'Amo Fn11x~:.1 fez presenteá assem-· 
rndor da Pnrahyba_&· inlciramchle cli!Tcrcntc. bléa que 0 cidndno José Gonçalves COrtes olferecin 

Aquelln prol'incin nomeou o seu procur:rdor, utn plano para a formnçno de urna estrada que · 
porém elle representou que sim, c&'!a1'a prompto ,·á desta capital ú l'illn de. Bnrbaccnn.-l~oi •re· . · 
para partir, mas que á'nno fazia por falta de cebido 0 plano com· nfíl'aclo, e mnndou·.se, .CJ~e .... 
meios; c n junta do governo assentou que se I!Jc !'esse rcmcl!ido á commrssllo de ~omm,çrct~1ngri·. · 
désse um Cjuantitativo pnru a sun sul:sistcncia; cultura industria c artes. · · . . :·" .' ·:: : · 
assim() participou pnra a ·cúrle, .c Sua Mqgestndc " ·• ' • · · · · • ·' ·. ~ · · · 
ordenou CJUC se lhe pagasse. Porém isto nno é o· Sn. PnEsiDE~'TE'.'desigoou'.J)nrn ri.' ordem ·do 
subsidio que Sua Mngestndc mandasse dnr-llié i dia: ll segunda discussn'ri do projecto do .Sr. Ro~ 
vcr·ificou 0 que a junta promcltêr·a. · . . drigues de Cnrvi!lho; Li nomençl!o da commissno 

O procurador de .uma provir~cin neccssitndn de snudc pubiicn, c a. discussno do regimento 
requereu o mesmo a Sua l\Iagcstade, ; s9mentc . provisorio da ~sem biCa., · . .- . . . · : .. 
se lhe mandou pngnr o que se lhe dcl'!ados seus Levan~ou;se a scssllo us 2 horas. dn .tarde.-:-·· 
emprego~. . . . ; . · . . . , ·. . .,Jl[anoel Jose d~ Souzrt França, sccrctnrJO. . . . 

9uanto no que drssc o rllus!r·e prcopmantc rc· · . 1 I · ..;__ . · .. · · . · 
fct·mdo-sc ú qualidade de c?nselhc!ro1 quando a, l'ES. OLU.C'O-ES. D. A·A.ss· ·E"B.LÉA· .. ·,· 
r.sscrnbléa tratar ·deste ·o~;ccto, drrer os meus· ~ t' . . '" . . 

.sentimentos i por OI'U fallo só elo parecer da com· PJ\1111 JOSÉ DONIF.\CIO DE Al':DRAD.\ f! SILVA .: 
missno; concluindo que nenhum direito tem o 
procuradot· da pro1•incin do Espirlto-Santo n pedir 

· scmclhnnlc subsidio. " . · . 
· Illm. c Exm. Sr.-A irssembléa geral . COllsti

tuin!c c Jegisl:itiva do irnp~rio do Brazil; achando . 

. ' 
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lcg~liiicrite eleito • o padre Vcnan~io I-Ienrlqucs presidente o artigo 89 no capitulo 7• do niesmo 
. de Rczcnde para deputado á mesma assombléa, ~ ·regimento; concebido nos lermos seguintes: 
pilla·p·rô\·inCi:úle Pcríiairibuco, c nll.o reconhe- · 11 Arl. 89. Na segunda discussrw debater·se·Jw. 
ccndo acamara da cidade de Olinda-por auto ri- cada ~artigo da pt·oposla de per si, com as allera-
dadc (mnpctcntc para annullar aquclla legitima \:iles c suballcraçúcs cot·I;cspondentcs, cscolhen-
éleiçno, ordena que a mesma c:unara lhe trans- do-se por meio de. votos as que ltouvet·em de 
mitta com a. maior brevidade possível o diploma substituir cm lodo ou em parte, os artigos a que 
do referido deputado Venancío Henriques de se i·cfcrcm. " 
Rczcnde': o que V. Ex. levará ao conhecimento 0 Sn. SEcRETA mo CosTA AaurAn leu Jogo. 0 
de Suallfagcstnde.-Deus guardc.a.V. Ex.-Pa1~o _1• artigo do projecto quc·diz assim: · · · 

· da assembléa; em 17 de Maio de 1.823. -.José · . 
· d r. <I Fica desde já .cassado c révogado o alvará . 

Joaquim Carneiro . e·vampõs. ·· de 30 de Março'de 1818, pela barbaridade das 
penas impostas contra as sociedades secretas >> 1'.\RA CAE'fANO I'I:O:'fO DE MIRANDA )!0l1TENEGRO 

111m~ e Exm. Sr.-A asscmb!(:a geral consti· 
tuinle c rcgislativadoimpifrio do Brazil; querendo 
decidir com preciso conhecimento de causa ore· . 
quCrimenlo de ~osé Fernandes Gama, prezo na 
ilha das Cobras, ordena que lhe s~j1to 'lransmil· 
tidas informaçocs ou documentos relativos ás 

· causas qlie dcrno motivõ á sua prizno: o que 
-·· -V ;Ex.lc,·aráao·conhccimento de SuaMngc~ladc; 

. -Deus guarde a V. Ex.-:-Paço da asscmbléa, cm 
17 de l\Iaio de 1823.-JoBé Joaquim Carne-iro de 

·Campos., ' · 

Sessão cm 20 1lc Dl11lo 

o Sr~ Pereira da Cunha :-Este projecto tem 
por assumplo rc\·ogar o almrá de 30 de . :Março 
de 1818 que impôz acerbas penas contra os que 
fizessem sociedades secretas, . clas5ificando-as 
como crimes ·de lcsa·magcstadc pelos motivos 
cxpendidos no seu prearnbulo j c: furida-sc este 
pro,jcclo para esse lim na barbaridade de suas 
pcnas.··Dc uma de duas mnneim;; devemos ·con· 
siderar cslns sociedades ou (:omo licitas e honestas 

.. c cntno é com este fundamento que se devia mo· 
tÍYar a rcvogaÇ1l.O da Jer :·OU COmO C!'Íminosas C 
opposlas ú segurança publica· e neste caso nno é 
a atrocidade das' penas que deve legili mar a sua 
a,)lrogaçno ; porque o mais que cm lacs circum
stnncias se podia pretender era a modific~ço.o do 

YJCE·PnESrDE~r.r.l no sn .. A:'inRADA E srLYA · · seú -r:i!lor, reduzindo-as áquclla propot·çno que· 
· deve cscrupulosamenlc guardar-se entre o castigo . 

Reunidos O.§ Srs. deputados, · pelas 10 l1oras c.· 0 crime. . . · 
da manhn, fez-se· a chamada e nch:u·no·sc prc- . . Que as sociédadcs secrclris sno repr01'.1das c 

· sentes 52, fallmído 'pot· mol~slos os Sr·s .. bis rio perigosas o annuncia ·o inesmo 'decreto no-§ 3", 
· . capcllllo-mór, Paula Souza c Gama~ quando diz.quc deixa para tempo competente. a 

. - O Sn. Vrce-rntsrDENTE ANDP..\D:. e SrLvA, que lcgislnçi\0 que as dc_I'C rcgu)rit·. Todos sabem que 
na falla elo Sr. presidente occupou o seu lugar,· as pat·tcs c~sei"lciaes de uma lei sno a sua rar.ào, 
declarou aberta a sessno. c lida a nela du antecc· a sua disposiç.ll.o c. a sua snncç:io penal. · Quarido 
dente foi approvada.. CJta rasno dcsapparccc, por inutil ou prejudicial, 

O"Sn. sr.cnE"rAmO FnA~ÇA, declarou que por ·ó de rigorosa consequencin que dcre- tnmbcm 
incorinnodndo prccis;wa retirar·sc, c tomou ci cessar a sua disposiçno. . . · _ 

·seu lugar 0 Sr. Costn Aguinr, .sccretario:stip· Se a dureza c graYid~de dns penas ·fosse o 
.plentc.. · . . _ . . -. .. . unico rnotivd•o p~rafia tot:i'Jb re

1
voga1:no de uma lei, 

· · ·· · · varécc qúc evra 1car a so utamcntc suspenso 
O SR.,\·rce-PnlisrDE~TE. disse que se pnssitva ti · · nn sua cxccu1:no 0 livro 5• das noss~ ordcnaçoes . 

Ôi:dcm: do cJii:t, C CJUé SC principiaria peJa nO• aonde se uno.g\JardOU,Uf!UCJla·pr•oporçilO que deYC 
mr.nçno d:i commissno de saude publica; c ten, · Jum.ir· entre ai;, pcna.S c :os delictos · filltnndo !la 
do-se..:assentado que fosse composta de trcs . sua- org:inisitçno aquella· philosophin com qri'c'se 

· · membros; procedeu-se á vota~tto e_sahirn.o clcHos ·deve olhat· pilraamoralidadcdas ac1:oes humnnus. 
os Srs.- Gomide; Araujo Viunna e Teixeira .de Ninguem duvida que u!n:i Jci ct·ucl impede a 
Vnsconcellos.' •· · · ·· ··~ . -- . . _sua exceuçllo e i.uitorisnpor isso a· impunidade- . · 

Lembrou o-Sr. \'icc'-prcsidenl~ que muito COll• . d"o crime, .mas o r;ilniúdio é modilical~n: Noto,· 
vil)hnqu~ a ditn commissno nom_cuda propuzessc por cxcmjJlo, ,quanto seria eslranhuvel no seculo 
quant~ antes as pessoas que hayrno de formar a . presente que fosse punido· de morte natural um. 
-comm1ssno ele fóra; parn.a coadJuvar c co;respon- ,_11omem por casar cor_n duas mulheres, como ~c- ·· 
der-se com clla;:. na confornudadc do, que se. · tern1ina a nossa -ordcnnçllo: c porque c~ ta_ le1 ·é 
tinh:l decidido ~~~ scssno antecedente.· . : ·. horrível scguc·sc que dc\·c· ser totalmente abolida· · 

Scguio-se, nn fórma . da ordem, do dia; a 2• c fique sem pc~a CS!C. crim~ ~- Nno : pois ainda. . 
discussno do projecto do_Sr. Rodrtgucs de Cnr- .· que a, l>Olygmmn seJa p~rl!lrtltdn com,o. um con~ . 
vnlllo.sobrc ii rcvogaçno do alvm:á de . 30 de lraclo. natural __ c até .a~milUda po1· mUJL.as -naçoes!. · 
Março de1818; mas para que a dtscussno. ~ro- · .t~~avra cl,Ia ó pi'O!ubida por urn.prcc~rto da rc· 
gredisse nu fúrrria do regimento, leu o Sr. ''ICC· hgtno clmstn que nu Europa prcdomma. 
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.\;; soeit~rlnrlrs l'Cl'rd::t:: por si n1csmo mosh·tto 
(jlle o seu objecto é lllanil'csl:uncnlc·opposlo aos 
priudpios de um govct·uo consl.ilucional aonde 
:>er:i licita a congrcr;aç~1o de homens pnt·a i:et·ios 
.c dclenninatlo~ !Jns, cornlanlo que cslcs · scjM 
autot'is:tdos pelo gorcrno pam liscali;;at· sua· con
{}ucla, conlíeccmlo os individuo;; qneformno Ines 
ajunlamenlos, para responderem por seus l'aclos 
quando se deslizarem do caminho da ltoHra e 
do bem :;cm] do esladp. · · 

Uma conl'raria, qualquer que seJa, achando-se 
os mesm·ios cm seus consislorios e :ís portas l'e
dtadas, podem lntlar de todos os objectos que 
lhes convier; c ainda que estas conl'crencias 
~e.ião l'eilns em segt·edo, nem por isso· ha recejo 
algum de que abusem do que é eslnbelecido em 
~etis esta lutos c que sejilo desviados para fins si
nistros. De associn{~Oes tenebrosas, Sr. presidente, 
c fcit:Js JJa obscul'idaclc, nllo se UC\'Cill esperar ,re
sl}ll:tdos utcis e !JOncslo~. Por acaso podcr:í isso 
acontecer; c 1m ua nossa !tistorin um exemplo 
bem uutm·c!. Qum·cnta homens tlc qualid:ide c 
~abet· se nssocinrllü pam li':H,'arctu o plmio pelo 
qual dcverillo ~xpulsar de Porlng:;l o intruso go
vcrt:o lte:<panholrecobranclo os direitos que pcr
tt•ncino :i scrcuis,:ihm casa de Bragança pela 
Sra. D. Calltariua c passando do projecto no 
faclo nesim o con~cguiril.o no 1•.dc Dezembro de 
lG-10. ?lfas este mesmo aconteci meu to nos per
suade 111nis quanto conyém ac:l.JJl.elar lnc~ a!'SO· 
ci:u.~iics ~ceJ·eins, pm·quc clcllas :1 con~pir~1~no n!\o 
ha ~ezlJlo um passo. ··· ·· . • 

Pelo que reprovo a lolal abolic;:lO do ah·arít 
de 30 de 1\lm·•.~o de 1818, c convenlw unicamentc
eni que se z·cl'ol'!nern suas penas, remetlcndo-sc 
á couHuissno de c·onsliluiçilo ou de lcgisla•;n,, 
pnm lhzcJ' esta reforma u pt·opôl-a a esta allfíllSin 
n.>St•nl hli•a pnm tlelibl.'tnt' como mnis wmit•l' á 
s~~;uranc;:t puhlicf!, sen.1 allcn~i\o a 'rnolil'os pur
ltt:ttlaJ'P;; JlOI'CJIIC as lets tlcl'cm sempre ler cm 
\'Ísla o hczu gl)ral da n:1~~no. 

O Sr. Cnrneiro de· Cnm:pos:- Na prhncirrt 
discu~~no destu projecto, eu c;onlessei qtic clle cru 
impcJ'Icil.o, ·pot·quc l'nzcndo suh~isliJ' a prohi!Ji- · 
\'1\0 das sociedades sccJ·etns, dcixn sem sancçno .a 
lei vislo que nnosuh~litue outras pcnns :Is que 
:;u pt·optic nholir: toda a lei prohihilim· deve ler 
cs;;enciahncntc tlu:w pm·tcs: a sun disposiçflo c 
a snncç:to, neste projec~to lemos a clisposi<·llo, mns 
l'alln-llw a snnc~~no. Po1·ém posto que cn reco
nltec:a e~ lu defeito, tuclavia ntto po~so:r,onvit·, que 
pur is;;o deixemos du approvnr o pritnei1·o artigo, 
que coH;;tilue, vurdaclcil'nmcnlc o oh,ieclo do seu 
illustre aulor. St·. prcsitlcnlc, penas hm·bnms c 
tno sn,nguinarias como ns do almr:t de 30 de 
lll:u·1:o de 181 S, nno sno para homens livres c 
s1to incurupaliveis c:om o scculo cm que vil'cmos. 
Vet•dnrl<: é, IJIIC lambem/.: bm·haro o li\'l'o ij• das 
ordcna~Ocs : cn uno o gabo c queJ·ct·in, se fosse 
possiYcl, que se aholissejú; mns como n::to hnsla 

. .abolir, pois é iudi~pc!isavcl orgnnizar oult·o. 

codigo cl'imiual, não é possivelfazer~scjá, porque 
clcmunda grande lraballto e demorado. 

:Portanto n1to ncho que seja buw argumento . 
para n::to se revogar o alvará de 30 ele Março, a 
razão ele. serem lambem . barbaras n~ leis do 
li I'I'O 5• elas ordena(~Ocs. Além da refi exilo .ií1 in
dicada sobre a difliculdadc do novo codigo, 
occorre que sen.do semelhantes leis promulgadas 
cm lcmpos barbaras não é de 'admirai·, que ellas 
lambem scjnobarbnrns, disto nnonos Yern outro 
desdouro, senno o de as nllO termos ainda re-· 
l'ommlo; mas nnci é assim o alvm;í de. 30' de 
Março, que foi promulgado cm tempo, que,iú nno 
podia ter lugar uma lei tão barbara e tM absurda. 
Não insisto cm que se conserve no primeiro 
artigo a razão CJUC d{l o projecto-de serem bar
baras as penas ;-Suppd ma-se embora no artigo 
esln razno ; mas· transfira-se para o premilhulo 
da lei, pois sou de parecer que é sempre. mui 
couvenienle lhzé.• conslnr aos povos a. razlo 
porque se promulga ou se revoga uniu lei. 'Igual
mente é bem fraca a rnzão .de nno haver actual
mente sobre qilem possllO rccahir ns peuns deste. 
alnmi; que cct·lcza têm os illustre.s deputados, 
que avan~'ilo csla proposic;ão, de nno haver por. 
ventura algum miseravcl que esteja incurso em 
penas _lno ct·ucis? Se o nno h a a,qui nesta côrte, . 
não sé púde aflirinar qut~ nno o haja cm lod~ o 
impi::i·io; · 
. O uh·ariL não é limitado ... 1. cidade ciú iH'uviuci<l 

do Rio de .Janeiro; a sua disposiçno c pcnns esten
dem-se a lodo o Brazil; cllc, mnndn os magis
lraclos inquit·ir deste crime nnnualmcntc · lla de
vassa geral; c quem nos diz que por elleilo dc$ta 
medida nl\0 c~teja solTrcnrlo algum infeliz? Além 
·disto su ~uh~itil~ n prohibiçno do ulvnrú, sem 
serem nholidns ns suns penas, ficn uma porta 
ltbcrla I•~ra int1·ig.1ntes c mah·ndos poderem fn
cihnenle fnzcJ' viclimas do adio ou ·da inveJa; 
ha~lava cslc perigo a que c~l:i exposta a scgn
rnn~~a indi1·idual, para abolirmos tllo barbaras c 
Cl'licis penas. ~elo que, \'alo pelo urtigo, e tran~
fit·u-sc para o prcmnbulo a rnr.no qup d:í; d_cpoJs 
tt·alnrcmos cln maneira com que dc1•c ·s.eJ' relor
mntlo o·m·tigo a· parn que :i lei nno fique im-. 
pm:l'ciln. · , 

- O Sr, Bodriguos. de, Oarvanio: ~Quando 
concebi o proJecto c:n discussllo contra o .alvnr{t 
de 30 de Marc;ci, nt\o !ai meu_ intculo coilllrmnr · 

. ns sociodndcs secretas, mas revogar uma lei, quu · 
esl.nhcloccndo ·'no · prcnmbulo como . causa de 
crimes, o qúc ·remotamente podin ser meio, lira 
da possibilidade 1argnmento_ para estabelecer. n 
cxislcnc:ia de crhiws da primci.ra ordem, acahan'~
do por fulminm· ns .. mais terrivcis {Jenas conlrn 

· espec:ics ditlcrcntcs, que nno fornecem pt·o,·ns de 
netos reaes u que quando muito o!TcJ·cccr{tO ]ll'c· 
sump~t'lcs de mera inlénc;no. ··Estas hypolhqses, 
enumeradas nos §§_2" c·3• da' lei, sllo c:alculadns -
pcht mesma escala c collocaclas no mesmo gt·úo 
u n pena parn todas c aq::c usno os ]lO\'OS -!Jnr-

:.__ _______________ .. _, __ , '"·· --
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baros qual a cxlcnçilo do poder phy~ico do dclin- "penal; é o meio de tornar ell'~cliva a cnur.ciaçno 
quente, meio que .cm regt·a nenhum proveito prohibiliva; se ~::ste meio não~- suflicieute po1: 
traz tL na\'ilo. . defeito, ou por excesso, o que cumpre ao legis-

Eis aqui demonstrada a barbaridade da~ penas· lado r é augmcnlar-lhc a força,no -primeil'O caso, 
do akmi e como tal devia ser revogado. Re· ou diu?inuir-lh~ ~ ri:;or'no seg?nd.o; mas nunca 
conhecida a monstrucsidade ·do ·alvar:i, Ludo destrua· a prol11btç1io; o que so pude ter lugar, 
quanto por elle se Jaz, devia ser-reparaélo; ludo quando a proltibir;M é injusta, isto é,. quando 
quanto estava pendente devia ser reduzido a nenhum mal vinha ou podia virá sociedade do 
nada; porque leis barbaras ilno podem produzir acto, que se erigi o em crime. . · . 1 

. 

scnilo eiTeilos injustos, .e barbaras. Estabelecida A' vista do que lenlJO, dilo c rejo, que ninguem 
pois a doutrina e· reconhecida a j11.sUca da revo· . pensará que eu .approve as desproporcionadas . 
gaçno, pelo vicio intrínseco da législaçno anterior, penas do alvará. Eu penso com o lyi'ico rorri:ino 
vem a ser o § 2' do projecto, consequencia do 1' que as pen:is. devem ser proporcionadas ·ao, 
c por aquelle se restitue ao cidadno a liberdade; dclicto ..:..ne 8cutica 'dignu?n 8ectere jliigelfo
que injuslamcnlc se lhe arrancou, ·em-pena de penso, que sobre a cabeça _do desgraçado cri mi, 
factos, que sl!.O in_difTerentes, em- quanto se nilO · noso nno deve cahir nem um só fragrilento de 

· mostr1lú criminosos. Emborn se diga: que n lei . pena de'mais da Jlrccisa para corrigil-o,- e con. 
os vedam, que u_i_nfracçno é crime; a lei ch·il ter'por seu exemplo aos oulros. Sei que 'hn 
deve Ler por base oii-princi pios rhi jus !.iça eterna c crirninu)islas que p~nsilo ser. a cxnccrbf!ç1lo das 
·esta nrto··reconhccc como crime o que o nllo e. penas meio cl'licaz, cm certos casos de evitar 
E' verdade qnc a ·infra(•11.o é nm ataque ú lei, os dclictos. 
mas csso rnalnno tem inlensidadc, que t'orner:a Além de ser esta do"ulrina I'C\;Oltanlc,. a CX· 

obj~cto a penas de sangue e· nem desculpa ou. pcricncia nos ensina o contrario. As leis· ingle
~:ilta a desprôpr.irr,,ão~ Ora; conhecillO ljlle o meu . zas ·sno âs" niais séveriLs con_lra. .·as 'consphaçoes, 
fim nno loi.o· de ler;islar.sobre sociedades secretas, c er116 :inligamcnlc pontualmente. executadas ; 

_ Yê·sc que cu segl)i'.'::re[;imcnto, quando estabeleci ern Lernpo do . brutal rle"ill'ique VIII, suhirno a 
· no§ 1" o.mcio de revo;;ar o alvará, dando só mente 70 mll as cxecuçoes; ainda no tempo· de Isabel, 

a· causal. · chcg:irllo :i 19 mil, e a maior parte crno por 
· Quanto :í outra idéa, que suscita o honmdo · crimes . de estado, e comtudo cada dia appa· 

membro, de que o projecto vem _indirccl:imcnle · recino ·novas conspiraçOcs . .' - : · . · · 
a approvar as ·socieuadcs secretas, clla fenece C!m ·· -Voto pois, ti favor do art. 1• suppriinidas :is 
presença do§ a·,· no qual deixei para lcmpo . p:iluvra's "já" menCionadas,· nno só" pelos . moth·os· 
opportuno a Jcgislnçllo sobre laes associn('Oes, ex pendidos, corno·priucipalrncntc pelo -processo 
que n110 devem ser prohibidas indislinclarncntc c horrível ·nelle · in~taurarlo, isto é, as· devassas 
só depois do exame do fim de suas instituiçocs. gcrac_s, coi'no pcrigo~issimas, opprcssivns, c lontcs 

~ Portanto o § 1• deYc pas~ar independente lia de todo o :ibuso possível; que os processos infor
. classilicaç!lo, conc~ssno ou prohi!Jir,'no das soei(:·__ m:itorios rccaino sobre factos conhecidos, c nunca 
dadcs. ._1 . sobre Jactos acrios, nos quucs é facil ao odio, c tí. 

· E t 1 · · vin,.ança inplicar a quem bem lhe parecer. · o Sr Andrada Machado:- • u v o o ne o .ar· " 
ligo, suppl'iinidns pot~ITI n~ pn lavr·ns pele;. br~·J·~a· · o Sr. Secretario França: ~Qnando cu fallci 
?·idade daH pcuuH ·impol!iaff, sendo cntao rcdrgtdo na scssno unleccuenlc 11 lavor dn admissno dcsJe 
deste nioclo ;_fica desde j1í c:t~sado.o almt·{t de pi'Ojccto, nlio tomei por fundamento da minha 
30 de. Mni'ÇO de 1813 çontra ps sociedades . opinino :iqucllc, ·que no mesmo· pr~jccto se 
secretas...;_ duas sno as· razoes, qitc ncccssi!no a-· aponta, . da barhuridndc.das penas cormninndns 
sujlprcssnci ,que nporilo i, 1" o nosso rcgiincnlo, . contra as so'cicdaêlcs secretas no nl_vará,: qu~ as 
que· pi·ohibc dar nas leis mzno d:i sua, disposiçilo, · , pi'olLihio : · • · - . · '"· · .· · · · " .·. -
p~mittindo~a !11.0 són:cn.Lc .nt> suu di~cLissll~, .2·· :· . Eu didse. ~t:iii~, que o motivo'porrrú~ s~. o dito 
porque. n: n.dmls~no_.~n._d!la. ~:LZ~o.:~c~J_a:um .erro. alvará devera revogar, era· a· inrlill'crençã que 

.. logic_o:c até'sólcctsmo: lcgLsl~byo,·faze,ni:lo · cnlen· tanto pura () bem, como. par::r::"o mal, se desco- . 
. dcr;~quil :todas as vezes, QUil-lllna leJ é barbam,· . bria_cm -tnes. sociedades;. o que ns punhn• ·na. 
·isto ·é, impoc penas •· crucis~ ao ·acto: vedado,.· é . niesmn idenliea condiçno das sociedades:. publi~. 
preciso revogai-a c nada lhe substituir, · fiC:!nclo· cas, · qu~ ··igunlm·cnlc crno · azadns como: ilqucllns 
assim o neto na clmisc do~ pcrmiltidos;só n.orquc ·.pai·u diO'crcntcs· flns. •_· ~ · · _ · · 
a lu i· Linhn. un1a sane~ no ·mais dura, que a Iicccs-· : · Eu . encarei a· questno _ pcln. parle, -que 'ii sett 
suria: Ora, islo ~um erro ;·quando umao.lei é b.1r- ohjccto' rcspciluv:~ n..li!Jcrdadc:·cJo cidndno, e Ô· · 
hnra por' suas. penas, o que é mister é substituir- · pacto ·prÍI!l!Livo, c~m que ~llc entrou m so"cic
lhc OU[l'OS !l1!ÚS doces, mas D110 di:slrUÍ]•n rle lpdo. · da de pohltCU COID.OS InlliS _homens, w>, C'jllfil. 

· O _que dá mõtivo á lei penal é· o mnl, que :'l · certamente se' nno · comp1·omettcu ellc; .-n ·que· se 
sociedad~ vem do acto prohibido; esta é a cntwa · lhe erigissem cm crimes, netos puramente indil'·. 
unica jListificativa da coarctaçno da liberdade . fcrcntcs; como é o a3sociar-sc·cmn ~cus couci· 
úntuml; ascgundapurle dn lei, isto-é,·a~ancç:\o dac!nôs; ou seja cm publico; ou cm particular; 

·-·-··-----·---
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~lislinguindo cu bcp1, c discrimi~ando os a?los 
criminosos, que por ventura lw.:ão de praltcar 
taes·sucietlatlc~ scett:la:; coul!'ill~ ='egurança pu· 
lJ!ica, ou individual (os quacs têm n sua punir;ão 
mnrrndn. nn. IL!Í) d:t innocencia do .ac:Lo da mern 
associaçitD secreta, que deve ser livre n lodo o 
ci~d~~ · · 

Se acaso se ndmillissc, que n barbaridade das 
penas era motivo baslr.nlc para a revognç.ao do 
alvará de (JUC ;;c lr::.la, viriam os a reconhecer ' . implicil:nnenlo, que~ o acto da assoctac;no secreta, 
é essencialmenle máo e haveríamos então con· 
lradictoriarneulc, que o pcrmillin:no~ de ora e1;1 
diante. súmcnlc porque ellc nno dcvm ser colu· 
bido éom penas desproporcionadas; como se. ~s 
mesmas penas se n~o poderão emlal caso mtll·. 
gar subsliluindo-sc-lhes uma comminaçao menos 
rigorosa. · . . 
: Assim que votando eu peln doulrma do arltgo 

em su bst~ncia, mandarei toda vin :í mesa urna 
emeri'áa suppressi ra ~·~ v !lima cl~usula. deli c, 
afim de que passe redtgtdo nos segumlcs lel'll1os. 
(Leu n emenda se~uinlc): 

,, Ao art..l.'. Proponho por emenda a supprcs· 
sno dns palan;a;; ultimas-pela barbaridade dns 
penns impostas conlrn ns sociedades sccrelns. 

cc Paço da asscmbléa, 20 de l\faio de 1823.- O. 
depu lado, Famra.." . 

Eu conheço que pódc haver pt·csmne<;no de 
nbuso. cm Ines sociednclcs secr~.las; mns entendo 
também, que prcsurnpçr,o graluí,ta do· legislador, 
uilo deve set· Hllnca motil·o sutncieulc 'jlam ,;c 
prohibir cow penas, c erigir cm crimes, actos de 
sua natureza irmocenlr:s; porque isso é atacar 
clircclmnculc a liberdade ch•il do homem so<:!ial. 

Ao govcl'!lo Í11cumbc a vigil:mci;~. na prevcnçno. 
. dos nbusos lanlo das sociedades secrel:::s, como 
publicas: i:Oio cahe debaixo do a~Ligo de policia 
interna, cuja perfeiçno póde evitar os ma] c$, sem · 
que com tudo se oflendil.o os direitos. do cidadno, 
como cm verdade se otfcndcrlo na promulr;nçno 
dI , I'" esse a vam, que om queremos I'CI'ogar. ~u .Ja 
na primeira discussno deste projecto citei os 
abusos ela sociedade das jesuítas, que deruo mo
tivo á snn cxlincçno; c agomo 'repilo, para que se. 
rrno tcnhno os ahusos 'como pt·opricdadc das so· 
cicdadcs secretas sóm ente. • .. 

O Sr. Peroira da CunhrL :- 0 projecto nllo 
deve pa.ssar tal qual·se acha, pois nilo entrando 

.em duvida que ns sociedades secretas têm feito 
males incnlcul:n·cis, devem set· ·prohibidas para 
n1lo cmpcslnt·cm 'a sodcdadc mnxima. A Ba· 
''i era c o impc::rio da Allcm:mha Lêmsiclo o lhca· 
tro ele suas pcslilenlas uoulrinas.· . . 
· Com appnrcncias de uma igualdade· opposla 
nos prilccipios sociacs crcou tantos. vagabundos 
que SCitÍoo'l trm processo infinito numerar os males 
que tem causado. . ' 

A jirnla ~ccrcla de Hclbrct cm Pm·is lci·ou 
muito exlcnsamcnlc as ·suns stibvcrsivns opi
niocs propngando as phnnlaslicas idcas de fclíci-

dndc, originnd~Íi do estado de igualdade, que 
rcduziro.o a França a tuna perfeita anarchia c 

·cujos cffeilos desa,;lrosos sotirc'i.r a Europa inlei;·a. 
Os deli rios· de Helvccio, c de outros· philow

phos da sun l.empern, f(n·jados nas socicdndcs 
secretas, c pl1blicados com' lJabilidade, lmnslor~ 
nar::to toda a· legitima ordem social. 

A perversidade de laes sociedades eslabelccen 
que a sua moral parlicula·r servisse de re,.;ra e 
norma invarinvcl :í moral geral dos eslado~. · 

Que males pois nao.lêril produzido ! Elias têm 
·confundido· a boa moral; lêm fascinado os povos 
r.nquellc ponto principal de seu senso intimo, e 
conseguintemente as rcgr::is ·da fralemidndc .. Os 
seus protectores dizem que se os seus princípios 
fossem perniciosos estaria de . todo. destruída a 
cndêa social; mas esle ·miumenlo nno é vereia~ 

• dciro, porque o governo politico das naçCies tem 
sol)'t·icTo uma guerra formidavcl peln dh•crgcncia 
de opiniOes, pelo íinperio ·da hypocrisia, c pelo 
resultado de con~pirar,Oes, umas abortadas, c 
oulrns de desastrosos elfcilcis; . 

Nl'lo .]Ja nação alguma, seja. qtial f~r ·a sua 
corn~1unhao,:q,uc .tenha .. expressamente. appro
vado c peniulltdo ·as soctedadcs secretas; logo; 
ellns são mús de sun na lu reza; porque, se o ni!o 
J'ossem, alguma lJm•cria que ns abrar.assc;, Se 
rcmonlnt·mos aos primeiros · annacs de Homa 
acharemos a lcgislarlo, que veda e· condcmna 
os coll egios occullds, c formados sem previo 

. ccn!tecimeulo ~c autoridade publica. Se consul
-lnrmos ·os cscrtplorcs das nar~acs cultas c bem 
. morigeradas, veremos o co~ml!lll ~ s.ci'llit: . C! e 

todas ellas, condcmnando em .su:is lcgislaçoes 
as sociedades secretas. . . · · 

·-:':· 

1\'os códigos porl.tÍguczcs· c n:'l sua legislaçno. · , . 
posterior rtO.o se achava· lei. alguma ale 1818, · 
rrnc condcmnnssc posilivnmcúls as. sociedades 
sec,rclas, c porque? Porque a politica nacional 
se ·nao havia corrompido por esse principio ao · 
ponto de exigir pr·ovidcncia legal; pm'óm'logo 
que appnt·cccrlo movimentos dcmocralicos co1Jl 
lodos os signacs que fazino entender que a stia 
origcni provinha de sociedades sect·ctas .era um 
dcvér· dayublica nuloridacle legislar conira.clla~, 
c pt·evcntr qtlc os males se .nno . estendessem; c 
por isso-o alvará. de 30 de l\larço de 1818 se 
não pódc clütmar barbnro quanto ·ú sua dispo· 
siçno, aiildaquc o pareça· quanto ,:ís penns por 
ellc irrogadas; porque seria · nccessurio que. 
·fossem barbaras as na.çacs ni:lis i!Juminadn§ qüe · 
·l~rn lcr;isl_ado conl.ra n~ soCieclrides sccrc!ns, que 
tem.· grande aOmdadc com. as consptrnçocs: 
minore-se sua . snncç'!lo penal gradualmente 
úcerca dos ·autores c cumplices de socicdu_dcs, 
que nnii forem npphlVadas pelo govcrno;·parn se 
niO fa?ercm terríveis no·no~so :'~1:!, "· :-•"ft ':"" 
nilo allcnlcin contra õ ilossci puclo social, contra 
n publica moral, polilictdntcrnn, e imprc~crilil·cis 

. direitos llo cidadno; nnQ se deixando espaço de -
tempo cm que ni!o haja legislnçno"quc ns ·pro
hibu, que é o i{UC se diz no projecto quando 

. . 
.......... ·~----------·-·-----···--·--··-· 
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pede revogaçll.o .~lo alvnr;i, e deixa para tempo 
· compeleulc .o lcgJslar sobre este .objecto. · · 

.Evitcnios assim . o risco de clla$ pórem cn) 
.. p~atir:a seus tçrrivcis ,planos, c. de conspira~en1 

contra. o govcmo,. e systema .estabelecido d;1 : 
nossa :mdepenclcncm. . ·• . . · . : 

o Sr• Andrada Mllchado:-Levanto-mc, .Sr. ' 
presidente, .para fazer obse1:var o erro, cm que . 
cahio o nobre.prcopinante o Sr.França. A socie- , 
,dade .closjesuitas, e ·seus estatutos e1·1lo parle de · 
doutrina tenebrosa, cujo conhecimento ningucm 
adquiria, se nM entrava em votos supcriore~. E' ; 
:pois contraproduceillcm a citaçllo · da sociedade ; 
jesuítica; se clla fez. males e estragôs .no mundo : 
foi p·or ser seáeta, e com isto se.re(orça o juslo : 
·temor, que existe contra· .estahelccin'úmlos taes. ' 

. . . . . ! 

· ·. Conçordo que a só possihilidacle de abuso de : 
um acto, qüimdo a!i{ts o tÍso púde ser innoce1ile. i 
ri.no aulorisa a prohihi(•Ílo desse aclo; mas 'per: ; 
gunfu·a.cu ao riobre preopinnnlc sc.por clcsgmçn! 
·a essencia M mrta cousa, oti instituic•ilo l'ossc la!. : 
que o abuso fosse in:hcJ·cntc ao ti~d,· e Ílc taí j 
lor~na amalgamado,.que.j:ímnis ~c pude~se · sepn·- i 
.rnr um dp outró, quet:eria ellc que-se consentisse ! 

nisado .o monarchn, j{tmais púcle fazer o ma,!, 
.as'\im Lambem espero, que as sociedades secrct.n:s 
consenlicl;J.S pela fórma .que passo a mnnclni·::i 
meza,j:imais poclcráa scrnocims ao· estado. · ' 

Mandou á n;esa a seguinte cménda.: · 
cc Ar!. 2' Fica cm·seu Yigor a prohibiço.o, que 

as leis antigas do impcrio f'nzcm das socicdaclc.s. 
secretas j o nrl~it.rio porém que ao juiz cabe na 
imposiço.o da pena n1\o passará além de degrec~o 
para Jürn ela comarca por tempo ele suis mezes; 
quando muilo. 
. cc 3.• N'ilO scr::to consideradas como sociedades 

secretas, as que partiCiparem no governo a sua 
cxistencia, os fins gcraes da' nssociaçil.o, com 
pi·otesto ele que se nilo oppoem á ordem social; 'áo 
systema constitucjonal estabelecido neste im
pcrio, e :í religião ; os lugares e tempo dos seu~ 
ajnnlnmcr~tos; .e os nomes do inclividno, ou indi
vidu.os, que compnzcrcm o gov~rno da ordem ou 
sociedade. · · · · ' 

cc 4.• A participar;ilo eleve ser fcila ncsla côrte 
na inlendcncia geral da policia: c· nas oúli·as 
p::irtes :ís·autoridades policiacs dos lugares anile 
cxisteài as dilas sociedades. · instiluiçilo lno perigosa? . · ·· · i 

. . . . . . . . ' (( 5.' Todas as sociedadeSCJUC tiverem, oü nil.O, . Ora, as sociedades seciocta s dcsrle CJUC existem, l 
e se ingeriro.o .cm. mo.tcri.1s ,politica~. nao ,l(!m i cumprido com a prcsci'ipçD.o da lei, se se provm· 
feito mais·, que abrolhar conyulsoes cm todo f que têm princípios sub1·c!·sivos da ordem social, 
0 rn.undo .. Emqtianlo !izerno 0 clivcrlimenlo elos ; oppostos ao regímen constituCional deste im
ociosos c vadios, ni"LO veio dclln~ oulro· mal sen:to : . pcirio·, c á rcligino, serno consideradas como 
a: pci.:da: clc.lciu,JO,· CJ.UC .(JOdia.scr mais Útilmimte .. : ninho de ·conspirnclorcs; ·e eis· membros dcllas, 

quê li verem prestado. o juramento de seguirem 
.empregado; perda 'na . verdade séi'ia, :mas nllo ; a~ dit:is .doutrinas i serão. punidos como conspira: 
taJ·qucjnstificasse a meu VCI'Sllli prohibic;::to. : dores com as penas, que as leis impocm a sem·e-

. Desde qúc p01õóm se crigirno cm voear.nó saciai. : !h antes dcliclós. . 
.em·.rcfoi:nl~dõras polit!cits,:_e comcç:irn'o a tratai·: 
os ncgoCJos da hummuclade, que nada lhcs .. cn
coincndára, crn occullos c tenebrosos concilin
bulos, cofn·io Ó l:lÜncJo lllll·Vc:iame de horrOrOSOS 
crimes saJiiuos do ScÚ-SCÍO. Que lêm C]]as. feito 
desde eu! no? Prcconi~a~ priricipios llcsorgani-

;c 6." O processo· con1c~ará por denuncia ou · 
aci:usa\'ilo tila súmc11le, e csla.seri1 contra pé&· 
soa' ccr~a c. cletcrminncla.-Pac,:o chi nsscmblén, 
20. de .M11io · ele 1823 . ...;.. O· clcputaclo, .;lnton'io 
Cárl~s Ribeiro de Anclmda. " · · 

sadorcs, eonvulsivos: cspal11ur idéas anarc!Jicas; o Sr. Secret11rlo Frnnça :-Eu descubro no 
gabar como rcgJ•a'de ccnducla o.alaque. f'cll'lnal i.Í disc_UI:SO .ao. illustrc. prcppinunlc Um per~~H.? 
socicd:idc civil existente, cm maneira que, ·graças.. pm·alogismo, cmquan tu prclcnc)c . accmnular . p. 
aos seus esfol'ÇOS, ycinos hoje o cclif!ciosociul sola-·· · instiluic·no de mtu sociudaclc sccretu :i socic-
pndo, bCiil bases, sem .nliccrCCS1 C amcuç(mdo dadcpt;~l)ca doS:,je;;~1ins. . . . - . 
uma proidmúüina, que abyi;mc 1J1lo só· a J'oriuna . , Cimn:mdinrlo a~sin13 nhnso do homem, com 
publicr., se nnp. as pnrlicularés. Se'• !nlJcm sido I! . Ít iniiQcencin 'elo in~_litiilo 'pnr:t-lhzÓJ·. mlcr éoni~ 

.m,nrc)m orclif!m:ia. quem ,tluviclnrá d~ pt:ohibil-~s? · uiiÍ ·çl:imc o scgrc"clo. · · · · · . · "· · 
A .vJsla !lc~nlo .p~r1go, quc1n hcsitar{L cm · : Sr:.lircsi.clcn.lci, ningúeni .clirú,. que J). .~oÇ!e.· -
.vedai-as?: En. s7i que para a p1:ohi~iç.nq.Ac p\n dá.dc _dps.jc~l!itns. J'o~_sc ,iiíniais·timn socie~~q~ 
.n~Lo, e sun, pmuçno,.)l_ilo .. b~sln o sú.perigo·s.ocJal, ~cicrcln :. cm toe! o ou em . parle. E1-a, c scmp~.e 
é miste1; d~ mni_s n sua)t]lmoi·nll~lat)c'; ~~éi .. éi1ic, . f9i ,~in s.ua · csscncia . \l.ma .socicdad?. publ).cn, 

,SC!n,.n ~qn~1cr:no _moral, ela, s~ií-,~run.mn1Jcl!\clc, ·o : npp~·ovacln pelo .P.~~lcr temporal c CSJlll'Jlual. :$e 
. ~~L1go, · g!ll, l:?z· .. de,· ~x_cp1p)o, ,\1no ~~:.1.a ~cn.n.o .. rc- n!gu~1~ dos ,s~us mci11 h~os_:c:1lmlm·ilo cm scgrcao, 
:voltar-nos c.escnncl:ihsar-.n.os .. Jlor este~ moli\'llS -.conspu:nndo cm platw,. c syslemn coot·deuad,o. 
.,g~a:; quci·o :i.Íl~~lii~içlio. ~1J . .i?li~t~:.clas ,sciÇicd.ndés p~i·:i ~lgnm fhn sini~tro, s'cgl!nc~o finalmente )e-
.;SCÇ_l'~tus,.EO,U n.w.1~ hhct~~i,\lo .Cfll~.1sto; o fJllC dcsÇjo l11~s , Jlll_Plil~n, ~no pó~lc pr~j.ll.dt~at: ? · con~~~!~ 
·é CS!abc]ccC}•:lS ,de fÚI"ffill CJlle lllillCa ]lQSS1J.O .ser desse C1"l,lnC1 _C. apostnsm da )"C~t·a, U 1nn9~9~~!IL· 
Je1:i·Iv~is; iiucro ii ~-~~péiL~ .~lcll_iiS o Jilc#~·io :ri\lilas ·e .sri~il!~lailc do· I,nstjliJL?:. · . · ·· · · · : · .. 
con~.Lilnc;aeso tGin fe1to n rcspa1lci elos niq!)m:chns; .. O cr:mü .cobre-se ordmaJ'JnmeJ.llc co1!1. a ~ap,a 

~_/!SS.~Iri COiliO 110 ·~yslC!lla CO!lS!itucionnlJJCID Ofga• do S~gr~do, mas nem seúlpre ']!a;prÍUlC OU~ e ·}l;l. 
.'l'OUO 1. -· .. . . ... . . ... . .. . .. c '15 .. 
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segredo; c blo é o que cu qui r. dizer, c o que 
aindaa;;o:·a di:;o. O meu :u-gumcnlo está pois 
cm pé; uma sociedade não póde sei· .. conside
rada cm sua csscucia como mú, sómcnle por
que e secreta, é mister, que seu in:;lilulo seja 
criminoso, que allenle eonlra ns leis exi~tcntc~ 
para sm· considcmda como llltÍ: e cm tr. 1 caso: 
a difl'ercní'IL que vai de facto a facto, é ser prnli-

crimes actos. ii;'iiifl'crentes; que o cunho da 
immoraliuadc é preci~o p:mt justifiC:ar · a coar: 
c!ac,:il.o cl~ liberdade, que é um direito inalienavcl; , 
que c mJs!m· CJIW antes nos. conven~:amos ·da 
criminalidade de um acto, para podermos achar 
ju;~la a lei que o prcil1ib!); cmfim que a lei não 
pode crear as crenças moraes, mas sim acommo· 
d:u·-sc ás jít creaclas; c que se o contrario fizer 
serü impotente e nociva. l\1as lamhcm rlinguem . caclo o cl'imc por um ou por mui!os cm ll!Iic;ade 

de acçflo. · 
O alvnrtí porém de que estamos lmlaudo não 

lar. dillei·ença de sociedade criminosa ou não 
criminosa: o seu prcsuposlo foi erigit· cm c1·ime 
o simples ado da associação soCI·cta, sem fazer 
dif1'erença nem ter respeito a momlidade da 
acç11o desse corpo · collccliro; ou antes o que 
pretendeu f'oi .estabelecer a criminalidade do 
acto sobre uma supposiç11o gratuita. . .. 
. ·-Orn, se isto se permille, se o legislador pclde 
h:l\'cr· as snpposic,:aes como regras de cl'iminali
dadc dus ac\:Cics do ciclncl11o, não sei onde esteja 
a primilira libc~·dadc ciril cujos direitos revincli
camos. 

o Sr • .A.ndrada Machado :-Sr. presidente, o 
nobre prcopinnnlc pa1·eccu responder ao meu 
nrgumcnto, mas cm vcnladc n11o · rcspon-. 
doo. · 

Nilo era abuso, era uso legal o s~grcdo dos 
es!ntnlos jesuilicos, c este segredo n:lo possuião 
scn11o os que tinhão os rolos ultimos. Neste 
ponto ernn ns jrf'nit:]s uma ;;ocicdadc secréla, 
.em ludo semelhante, nos ma~on~, · aos mmni
nndos, e a todns as ramific çilcs dos ·aspiranl~s á 
õtutopsin. . . 

Cmno socicdarlc secreta é que os jcsuilas fizc· 
I':in mal, c grande mal ~í humanidade. 
· Eu não <:ompre!Jcnclo pOI'CJUC sedem occultm· 
.a .c:ara 1lnl':t lazer o hem: sei que o Dirino ~Icstre 
mallll::t que a m11o csqucJ•da n11o saiba da obra 
1l(' hr·ncfir·cncia qnc fizct· a dii·eita; mas isto é 
11111 acto indiridual; o preceito tinha crn vista 
fl.l'i'Cdar o DI'gnllto, que cnxomlharia a JllU'CZa du 
rirtndc estreme. · 

Esta mz11u porém. se I1llo encontra nos 
estabclccimcu!o:; gcrars philanlropicos, nas insli
lui\:ilcs du. bcncficcncia CQf!lJli'clwnsim; nelles 
H~o lmncm pódc haver necessidade de scgrcdú: 
c quando este existe, quando a obscuridade 
rodêa as lrnnsucçacs ·de uma sociedade,· é 
nal~I·al a suspeita nos gOI'Ct'nos,' c nenhum 
moli.ro têm as sociedades de queixar-se das· 
medidas que os governos tomaJ•cm a respeito, 
dcllas. Nilo se cJ•cia que s•.í JlOI' is::;o as classifico· 
cc;n0 c·rim!:w;;~::, n11o por certo; o se"rcdo nno 
deslróc a ~Lia im)ocendn: _estou mcsmg certo que 
entre os >(!liS li\I!Jllho~ h11 c púdc haver homens 
111ui!o prohu~ c i•cucmcl'ilus; mns digo que o se
gredo ahs~lu~o nssusla.a sociedade gemi, c qu, 
ellu !cm dn·c1to tle nrJ"etlm· por medidns de pre· 
c~m{:11o o susto que a inquieta .. 

Confesso que não lm justiça de erigir cm 

me poderá negar que quando em certa iristitui
ç11o o "uso é 1110 vizinho do abuso, que por natural 
propensno c lendcncia um se incorpora com o 
outro, não lenha a sociedade ch·il o direi· 
to d~ ,sujeitar estas _instituições a reslricçaes 
tnes , que estorvem a passagem do uso a abuso .. 
não 1;edanclo actos indifTerentes, i1em os punin: 
do como crimes; mas sujeitando-as a regras 

·que lhes mnortuçil.o a lcndencia perigosa, c 
c~sliganclo como simples con!rav~nções poli
cmes o dcsprcso elas regras dadas c a rcsis
lencin á !'orça e vontade geral, cJue implica "no 
!ndh-ic~u~ ou . corporaçacs uma prcsumpção 
madmiSSII'C:l com os fins da fbrmar.llo das 
soCieumle~, e com ""a condiÇ11o necessaria e 
essencial, isto é, a subordinação da unidade e da 
pluralidade mesma :í universalidade. 

O Sr. Rodrigues de Cnrvnlho :-Parece-me 
que todos estAmos conformrs nas idéas e só 
difCI·iinos no modo de nos exprimirmos. 

E' preciso que confesse que nllo gosto de so
ciedades sccrel::s, já fui mcrnbro·de uma, nunca 
lhe achei utilidade: os membros· que cr11o bons, 
bons conlinuavllo a ser, c os que crlio immoraes 
pcrsislirllO CIU ~un copducla j 11110 vi pfJiS que OS 
má os se lol'llnssem · melhores; mas porque cu 
nno gosto dcllas, n::to se: segue que dc\'0 cilai·clar 
r:tliberdadc individual. 
.,_ ::ic:i q1w ha soci~dadcs pcrmcwsas como os 
illurninados, os cavalheiros do punhal, carbo
narios, jardineiros, c outro;;, mais n'ada sei de 
positivo, c apenas asscrc:acs vagns, que me 
uüo podem decisivamente determinar, c só . 
aconsclhnr-mc a acautelar. Nno sabendo eu o 
que existe, n:J.o posso prol·idenciar: fazer urna 
lei para punir crimes qnc n11o conh~ço, ·é cami· . 
nhar ús escuras. · · . · · 

O ministcrio leu; meios de conhéccr o que 
. ha pt•cjLUJicial na sociedade, , ai_pdn que . cst.cja 
J·cliucado com a. capa· do sc~do. Exammc 
o miÍ1islcrio, saiba-se,. e. prohiba-sc; mas n11o 
comecemos por : csiabclccer .doutrinas . vugns, 
coarclando' a libei·dnde. · 

Eu nclmva qt1c na occasino dcdcclm·armos 
cCI·tos direitos dó'cidadllü, poclia"Yir esta mataria, 
t•erbi m·atia, !'aliando do que é livre ao cidndno 
fhzcr, podia dizer-se- excepto sct; membro de 
societlndc que dircclamcn!c. ataque ou. lenda. a 
atacar a conslilui~·no do estado, e enlno uma. lei 
I'cg:ulmnenlar classificaria c prol1ibirin certas so-
ciedades. . . 

J[t disse c !orno n repelir que nno se segue do 

, .. 
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conhecimento que Lemos de que: lia sociedades 
perniciosas qne se prohihM todas; a prohibi('M 6 
um consl.rangili1ento iL lihcrdndc natural. c este 
só pôde ser justo qnnndo da ncç,1lo qnc se 1Írohíhc 
podet·ia, n1l0 prohibida, resultar damuo à socie
dade. 

" Paço da nsscmbléa, 20 de 1Iaio de 1823.
Jfanocl Jacint!w ::.Yar;ucira da Gama. li 

Adopto o 1" m·l. com n supprcss1l0 dos moti
vos . da' revoga\'1\0 do alvar<Í, por me persua
dir de que csla rleclaraçno del'c ser mais. 
esplanada, c tem melhor lng-ar no pt·cambulo 

o sr. Souza Mello:- Ainda nno éslou con- do dcerel.o, como fiz na· emenda que acabei 
· veucido que as ~o<:iednrle;; ~ccrctns, intiiff'ercn- de ler. 
temeule l'aifi1udo, sej1l0 um crime, porque nas Quanto no 2• :U'lig-o pcrsuado-m'c de que 
acções nal.uraes do .hinncm s6 0 abuso 1\ rJlÚ!IIl dc\'c ser snpprimiclo, nrto obstanle as razoes. 
faz ·0 crime. dadas pm· alr.;tms il!uslrcs prcopinantes, para 

O alvará de 30 de Março de 1818, que lcgi~la deseulparern o prctemlido cll'eito rclroactiYo. 
sobre sociedades secretas, leve por fim impedit· NilO posso capaeitar-me de que, dado (} 
<jue· ricllas · se ll:mnasscm subversões conlm a caso c) c se :~eh arem alguns desgrat;nd'os em 
ordem . estabelecida do esl.ado: mas sem diií'c· vroccsso ; como nicmbros de sociedades secretas; 
rençar o aclo simples do qualillcado, on abuso,· . sejno estes scntenciado"s em conl'ormidr,de de 
est:ilieleceu indislinclamenl.e penas bm·bnras; e um alvarú já dcrogado; mas se. é possível 
como no cnso da aholiçno se julga neccssario que: lmjão magistrados que 'assim procedilo, nno 

·substituir urna lcgislar;i\o que di;; tinga em bom .lerei duvida cm concordar que subsista o 2" at;
senso, Ctl assento que, rc1·ogando-se o dilo alvará, ligo do projecto, artm de livmr de tno barh:m:.s 
de1·e r:ome~at· a nova. lei, dizendo-se no 1• arl. uo pe:w1s essas dcsgrnçad:\S viclim:\S, levadas de 
seu pt·ojeeto que elle se re1·oga cutrjuanlo sobre as envolta ao patíbulo sem :.1 del'ida classinr.n~'ilo de
sociedade!\ ~e<,relas legislou S( m disliucrão, e ·seus crimes. 
furei ·mu:t culcuda fJIIe pa·sso a maudarít utcsa. Quanto iio 3" artigo, persuadido cômo estou 
· _,i l.:rt l.õ fo'iea desde j:í cas~ndo e revogado o dos males que nos podem vir de tod:ts c quaes- · 

alvnr:'t de :30 de llfarço de 1818 ;;ohr<::-M soÇie· quer sociedades secretas, ainda mesmo as que 
·· · daclcs secretas cmt.]Uanto sobri! cllas legislou sem se destinào a fins innor.entes, c ::.té mcs1iJo. 

disl.inr~rno. . . · · · · · Jou1·m·eis, pelo facil abuso c insrmivel tendencia ' . . 
" Par.~o da assemhléa, 20 de Maio de 1$23.- que todas ellas lêm a se involvei'Cm cm proje-

0 dcpulad•J, .Joné de. Soflzu Jlfello. li elo> e queslúes politicas, nno quizera que licand(} 
o Sr. Nogueira dn Gnmn:- J:í nn .sessno . rel'r.gado I) alvni':Í de ao de Marr,m dç 1818, .. se 

anlecctlen te, lia vendo-se concordado cm que 0 Jict·suaclissc o publico que t:ics socicdr.des · et·1lo 
alntrÍI ue 30 de 1\Inrr·o de ] 818 dovia set• revo· .pet·mif.lidas,- OU qne pelo menos fiCai'M impunes, 
godo pela dcsp1·oporÇno c bnrhadcladc da,; penas cmrjuanlo a u~scmhléa nno publicasse n compc
cstabelceidas eontt·a os indivíduos de quacsquer lenté lei a lnl-respcito: por isso substitui ao 3• 

. sociedades scr:relali, e até mesmo contra os ![UC at·ligo do proJecto do ~r. Carvalho o nrl. . 2~ da 
II I, I' minha cmend:l. suscil.nndo a exccnN\o cl~s leis 1es c ~~,;cm a~or ou as nno d~nuncia~~cm, sa· · · 
b d 1 "I c 11rovidencins :mie~·iores :.o alvnrú deron.:ado ·, en ·o, se CC; I Jet·nu que o projec:tn do i !lustre w 

preopinante 0 s1:. · Roclt·igues ue Cm·vnlho, leu- lietmdo ao poder jnrlieiario a classific:n•;no dos 
dente ú revog-a1~no deste alvrlr.tp:i;,.:s.l::se tl 2" dis- dclictos · pam a sua devida pnnh;no, (111 com· 
cus,;1l0; pol'laul.o ,;Ú deverei a:.;ora or:•:npar-mc penas le1·m; (! COIT<'r:r:innne;;, no enso du ~ercm 

I d I I · 1 lacs sociedade,; hcm lfllC innoccnlcs, incurs:lS com a. alia y~c c cata um c os urttgo> c c pt·o-
J.eclo cla!ltlo" l"IZ"o JlOJ'CfllC ofT'et·cr·o a··e,ut'rlle na l_ci t,•u·~ l;:·ul:i:J~ ,~,.:.:.~ c cruaescjucr corpo-,."''",· •,••., I ] d · I l'll\'úcs com c;l:tlntos ,;r.m appt'OY:v;:to do governo, 
cmcnc a, que ~~·mn arct a n_JCs.n. · . . ou eom pcnati u;aiii SI!Veras qnarulo. por abuso-

"A asscmblca gcml crmsltllllllie c ]et•t~laltl"a do· I 1 · d · · B '1 " de seus estatuto~, 011 pe.ac quultdadc estes, se 
unperw _do . 1';1~1, reeoultecendu a. dcsproport,:no·· diri:dr,·ni a llCrlta:lmr 0 ~ocego publico, nltcri-
e lmrlmt·1dadc rias penas eslahelceidas pelo :t! l':ml 

1
1 l · 

de 30 de :.\Im·í:o de 1818 contm us socicdac!cs tnndo conlra o gol'ct·no ,esluuc ectdd on contra a · 
Lru · · J' · 1 · ruli:c:irto do · ititp~ri!J. · · · sec:t·e s, sem . tslmct,~no <c seUs csiatulo~, c fins . . , 

innoecnl.cs ou pcr1·ersos, lm pot· hern: ·· .· .lnl(!nt1do-sc sul'licicnlt!mclllc di;;cntidn a mate- ·. 
u 1.• Que fiqne desde j[1 cassado c revogado 0 . · ria do 1" ·nrtigo.p~sson-se an sl!gundo. · .... 

ah·m':i de :30· r! c· Mru·1:o de 1818 contra as soei c·. . ."O sr: Pereira da Cunhn :...:..Son de. parecer 
dadcs secretas; . . . . que a dontrirm dc:;le parng:rnpho uno deve pns-
. u 2.• Qne, cmrJnnnlo a asseinbl~a nllo 1inblicar. sai; pOI'I"flle nfl!l ú compalivcl com os pdnr:ipios 

a compclcnlc lcgislnçl\o ~nlwc as sociedades scct·c· d•l direito publico. . . · 
tas, se pt·occdn contra ·estn scguitdo as leis ante- Todos sr.bemos que n lei, sendo a_ vontade dá 
riot·cs :í de 30 de :1-!nt·\:o de-1818, muito especial- snm·cma :.wloric!wlc, legitimruncútc jll'oniulgada 
mente quando, por· abuso de seus cslalnlos. 11n pa;·a rc;;ul:u· :is acr,,acs do homem cm sociedade, . 
pcln "qnanlidnt!e. destes, se rlil·iflit·cm a·J:Iet·llihar é sem rJlii!SIIlo. que dia n:to púde ler onl!·o fim. 
o soecgo puhbco, nllent:]ndo conlm o f;OI'et·no ;;cnr.o.o de dh·i:-;it• nossos futuro~ pas~os. . _ 

. csla!Jelcciclo on contra a 1;cligino do imperio. ·. _ Fazcr.t•clt·o::r:tim"a disposi\'1\11 da lc•i é prden~ 

----------..................... ·-·· 
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ücr que os factos presentes c regulados pela 1'enlura lenha lido a dcsgmça de se ac!uir com" 
legislação e:dslcnte, tcnl1ào por medida pre· g1·chcndido na h~rbara disposiçno do ah·~rá: .de 
ceitos de nma lei rpw ainda existe na mente uO de Março, c mcurso nas suas sangumarms. 
do legislador, o que é um absurdo jurídico ; O penas. · · 
que posto, lenho a dizer que ou se ll·ala aqu Se reneclirmos bem sobre o ~spirilo do pi·o,jcdo 
oos processos findos ou dos que ,ncl.ualmcntc conheceremos que cllc 11110 faz cessar a prohibi· 
éorrcm. · ção das sociedades '$ecrctns;. como J;nui bem e 

Quanto aos primeiros n1!.0 se deve moYer claramente indica no art. 3•, quando expressa· 
questllo, porque declarado por meio legal, que mente diz que n11o appro\'a nem confirma seme· 
c :i senlenr:a, o castigo do delinquente, elle lhantes sociedades; a mente, pois; do projecto é 
deve soffrêl-o cmquanto · n110 obtiver perdão só e mui especialmente que sejil.o abolidas as penas . 
do· soberano, a quem compele o direito ele ·a que cslavrw sujeitos os membros ele Ines sacie~ 
ágraciar, e modificar neste caso o rigor da eludes; c este nrl. 2" vem aqui como· uma amnistia 
lei, que é o fim do exerci cio desta gmnde atlri· para os que se acharem presos e em processo.·· 
buiçil.o. Sr. presidente, as leis devem ser claras, aliás 

Em tnes circumslnncias . deve-se cumjJrir o nem os cidad11os saheril.O a que se obrig11o, nem 
que está julgado, como pede o bem da ordem os juizes lcr11o uma regra segura para qualificar 
social, para se conservar i!leso o podet• judicial a culpa, e consequentemente a pena ·que a deve 
e estar em seu ,·igor a divis110 dos poderes, que acompanhar. . · 
fnz a base essencial do systema constitucional; Este principio geral deve entrar cm muita con· 
~em se im·crler o que está. dividido, porque o templnçno na maleria que tratamos visto, que 
jtiiz nada n~nis f.1z do que applicar a lei ao facto, consct·mnâo-se a prohibiçno das sociedades se; 
que ó o fim.principal de seu nobre ortleio. cretas, ainda que sejno abolidas as penas ·que 
. •\inda digo mais, que o réo um:Hex sentenciado d'antes lhes cr11o impostns por direito slriclo, nno 
deve espiar o seu crime por meio da ·pena im· fi cão todavia Jiwcs de so!li·crem estas 'mesmas 
posta, de que clle mesmo, púde·se af'fit·mar, que penas duras e barbaras aquclles que antes da pu'' 
é o juir., porque se fez ser1•o da mesma pena blicaç11o da lei que estamos organisando se 
quando commclleu um facto iii i cito, sahcnclo que acharem jtí presos, c al6 nem podem entrar em, 
lhe· era Yedado pela lei, e que ficava rcspoJJSaYel outro processo· se j:i cstiyei·em processados se· 
pelo resultado de sna acçno criminosa. ' gundo a Jürmula absurda ordenada pelo men· 

· Quanto porém nos proceosos que aclu::ilmcnlc cionado alvará. 
correm (se alguns lm dcsl.a natureza), é Jüra de Esta minha proposiçno, que parecerá eslranlm 
toda a duvida que os mngislradõs qnc de lncs de· .a muilos,·é para mim l11o C1'iclente quanto s1\o os 
1ictos hom'crcm de conhecer, se devem regular principios da boa doutl'ina criminal, donde clla 
jiara as su:is dccisilcs pela lei, CJIIC, punindo ns se dcrim. · 
sociedades secretas como Hocivas á boa moral, c E' uma YCI'dnde ~bem sabida, c. ninguc1;1 ·a 
an·iscadas :i scgu1·mwa publica do cslndo, lhe;; contestar:'t, que a pena que deYe recahir sobre o 
liron lodaYia ·a qualidade rle r:1·imcs de lcsa·ma· ·- indh,idno fJUC commcllcu um facto. cl'imiiJoso, 
gcstadc, como as classificou a lei de 30 de :Março d~'·e ser Jll'ccisamcnte aquclln, · que estnva cm 
de 1818; c n.colc caso o processo~ meio diYcr;;o, v1gor ao tempo .cm que ellc perpetrou o delicio, 
c ::c deve dai' nos r~os todos os meios de dcfczn. porque sú esta c nenhuma outra se ofl'crccia ao 
c di" puriricare!ll ~na innocr.J1cin. réo, para que cllc se dcsYiasse da acr.ilo criminosa 

En me lnstimnrin rJUe logo no come~ o de nossos n que as paixocs o conduzi no; logo ciuc cllc achou 
trabalhos npprtJ•eccssc umn lei f(UC pudc,;sc sc1· mais inlct'Ci'Sc em praticar o crime do que cm 
taxada de absurda, estabelecendo a sua cxccu~l\o cl.csvim·-sn dilllc, ficou tnmhcm immcdialamcnlc 
relroncliYn, c;ucé rcprol'ndn pelos mais depnradcs- snjcito :1 penn que lhe propunlm a lei como uma . 
prineipios de direi to. , , condi~11o neccssnria que iul'alliYclmcnte se rcali· 

El'itcmos este erro de que muitas vezes se tem · saria no caso da commissno do crime .. 
lançado mn.o pura se rcmorer algucm de uma · E' isto tno cYidcnlc, que se por acaso depois 
:hcrançn, ou para outros fins de. intct:cssc parti· se aggramssc a pena; s'cria injusto, c éxecru,;cl, 
cular. As leis devem ~er gcracs, c ter súmcntc que se impuzcsse ao rco,· anteriormente p"rczo, a . 
cm vi,; la o bem publico da naçno. . . · . pena mais graYe . dn novn c posterior lei. E · 

Sigamos ns regras imprcleri,·cis dct .iusli~a, porqúc? Pelo reconhecido c inahala1'e1 funda· . 
que deve conslanlcmcntc presidir a 11ossos con· menta de que o réo n!\o se deve considet•at• sÜ· 
sclhos. · . jeito a so!Trcr scnno. nqnella pcnn com que podiá 

0 
Sr Franoa: (:Nü.o 

0 
Olwlrúo 08 lachyl· co!Ul~m·m· o inlriressc quelho í·csullum da acçno 

!Jl'apltoH.) • cmnmosa com o mal que ·lhe provinha do 
castigo, · . · . · . 

o sr. carneiro de Campos :-Nno posso pm· Portanto depois elo rlelir:ln ncrnelrndo, se ein 
inaneira :tlgunm COni'Ú' Clll l{liC Se SU(J(JI'illla O YiJ'lUde deJle O réO fôrpl'CZO, nnda"cleve.infiUÍI'lla· 
arl. 2' deste pr(\jcclo, 'porque o julgo iudispcn· 'stla sorte qunlqucr nllcrn('tlo, que se lhcn,- ou na 
SUI'ril pam pôr a salro algum. cidadno que pot· Imlureza, ou na gravidade da pcnn; com: estas· 

-
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alterações elle não contou nem devia contar; a 
obrigar;no de solTrcr a pena, nno nnsr:ia· de uma 
condiçno indctermin~'lda, mas sim da que se 
·achava especificada .na lei: desta é que resulta o 
· qurisi contritdo, que o sujeita a uma certa, c de· 
terminada pena. . . . . 

Disto se deduz, por uma rigorosa illaçno, que 
assim como os jui1.es não' devem applicar aos 
xéos aqucllas penas, que posterior1nente ao seu 
delicto se nggravar110, mais, tambein quando cllas 
se moder~o, n110 se póde em rigoroso direito con
siderar injusto, que se repute o réo ·sujeito, não a 
pena mais sui:t1;e mas á que existia quando delin
quio, posto que mais severa. . · 
•. :E' verdade quenllo. se pratica assim, por um 

. bem. entendido principio . de humanidade; mas 
eu qtiizera, que isto mesmo se declarasse na nova· 

-· lei, da qi.ull só deve pr~ovir .esta moderação. c não 
do juiz. . . · : . . · 
.. Esta declaração tanto maP.:! se faz precisa 
quanto este artigo tem po1· objecto annullar o~ 

. monstruosos processos feitos na conl'ormidadc do 
alvará de 30 de 1\Iurço. · 

· . :Com processos tilo injustr;>s,eaJJs.urdos, em que 
se nno guardão formulas regulares, estabelecidas 
para garantir a.innocencia, em que se aproveilão 
como. provas, os mai.s leves indicios, ·e em qüc 

. finalmente nilo ha tcsteinunhas inhabeis, c são 
, a9miltidos ainda os mesmos inimigos, nno poderá 

acontecer, que algum malvado tenha sacrificado· 
:i algum innoccnte, que sendo processado por 
l.l1o cxccravCI maneira, se apresente conio crimi
noso,· quando realmente no.o é mais do que uma 
Yictima dcsgr~açt!da da calumnia ? Ouço que n110 
se mostra que existno semelhantes victimas; mas 
tambem, que provas temos de que as não ha cm 
todo este va~to. impcrio, aonde se mandou observar 
este barbara ah·arÍL ? 

Ora, ainda quê tnes.récis, depois de publicada 
()Sta nova; lei, dcvo.o sofTr·cr sómenlc a pena desta, 
() nno ns. do alvará, só com csta·providcncia, o !Te· 
reccmos nós um seguro baluarte á innoccncia? 
. Nno ccrtiunentc; pois .não deixit ·de ser 

·injusta n npplicnção da pena, por mais modc· · 
· rnda e suave que clla s~ja, ·todas as vezes que 

1111o· se observou um processo regular. A . isto . 
pois é que ficarúü expostos alguns cidadnos, 
l;!e lambem se . nno m.inullarem, ilu fórma 
do: artigo, · os. processos pendentes ou cal!· 
cluidos: .. · · · .· . · · · : · · · · 
' · ·Nem se diga que haYeria ·aqLli o absurdo 
de se. rctrotmhir o cfTeilo. da lei; pois pelo 
artigo. nno se impCic uma nova obrigaçn_o, nem 

' se·. prtva. a a]gucm de um direito, que havia 
adquirtdo por lei antedor, casos .cm que seria 
injusto o cll'cilo retroactivo; o que se faz aqui é 
invalidar, c declurar nullo o que 'por sua nntu-" 
reza nno podia ser valido, nem subsistente nos 
olhos .da rnzi\o; é portanto uma restituição dos 
direitos elo cicladno, desconhecidos; e ofl'endidós 
por um processo barbara, inju~lo, c. abomimivcl ; 
ora, isto tno longe esltí ele ser um absurdo, que 

' - . 

ningucm deixar;! de reconhecer, como o mais 
jn~to, ~nnlo e razoal'cl. .l'OJ·lanlo voto que nno 
se supprimn o urtigo, c que clle subsista tal qual· 
se acha concebido. 

o ú. Àndrada Machado:- Quanto disse o 
illustre prcopinuntc o ~r. Carneiro n:l.O c con
forme ás regras de direito . .Elle confl!nclc o ala· 
rJ~e feito ás garantias, com o ataque ú huma
mdude. Quando uma sociedade cri"c em crime 
um neto que a ninguem faz mal; cl~amando im
moral ~ q?e todos julgilo moral, viola· a liber· 
cinde, dtretlo para cuja conservação nos reuni· 
mos em sociedade; c se depois mais illustradn; 
c justa, .revoga a lei liberticida, a rctroitcçno 
tem sem duvida· lugar, porque é uma resti
tuiçno ; se a !Ci nunca foi lei, porque nüo tinha 
autoridade para prohibir o que prohibio, nno 
póde exigir-se a pena ele uma violaçno do .que 
nno era lei; mas este não ·é o caso do presente 
artigo ; nelle trata-se de um · acto, que, pelas 
circmnst:mcius que o.acompanhno, é criminoso, 
c o illustre autor elo projecto o reconhece no s· 
arti~;o, mas que n·a lei se acha castigado despro· 
porcionud::nnente. 

Neste caso nno · ha rcstituiçilo ú liberdade 
antiga, quando a lei é rcrogada, porque nilo" · 
tinha j:ímais havido liberdade de fazer um acto, 
qu·e se reconhece criminoso. E' ·muito diversa 
a injustiça . elo nccrescimo da pena devida 
a acção, uaquella, que se l'az erguendo cm 
ct·ime um acto indilfercnte, c .,,\s vezes até 
virtuoso; 

NilO lm poder humano absoluto; ainda c 
soberano é sujeito ás ret.'Tas de justiça eterna; 
para gnmntir · nossos direitos nnturaes .é que 
nos reunimos cm socieclncles politicas, .c o 
direito · ele fazermos o que nll.o faz moi aos 
outros é um desses direitos; cm maneira que 
o li mi te da liberdade de cada ·u!n é a li herdade 
aos outros. 

A lei, qnc lransccndr. da sua orhita é lei 
impia, é lei injusta, a que lemos direito de 
t·esistir ; c se lhe obedecemos, · é a prudcncia 
quem o acr;>nscllril, nilo a virtude qúem o 
prescreve.: Igualmente •cOnl'uudio oulrci . nobre 
preopinantc o ~acto_ ele sobr.rano com u'cto_ d~ 
lcgislaçno, quando sno·lllo di!Tcrcntcs. Que. o 
artigo introduz um acto de sobcr·ania, concordo 
cu; c por isso digo, que o nrlo podemos Jhzc,r, · 
porque · nitO somos soberanos ; . a sobernnta 
n110 se compoõ de um sú dos . poderes poli·. 
ticos, mas da reunião de todos; nno reside· cm 
uniu · corporaçno, · mas ·em toda . a nnç.no ; 6. 
innlicnarcl ; c os delegados a quem se commet~ 
terno fracçoes dclla, nno podem arrogar-se o 

"todo, que se lhes nrlo delegou .. Só .n naçno 
inteira poderia, a men vêr,-estcnder ao· passado 
as pt•o\·idcndns para a· futuro; . muito dilierenlc. 
é o pocl~r dc·.umil ~lclcgaçno .. Con!w~o- qu.c n~s 
nossas ctrcumslmlctns como .conshtumtcs a.mats 
podem n1·ançni· ns nossas pt·cleuçoês ; mas nunca. 

--------.. -.... - ... 
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nos devemos esquecer, ·qn.:: somos dclc:;:uios, C deslróc O interesse q;.!C SC espera do dclicto; 3•, 
nM ~oberano~. Por estas mzúcs ''alo contra o que, n:to fallanrk da Jll'leidade nllucinada pm·· 
~e~undo nrlil:(o. · pcrsunsiíc> tic p~i;sO:;:i cmn l]llcnúmliscrclamcnte 

Demais o nri.i:;o é 'innlil, pois nilO auxilia a se ligilo, e por 11111 estimulo de curiosidade de vir 
algucm. . ' . . · · ·. · ._ no conhecimento· do que ·se lhc·oJl'Ürcce co'mo • 

Os miruol.l·os uilo podem 1m por scni\0 a pena, um mysle)'io, os que cJilril.o cm sociedades. que 
<Ille existe no acto da sentença; se j{t a:. esse ,tendem u ~ubi·erler u ordem. publica· são condu-. 
tempo cstircr sub~liluida urna pcna,mais. doce á zidos pela nmbi~il.o de figúrarcm c ter ·parle ·:no 
outra dum, a. dor.c e 11i1o a dura, e olmgado o governo. Por isso a prim~1ío de voto parn.- eleger 
ma"istrarln ~ ilnp(;;·. );:I:J sutC0.t!cn-nn J'C\'clnr;ão e ser eleito, me pnrece uma pena.muilo apropri~· 
de ÍJcrnamlmco, em rpw fui implicado. Logo acla, ainda que a muitos pnrc~ri assar. diminuta; 

· qüc se puhlicóu o decreto da~ côrlcs ele Lisboa, pois n11.o se pi·cvineni delictos con1 o ·espantalho 
qnc perdoou os crimes poli!.icos, nilo se nl.lendcn .. -:de penus crucis e nimiamente acerbas; scme-
mais :i lei que existia antes, c gue caducára tL ]!Jantes penas lrar.cm sempre comsigo a ad,·cr· 
vista da poslcrior. "\ccrcsce que o efl'cito rcclro- lcncia de' que n11.o seriíü jàmais executadas, e de. 
activo não é scn1l0 nr;i·acia:nento mascarado; e ficarem os i::rimes · iulpnnidos; e quando n pena 
isto c1il uma 'monarehin constilucionul, qual é n lcni parlicul_ar :innlogia coin o crime, posto CJUC: 
que ;t na1;1t0 hmr.ilcira quer, compele, nl'lo no sejn milito- l'rtodceada, 'úndti.'lia que se. opponhu á. 
poder. lcgisUlivo, mas ao. monm·chn:~· nrw na -sua execução, e ~(! cslafôr'inl'nllivcl, sct·á. sempre 
qualidade de poder cxceultro, _mas s1m. nu de util c proficua, po1· fazer um sul'licicnlc r.omtrapezo 
podet· .JJJoderador, para critnr males, que se ao nppetilc do crime pela certeza de se tomarem· 
seguiri:lo rln slricln ~pp!icari1o dn lei, quando :nu !los os interesses que dellc podcriil.o resultar.· 
sua enunciar::.o é impedeila, e esl.enclenclo-se a · N~o luivendo quem mais pedisse a ·pulnvr:r 
Ca~os c',ivers(,~ conlJ•ahc manclÍ:t de inju~lic;~, OU _pro;JtlZ o_Sr. \'Íce,prcs'tdcntc se-aiiS':\CITibléa-,iul·:· .. · 
de se\'e1·itbdc ele sentcn~n, nin'cln. quando justa; ·gara concluid:i' a 2" 'discussn.o ; ·e venceu-se qu·e · 
se os mellwrcs interesses eh n:wi1o solii·cm com sim. - · ·. 
su:c cxce1.wM. Por est.n incomp~te1icia mais C(IIC · -- · - · Pro.'J.o __ z dCJJOissc_o rn'oi.cclci ',Jas_saYa· a_ 3" disw_ s-. se lllC antoJlJa cÔnJit'JTIO O !llell \'O[O COllll':l O ' 

SilO ; e rcsol rcu,sc ·que Sllll. . . ··· . _ . · . 
segundo m·ti!>0 • Ponderou mais o St'. vicc-prc:iidenlc que lhe 

Propôr. entl'lo o.Sr. vice-pl·csidcnte CJIIC se niil- parecia mui conforme;\ ordem que sendo. im~ . 
gucm mais prctenrlin fdlur, se passaria no nrt. 3" Jll'essa a cmer:da dri S1·. AnJoriio __ Carlos . por. c ·. 

c assim se dccidio. e.m~lill!Ít' qt:::Si "mi1nOI'o.[>i:o.iedo pelos ·artigos, -
;\lguns Srs. deput~dos lizerilo sobre o rcl'eridci que nccrescenlara, fosse depois dis_tocdistribuidn_ 

art.' a• algumas Jigcir;ls obscrraçirs; c ddpoi~ pclos.Srs. deputados, c rJne cntllo se marcaria o 
dei! as disse. · din cm que deYia entrar em 3"'cliscussa'o o men_· 

o sr. carneiro de campos: - ,J{i reconheci · ci.onac!o jlrojecto com ns rcferiuas ilddicçOes, que 
qnc era dctcituoso 0 url. ::l", e por isso lhe suh- - tambern seriilo .clise'nliJa~ com todas as mais 
stíluil·~i i)~ LlOl\S Be;;uiulcs qnc olfêr:it;O como Cllletlcl;tS 'que se hari11o'l'ciilelliuo it mesa. Assirri"
Cil1Cllll<t do Pl'Ojeeo.(Lcu a seguinte emenda que' . se rcsu}I'Cll depois de hJ'e\'CS rcfl'cxúes. . - --
depois mnndrm para nmcr.a.) Ent1·ou cm du\·id;t quiil era a coútiniwr:ilo da 

" Arl. 3." ~ào é romtndo d;t inlcl11'à0 da ordem do dia, ~e as discussno elo regimento da: 
assembl.~n apprrm11·, e ccn!li·mm· pelo p;·e:<enle:. ass.cmbléa, ou ~c o 'pnre~ct· da eommis~M de 
dc~rcto l.ofh~ c- rJuncsrJUCI' sociedades s;crelas; _l~g!;;];~(·11.~ ~~hrc o.tt~I~!ern!Jento d~ pr~c~~~·ador . 
pom sómcnlc Sel·ru) tolcrgdn~ arruellns, CU.JOS esta- - ~l.t lHOVJilChl ~lo E,pll!lo-Sanlo .lo·~ _\ ICI~Il de.' 
tu tos forem eoulwcidos pdo go1·crno, c rt•pul.::dos , Jtlntlo~, c depo1s de, alg1.111Jns ol_Jserva~oes, . e do 

r· ·;ndilíl~l'<~nle~. que pond.::rou o Sr. YICC·Jli'CSidentc. de estar 
".-\1-l.-t~A~ que se d~•tinno n pcrlw·lnil·, 011 n .. q~n:;i chegada a.ho1·:1, ·c não cabl!r já no t~mpo a 

orga 11 i~:u· ,m 1 ~1 orrlem di\'Ct'<'iL da eBinucleciclrt no d!sc~lsoil.~ dCJll'O,i7cl_o til.O extenso, vcnc1:~:so que 
estado, I:cào prul:ibidas; as seus .membros· pela se ~lscuttssc o rclcrHlo pr11·ccer ela comm1~oll.o de 
primeira rer., ~crl'lo punidos com a priva,·ilo do lcgtslnç1i.o~ . . . -'" 
dil·cilo de ch~íEcr, cse1· eldlos pam trcs!c~islitlúrns; · o sr. :Maia :-Que se dc~lgmlln cousa neste· 
c no enso de r~incidem:ia en1n der.;rcllo por uá p1·ocurâclor, nno como cn'dNÚldo, mns só como 
anno;; pnr:t n illm de Ferunmlo.-P<!ÇO da assem- _dcmni$a,~i\o ullS clespc;:as, c prejuisos que ·tem· 
hJén, :!0 ele ~-!:do de ] 823.- 0 deputado, ,]osÍJ tiuu r1ol' Õccusii1.0 do· SCI'\'ir;li nacional, c o que 
Joaquim Car11ciro de C'ampo8. " . . · rlir. ii commiss!!o,. e .<JUC. julgou ser apoiado pela 

Esta minl1a ClliClHh! fu11da-sc: nestes pi'Íucipios ;· justiça. Eu como membro da mesma COIHiliÍ~sll.o, 
1•, que llt\0 & cm~rpa:'al'cl o l';!clo de ser mcmh!·e c como scc:rclnrio', que redigi o piireccl', mostra·. 
de mna soch·duile, Jltll' m:1i~ ahominar"i~ CfiiQ rei, r.o mcno::;, que clla nno foi prc.cipilalla, . · 
s~ino os fins tl~ sua Íllslilui\·i!G, com.o de cll"cr.ti- c nno ob1·ou sem cxmnc, Disse que. o re· 
''1lli1Cll!c rt>ahZ:ll' C'~CS ITIC~IIIOS fin~ i 2", ljt:e a fJIICI'ill!CiltO elo jli'OCIIJ'Hc!Or ua jJI'I)\'ÍIWiõt do 
llJClJIOr c mnis pmücua pc1~a l~ a qnc nnnnlla u Espiritu-~anto é apuiu~lo · pda Jn~lir;n, porque 

-":· 

.. ·~ 
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.. 
·sendo • da altribui~no · deslu, dar a "calla um ler ordenado sem que se lltc segurasse o subsidio 
·O que lhe pertence, nilo pó de deixai' de para· a sua suhsislencia,. intra a qual não linlui 

·.apoiar a prelcnção daquclle, rJue .. tendo scJ•vido meios; c que o mesmo poderia ler Jcilo 0 prelen~ 
.ao publico, :\s suas expensas, exige do publico a dente : piít·cm este, digo cu, que não le\·c aquelln 
.indcmnisa('ão deli as ; d'aqucllc . cidadno, · qt:e cantei a, e que· veio servir pndecen.do incom-
J~ndo servido á palria c ~penhado nesse ser· modos, c prejuízos, ccrlanJenle tc\'C' mais palrio-
YJÇ.O a sua pessoa, e sacrificado a sua la! ou qual !.ismo, c confiou mnis nn justiça da nação, c do 
.fortuna, pede á palrin umn remuncraçilo, ou Hnperador, cu tendendo que servindo ·não poqin 
subsidio, para que a ruína, c a sua clesgmça não detxar ele te: alguns emolumentos. para subsis-
s~ja o premio da cooperaçno na causa. A honra, l.ir. Por ludo isto n commissuo l'oi de parecer que 
·a fazenda c vida do cidadão,. ludo se deve saet·i· se lhe m·bilmsse alguma quantia, não como or-·· ·. 
ficar ti palria, se e lia. cslá nas circumslancias, c denaclo, nias como indemnisação das perdas que-
na urgcncia:.de precisar destes sacrilicios ; porém leve por occa$i1lo do servi1,:o da palria. . . . .· . 
·fóra clcslus circmnstancias não deve depender. o o sr • .Andro.do. Milchad~ ;'-Eu corilinúo infe; 
·Seu engrandecimento ela perda, c ela clesl.ruiçrto. lizmcnlc a ser adverso ·ao .pl;octir:idor ·,. nadn do 
·dos ·Cidadãos ; fóra dcslc caso aquellcs cidadnos · · . · que ouvr nicconvc.·.i1c.e. C_cin.resso que quem serve ·que se propocm a sem r á palria, cCiebrão com 1 

clln o quasi contraclo-.fw:io ~tt des-scrvem ~~a~~~{1~~1 l~·~~el~~rc~~~~~{1~~~~~r?~m sempre csle 
á palria, parn haverem delM a sua. subsislcn· · . Demais cu creio que ningucm dirá. que se 
.cin. E' certo, que a gloria de llavcr.bcm servido possa dar dinheiros publicas sem que a lei ·a-
. á palria; e a acquisiçãodo excelso nome de henc· ·. ordene; ora, 0 dcci'elo ela crear.üo do· co.nsclho
merilo, é o premio mhior, n que póde aspirar o . dos .Jl.I'OCumdores n1i.~'.·.assigna ordenado ·al!mm ., . 

• cidadão ;-porém nem esta gloria, nem este no1i1e · ~ y 

. ~~c~~011~~·~~~j~~~~~~~\~~~~~~nd~ans~~~sf~~~~~b: ·~~~~;te~~~~~~~~ 4e~\~~~~-~eâÍ~~rr~· d~0!~1~/~~~~ 
d . I este tilulo. nl\o sei como podi:i' entrar na cabe(:i 
c ser lim!lnda a sua l'ortuna. :Mn desta assem· d · 1"1. · · · d · d 

liléa, Se l\SSirn SC corisidcraSSC j se· a necessidade. e n!llgucm que se ar ll rarJa ,Um o r ena O. 

:de sei· :~sulenladn pelas rendas publicas lhe· Se as circunstàndils de. qualquer procurador 
diminuísse 0 mc1·ecin1c11to do serviço. -. · · :. . . nomc~clo o :inliibiüo ele aceitar o erilprcgo; dccla

·. :Na sessão passada, se oppo7. que ·quurido.Sun · rnsse-â, dissesse que Ii11Dtinha .·meios de sub
·:r.1:Jgeslade Imperial convocou os procuradores gc'. · iiislii·; e :i sua 1i1'ovin~ia. !.ornaria o nccordo que 
racsdasprcvincias leve cm vista, que só fossem lhe parecesse; mas aceit::indo o lugar moslra. 
·nonieadas pessoas :ibrisladas,. com possibilidades que serve por · amor da naçno, pelo ·nome de-

. para se tratarem conforme a dignidade do· em- - hencroerilo que espera· merecer clesernpcnhi:mdo · 
prego;· porúm: i:omo no clcCI'eto de 16 de Fcve· com honra scils deveres. · 
rc!._rodel822 não se dcclaroú expressamente esta Todavia. ainda qne sej::i evidente que o I~ roeu~ 

. intcnç11o do legislador por 'isso os_ povos não raclor'nilO !em direi lo algl.im a pedir pngn do-seu. 
ficarão persuadidos dessa intenção nem ligados, lral!nlho; nenhuma duvida .lerei em apoiar () 
· ásupposla restricçno Escolherll.o aqut'llr.S pessdns ·. v o lo dos que julgarem · CJUC a naçilo pódc para. 
que acliarão mais em circnmsl::incias de bem com ellc' usar de generosidade; arhilr:Lnclo-se: 
desempenhar o emprego; c como mui raras vezes algmna -somma sem ser como ordenado, para: 
as qualidades neccssarias se reuucm cm homens supprimenlo de snns pt·ecisoes, unJa vez que:. 
de. granclc lbrluil:i, .· aconlecciJ nomearem-se· esteja ncccssitàdo;.mas sem que e~la dispcsiçno-
pessoits poucp abastadas, quc·ucm.por isso·forão se possa. applicar nos ricos,· por~uc as .·sun..o::. 
cxcluidas. O ppôz; se mais qnc 0 mesmo decreto circunstancias são diyersas; .c a na~Lfo lem:oulr:t 
nllo .esl.abeleceu. expressamente orclcnriclos ·pam moeda com qnc os remunere.· · · 

··. ·os procuradores g~raes das proviur.ias ; c por isso . Pot· · esla. occasi11o .cu declaro que proporei · 
: aquclles; que vier:tci . servir. celcbrarno. 0 CJUasi . nmlinbn á ass~mbléa tml projecto. de . deçreto , 

· · ·contracto çlc scn·ir gratuilamcnle; mas.conio para a revogaçãO do. dc,16 dc,F'evcrciro_ de ... · 
lambem ·naquclle decreto cxprcssamm1tc se nno · 1822 quc'creci'u o~ conselho dos prócu~adores de , 
declarou, que os procuradores gcracs devi no prc;;. : província, porque cm verdade não sct agora el.1'!- · 
tnr os seus scrviços:dc. graçn, ·ficou· cm pó··a que se emprega. :,, · · _ · · 

·regra geral, n regra dn justiça; scgun~o a qiml.. . o sr. ·Dias:- -Se' o .go~erno . da .Pnrahyb:t' 
aqucllcs que . lrnbalhno devem -ser pagos, c· linha. direito ele dar ao seu·. procurador o que · 

. nquclle~. que se. cmprcgno. no serviço . publicci:' lhe arbitrou em· reconhecimento do serviço que 
devem mnnlcr-se dns rendas publicas; regra que l'nzia,.parcce que· cslc ·qlie ·se acha cm. iguacs 

· lendo prevalecido semprcnl\o deve fugir de cnlrc cir·cnmslancias deve ser do iuesmo modo ntlcn, .. 
nós,·· qunndo mais sd conhecem, e rcspeilüo os · elido. • . 

. . direi los do homem." . · · . · 'Todos concord!lo. que o cidadno que· .ser\'C o 
'fambenl' se di i., que o procurador geraf cia pi·o· .. publico deve ser pago. pelo publico; orn, se isto é • 

vincia da Puruhyba, nllo quiz snhir da sua pro- verdade reconhecida., c C!>le llrocut·adot· nllci .teJn · 
vincia, c_Jlllo quiz vir servir o emprego, por nllo com que subsistir, como lhe luwcrrios negar 

... -· ..... ------------ __ , ________ _ 

.. 
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alguma rcc'ompcnsa ·elo seu servir,'o na moeda de Scssa\o em 2t de .Maio 
que cl!c precisa? Embora nno·haja titulo i embora · rRF.SJDESCJA no sn. BJ~ro c.IPÓ.LXO·Miht. 
lhe lallc·cssc direito rigoroso que se funda em 
lei positim como sabemos que trabalhou,· c que ·.Reunidos os·SJ:s. deputados :ís ·10 horas da. 
nno tem com que se suslenl:ir, lcin diJ·Cito sul'!i· manh:t, fc~·se n chamada c aclmrM·se Jll'eseillcs 
ciente n ~cr allcnc!iclo. Nús lambem aqui r.stmnos . 52, Jhllmdo por moJfslin o!r Sr:i. · Gama, Pmila 
llnJ'a defender os direitos dn humanidade. Souza e Rodl'igucs Costà. ·· · 

.b Sr. Secretario Carneiro de Campos: -E' o SR. PRBSIDEXTE declarou aberta a scssilO'; c 
. indubita1;cl que todo o homem tem direito a ser lidn a. acta da antecedente foi approyada.· .· ' -
pago do scrvir.'o que Jaz; e ú lambem ig-úalmenle 0 . Sr. AxDR.IDA ~Licft\DO-Pcço a· ,palavr11 
certo que lodo o l1omcm tem obrigaçuode ,ser1·it· para propllr um projecto de decreto que revogue 
ao estado; mas como o empregado publico deve 0 de 10 de Fevereiro de 1822 que crcou 0 con· 
ter certa a sua sustcnlaçilO, a sociedade lhe cU se lho dos procuradores de prol•incia,; c desde j~ 
meios de. subsistir quando·êlle-os•n1i.O:possuc. reql!ciro que· se declare urgente, . pois . e~t~.s 

D'aqni I'Cill o estabelecimento eras diíTercnles procuradores têm. $Crviclo grattlilainenl.e. seq~. 
ordenados parn os lugriresc.cmprcgos da ·soçie· recompensa alguma de seus trabalhos. L~UJ> 
dadc; porém alguns lm que o· nM têm dclcrmi·- . seguinte 
11ado, por que a h o ma' do seri-iço. se considera ' ··l'ROJEC'fO 
recompensa. · . 

'1'al é o de conselheiro. de estado que nunca :' rc A assembléa geral constituinte c lcgislativ,:i 
leve ordenado, e que seniJire se dava a pcssws decreta': · · · • · · 
que linhfto mel os d<; decente sustentação. · rc Arl.l.' .Fi.ca re~og~do _o dccrclo de l(de 
Aquclles pois. Cfi:C_ SCl'I"Cllllacs .lugares nenhum FCI'erciro de 1822, quc;ClÚlll.O con~el!JO dcprOCU· 
dircilo:!êm a pcdil-o; c é por isso que nuojulgc• radares dc,provincia. .: 
fundada crn justiça UJll'Ctençl\o:: . . (( Arl. 2:.os cidadãos, .CJUC cslil''erem ,,.Jipste 

l\Ias: como v~jo 'que se e!cgeü para aquellc . honrosa coú1missão levão com~igo as .grnr;as .. <ip. 
homo~ o set:1•iri0 · pessoa f[UC nM tem CODl que naç!l.o C SCUS SC~I'i.ç'os fi cão J:cgi::;trados.na lllCJllOl'jfl 
pos5a subsistir; nem pagm: dcspczns originada~ dn p:ilriarcconhecid:i. · . 
desse mesmo sct·ri('O, julgo que ·é ·da dignidndr rc Ar·t.:3.~ As_provincia 'nno.l.um outros procu~ 
de naçuo dar· lhe algmna · indcmnisar;ão,, parn radoi·cs senão .os .scus.dcputados, 'em. o ,numer!) 
que nuo aconteça fjtW ellll ~oíTm vexamf:s t:m ·: que.scgundo.a,constituiçM:Ihes:col.\bc~>. . : . . 
paga de se ler dedicado ao scn•iço da palria.. I( .\rt. 4.•·Emquanlo a constiluiçn.o. n<lo.decre· . 

Fizcr[\0 ainda alguns outros senhores diO'c· tan't cxistencia·c de tcrplinar a cirganiS::t\![\0 de .U!11. 
rentes obscrvur;ócs a favor c· contra o parecer. da· · conselho ·privado do .imperador, scrilo .. tuo . só· 
commissilo; e julgando·se n !l1atcri:t suf!lcientc·. mente conselheiros de estado os úlinislro ·c 
mente. discutida, dividia o 'Sr. vice·prcsidcntc r. secretaries de estado, os quacs sér-J.o ·resJÍOnsuvcis . 
malcri[l em .lres .]mlcs pnr'a maior regularidade polos.coilsclhos ·qiJC 'clcr~n'v.Paço :da.assemhlé~, · 
da volri.ÇilO, e propoz: . . · · 21 .de M[\iO ·.qc,1823.-0 -cl,cputado, 4-'!ltomo 

l .• Se.ao supplicantc era ou não devida ale;un1a Ca1·los Ribeiro de .A nclrada.» .. 
inrlcmnisaç·:to fundada em juslir'a; venccti-S0 Sendo apoiado ·a úrgcni:ia pedida pelo· illuslt•C 
que n~o. · · ' autor do ·Jirojeclo e ·verJCida,.··fcz-sc a 2" 1citura 

2.' Se o sttpplicnnle mct·ecia, on nno, alguma· c. se mandou .~impt:imir, para·, se. distribui~ ·e 
indcmnis:H,~[LO por equidade cgcnerosidade.nacio· ·_seguir a_ ordcmcdns disctissócs. . · • .· :. · · ..... · 
na!; dcddio-sc que sim. . . -. · ··.·. . · ·· o ·sn. sEcRETARIO Ç,iÍtxErno o~ cAlrPos :-Cmn° 

3'. Qual rle1•fa set· esi:dildcmnisa~ilo, se igual· é· ,da cornpclcncin .,dos.' ,secretarias·,. prop_ôr: ;as 
Ú que SC dera ·no pi'OCU!'~CO!' gcl'll] da Jli'OVine:ia peSSOaS.Jli'CCiSUS pal;~,.O ·expediente, [ln SCI~rctar~(l., 
da P.araliybn, ou <iulrc; ;: c havendo.n este respeito · _da.asscmbléa vOtl-::tprcsentar:.a.s,cgmnle ,propo~,t.a. . 
lcmlimdo al;;nqs S1;s. rlcputados que devia: remei.· para. o :rcfcrido:nn:': · . • · · ·. ' ; 
ter-se o negocio a um :i. coinmissui.J; rcsólniú-sc : . . . ' •. 
!• 1 r ll'd • • 1· . . . •te fROPOS'J',\. a ma que ,o;;~e reme,.! o a cmmmssi\o :c e i . . . . . 

,fnzcnda- para d:n· o seu parecer. : , ·.:.. . :. · . i : 1c Os sccr~la;·ios ·acluacs' dc~la ~sscmhlÓ~,. ,saiis 
-.o Sr. \'ICE-!'IlES!Dr.l>T~ assignou Jiai·:l a Ol:clenÍ i . fazéndo .r incumliencia'dé seu 'ollicio tio ud.'·14, . 

:do dia a di~cussi\o do rcginienlo dn nssemblea: ! . cap. go' do l'Cf,1UlClllO Jli'O\~SOI'iO • ~lU lllCS~il. 
· ·c o projecto do Sr. ~ínrtins BnslO$ sobre a amnis· ; nssemhlén,-lll'O]lOe serem· .neccssm·:o~. para ,,o . 
·tia, pot· assim ser requerido por nlgLms Srs. ! ·· expediente da · sua .sCct·etaria OF; S(•guinles 
dcpulndos. . · · · -.: Cllljll'C"OS: . ·.· 

· .Lcmnlon·sc a sc~sllo 1ís 2 horns da tarde. · u 1 "omcial-mnior, G· ofliciacs · ot·dinorios,.n6 
.Jlcmoel José ele Sou..:a .F/ançcr., sccr~tnrio. ditos supm.ntmJct·arios, 1.pOrtch·o e.g-u:u·c.l:t,livros 

2 ajudantes do porteiro que scrviráo.dc continues. 
-Pa\'O .un .ns?cmblén, :21 ·.de : llf;1io., de .o ~823~~ 

'. 
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. José Joaquúli .. ca,·nci;·o- de C'ampoB;"- Jl[a;w~t. . ~~á mui fot'léS l'tlZües ]im·a of;LZCl' j c ti ada COliti•a 
José ele Souzct l!rançct. 11 · tstu obsta a presi~lencia, porque como em tal 

. . :Pro pcistn.a-nrgencia,. depois de--apoiada; · vcn· · · cns_o, não seru mms que um cle]1Ulatlo orclinarici, 
ceu-se que era mgcble; e lendo o Sr. secretario d~'e lm·g.ar o seu lugar c1ue será occupaclo pelo 
segunda ycz an1csma pt'oposln, rriaúdou'sc im· VIC~·presJdenle, c vollat· a elle depois de acabada 
primir para entrar em discussão. · a chscuss:to; · 
. Passou-se ú 9rden1 do cliai c entrando en].du; 

. vidn se'. deveria começar-se pela cliscuss1io elos 
artigos do regimento' ou pela elo prqjccto de nm· 
nislia' do Sr. 1\JnrlinsBaslos, dcciciio-se .que se 
principiasse pela dos artigos do regimento; .du
rnndo.até ao meio-dia .C depois SC seguisse a do 

·projecto de amriislia. · · · 
· · Entrou, póis · em discuss11o o referido regi· 
mentó, cujo cap. 1" 'trata do, presidente da as· 
sembléa, · · · · · · · · 

. . . 
O 'Sr. barão de Santo Amaro:- Sou do 

J~esmo parecer. Se a mseri1bléa ti\'essc só pre
sJ.dcntc, ~inda admilli~·ia o ::irligo; mas tendo 

· vtcc-prcstdentc, que vm occupar o seu lugar cm 
quanto clJe l.oma assento como simples deputado 
e entra nad1~cussilo, n11o \'ejo porque a nssembléa 
dev~. ficar prtvada das luzes do Sr, presiden'te, 
quando a~é póde,.succecler.quc ,cllc esteja nas cir;, 
cumslanetas de !Ilustrar a materia melhor do 
que qualquer outro, Põrlanto voto que todas as 

· vezes que o. Sr. presidente cnlendm· qnc · del'e 
propôr ou chscutn· o possa fazer porque nisso in-
teressa a asscmbléa .. • · · · · 

..... cc Att. 1."' O presiêlcnlc Ó n~s sessões o m·g11o 
da assembléa, todas as vezes 'que _ella lh•er de 
_cnuncii:n·~-sc co\ledivmnerite; _é lamlicm o fiscal_ 
ela r(•gularidade dos trabalhos e da consei·v*to _ · O'Sr. Nogueira d~ GIUna :...:..Eu creio· que 0 

·da IJ9a ordem, 'tudo na conformidade deste t;et;i· fundam~nlo des.te art1go ? conservar a di~nidadc 
· men'o . ...:...Foi npprov~do·scm· altcrilr.:lO;·': ... ·' --.-- .... · -do·!ugar cl~ P.rest~cntc;·cvJlar que o· voto'dé qúelri • , 
· .. ··,c' Art:. ~-··E·~ pois d.it su::i aurjbriiçÍlo ub'ri1; e . 0 for, possa mflmr. para a decisno da milteria e 
fechar as. SeSSÕCS ás hÕras 'cÓmpefentcs, conceder.. desem~araça!·O· de qualCJÜer OU[ra. attcnçi'lo· que. 
a palayra·aos. deputndos. qúe ·a pediretn; dar possadtstrnlul-o doycrfellodescmpetiho das suas 

· _ordem,nos trabalhos pi:tra o. dia· seguint~i: con~ · :nncç~cs como presJCicnte. Qtianto a 1" tanto n1io _ 
vor:ar sess1io _extraordinaria erh ·caso l.irgente, pen?o que possa : pe~·dc::· da sua dignidade, que 

. tómnrjur:in'icnto aos_depulados/cjtic'sereunircm ~:.té,tnlr;o.que,n1io deve sahü· do scn lucrm• e só 
. nó .c_ongressodep_ois,de.sua jnstallaç1io, firmai· os.· : i:é1:,dis~i~_cç~oJallar. assentado; ~· é de~ e ti nico' 
decretos da·:assembléa: com os··sccrclarioil'respe-·; -moc,o- quc.nuo -fica a asscmbléa prrradn das luzes · 
cqvó~ é igúiilÍneti!c as actas d~s sessaes;'·cstabc-. d.e um de ~Eus membros, 'pois sahiiHlo ·o Sr. prc
lccet·. o ponto·da·quesl11o para sol1re ·cu e ·recahh~ . -,,,dente. elo s~u lugar: c -occupando-o o Sr. pre;;i . 

. :'i"vot~ç1i?d'cc9l.lier ~s·votos·d~s depúti:tdos; JÍro; .. (~~nte,. se ~Ji'lo fie~ prmda ... d~~ luzes do primeiro 
mov:e~r.a. publJCtdade dos · actos da; · assembléa • . ·· Lca dose.,~~~do. . ·, - .. . .· · .. . . . . . 
suspendei-a qiiarido··possa~prciduzir ciTeilcis:no: .' . Quantoa~mfluencJado seu pat·eccr pm:aa ·de
'c!v:os;'~iJIÍilôJ:silcncio'.e :ad\;eriir; a· qtiitlcjuer de- ':'sao, _ni'lo .1ulg~ que : tqnl~:t__ lu~~r- este receio, 

.. putado ,que comme!ter · eX:cesso ·e :nao .sendo: ·l•orquc esto~l c7Ito.que todo.~ •C dll'l~cm pelo bem 
· ·obedeCido, depois de segundai:tdverlencia, podel:o . c;a na(:11? c .mtm1? .co~v?nctmenlo, I!Jdcpe!ldentc 

mandar, Sahir dei' saláO·pOr ·aquella Sessl\O e olé ':: _CO!l~,de!:tÇÚCS lllclJVIdUaCS i , nla!S' Cl:eto que 
. prendel·o ;··mas tanto . cm ·.um como em , outro c:,leme.mo ob~ta~ulo se dcslroc Jallando oS r, Jll'C· 

C:iSO com àccórdo da assembJéa. 1>·. .- .. · .. .. .. .. stdcnt~ Cl~ ll!limo lugar depois que SC jtilr;ar a 
· ·.·n· : ........ d ... 

1 
· -:~d. · ·.· .·· · • ·· ... 

1
· ... ·: · · .t· · · ·

1
· · .. · malcrtas.ufficJCnlcmente disctitida,. Por limo que 

-:· · epots e arga tscuss1io pru1c1pa men e so n·e · - ·r · d ·d' l n" · · Íll · ·· · · ·· -a .cJausulà ..::.:~U.!"endel;à...;:;_ éleddiÓ·SC 'CJUC ~em je,<.tz., a _J]S .raç_ o_ CJ]lC.P. (~.ter .. o ]li'CS!dcmlc dos, . 
1 · ,. d. t'·'· 

1 
""· · ., · · . : · · ... a·· . ·. · .. · ·. pt·Jmeu·os:·o lJectos que ·estüo·a seu c:nwo não mr. 

. ... .~gar: . es a ,pn a;vr~ 5~:PJlZC~fis~d~1sP,f:l1 .~. /f",a.: ses-" .· 1 :arcce ler peso, jloi;que: n attençiio: c1ü~ ~lle · ci~t;:i 
-' 8
1
uo ;~e·s~.:15~P~1!11d15Sl~ln P? tm

1 
... :.,.1°~,m: rgo, as,,ra~ .. · .t'.matéria ei'n qúC:preteild~-falliu_~ .ó .fniicollluicN· -

avras~e,ae.pren e~o;mas·anQem.:~mt-como .... : 11 ·, 1· · 1·! 'd- · · · · ..... ' ......... · ' .... : i.· · ,;
0

o- ...... ,,::::_:fi·"· ·c1· ·· ··- .... ·. ·~ • · ... ~: 111C. :m;r~. cs aco. a. qucslilo, parn,:a, pt:oput· 
, . e11 .,~ut'. .. ,c~o, •.. _,. _rcnn~ porta~!o,o arU.,oscmal. .• ;. clepots a volat!!lO •. ·• , .. _. , · > .. ·. · 

tcraçno:_a,té",ás:~itJ~vras~~~b!zC!daqe_·~os etcfo~ d~. : ... · ;:. < - ~ . . -· . ; .· · :, ·: '.. ;: . 
.. . ct~semblea i7"':' e; destas por,dtanlc: na.fórmn• se, . _ ,: o ~r. And~ada ~a~a~o ,:-:-Um_ d~s :.rcqm· . 

. ' gui~t~s.üspénd~i;-_a· s~~s:ió, .CJi!iinôij 1~iiss~ ·::p_r?:., ~~l.o~.n~~~~at:JOs ~~ pr~~1den t~ .d~ m~1~. nsscmbléa· ·_ 
... dum. eiTetlos:l10CIYOS nu pôr. stlenc10 · e .. ~d\'crt1 r , ·.•·. a 1)11p_mcmlidn~e ,:e.scrá mm dtlliC!l conscrml·a .· 

~ . ·;.~·ci~:alqii:er'de'putiid<?'qúê· cotnmcuci.-.'eiidêssos ;:c , >c .. ton1at'. p~rte ua)J':cstllo;:~eh~tcnd~;:i; :assim·· 
· ntto sendo oliedcciâo. de1iois'·dii'sc"íindn'.·advct·' romo é tambetlF·~nutto• ~rtgoso o. seu parecer; 
.. fenêia; I~J)del'o n1iiri'da~ ~liit; .do snlnójJot; :iqúdla ·porque púdc arrastar·~ cipi!t!llo de ôutros Srs. de:,.~: 
sessno, com nccordo da nsscmblé:i; .. · ... • · ·· · · ··: ·. pulauos, como n expertenc1a tem mostrado. Além 

., • : ,; Á~·{ 3.~ O prési·d;;1te nn~podct:{L f~zer~1o~no,, -~;.;,~1;i~i~~~ ~~~;\Jl~11~~~~~~l:'· ep·~~~~~~~:~~e111~\~. t?! 
drscubr nem votar. » .. · • . . · . •.• · . ·. · · " d .. · ' ' • • ~ . .. • .. . . .. _- . . · .. •·- · · · · . .t•espou cr ou ·pnra.os cot•t·oborar e no mesmo 

. O S!· Andrada ~Silva :...;.Eu oppoúho:me a l~lliPO resuini~,,-cm ~m ponto o .. q_bjccto' un 
que passe ~stc arligo. Quize!':L ·que o Sr. p1;esi·. c!1seussno pnra o propõt· {rl'olaçno; O regimento 

::dente, pndc~SO JlrD]!Ôi• e rJiscnlir, poiSllillii:lS \'eZes . jJui~_liCSI~· al'i igo. ten1'_:cm. vi~ III nM. di~lr:tllii' O • 
. TOMO 1,: ' . ' . . . . . JB 

·'-· 

. .. 

_________________ , _____ , ........ ____ .. , ..... 
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Sr. presidente da sua principal obrigaçll.o por 
· uttcndct· a outros objectos. Quanto ao r111e se tem 
dilo elo inconrcnienle de flcar primda a assem
bléa das lu:~cs L! c um dos seus mcmbt·os, respondo. 
quccnlril dou; Jualcs U~\"ClllOS escolher o menor j 
c quanto mais qt:e cslc é passageiro; no mcz se-· 
guinlc sóbe outro á cadeira c já o que cru presi
dente entra na ordem geral dos deputados c a 

· assembléa se aproveita das suas luzes nas dis-
cussões das malcrias. · 

o Sr. Costa Aguiar :-Sr .. presidente, con
. cOI·do que a imparcialiuade é um· dos requi;;ilos 
nccessurios rio presidente de urna assembl~a; 

rolaçilO, al~ ser por fim ·t·cgcilada se succcdcr 
]W.\'Cl'.lC!'CCi!'O ClU[Jale-c;;te·pl'OC.CzS01 . Clll ver·· 
dadc de consit!crar;ilo c até uoceGsm·io . para· a 
mclhodndagaçilo da vet·dadc;. ficaria baldado, 
se· o Sr. pt·csidcnlc votasse, .achando-se dentro 
deste . :tliZUG[O recinto Ulll numero' in1par de 
dcpLllados, incluído cllc Sr. pt'C3idcnlc; por 
exemplo achr.ndo-sc 3,5 ou D50 porccue cnlito, 
I'Otando o Sr. presidente, nunca poderia· haver ·. 
cmpnlc nos votos ;,ci ·que acontecerá. Jio "caso 
proposto, se ·nito \'O lar; porque ficalldo 84 ·ou 9-!,· 
Srs. deputados, podem \'Olar.pal'. uina. parle· ,!2 
ou 47 c outros tantos pcl:i oult·:i c por con." 
scqucncia haver . empate c seguir·sc ·depois a 
doutrina do mencionado art. 132. · · 

. mas nllo posso concordar c menos aumillir que 
s~ia perigoso o seu parecer c que possa arrastar 
a opiniM de outi·os Srs. deputados; ao menos O que fica dilo a·respcilo das votações . ardi:' 
pela'luinha parte declaro altamente, que respei- narias, c ainda de maior peso nas votações nomi·. · 
tando como respeitarei sempre os Si·s. presi· naes ; .c além do. pondet·ado accresce que discutir 
dentes, todavia nem a consideração que lhes tenho c votar ou decidir, silo cousils cin · verdade bem 
nem outra alguma idóa de -:'icalamenlo me Jhrilo dill'erentcs c por isso não podein lambem militar 

•• júmais mudar de opinião ; tenho franqueza bns· as.mesmas razoes pa.ra se conceder esta prero~ · 
tnnlcpara enunciar meu modo de pensar embora · galiva. Valo porl:mlo que possa o Sr. presidente 
agrade ou não agrade; ·a razão só me coím·cuceJ'<Í pt·opôr c dis.culir, porém nl'lo votar. . .... ..: 
e nilo o respeito de quem quer que seja. · · · · · · · ·· . · · · · 

· o Sr. Ribeiro. de Andro.do. :-'-Além das 
Quanto ao que se diz de o dislrahir dr. attcn- razoes apontadas. pelo nobr~ deputado .o. Sr, . · 

ção. que deve prestar aos argumentos enunciados Antonio Carlos, direi algumas outras cm que· me 
pelos Srs. dcpnlados no. meio da discussilO, . fundo para approvar o artigo. . . . . . · , 
lambem l)àO me parece ler peso j porque i)ilO .. Eu entendo que implica presidir um hcimcni :i 

. implica is lo com. as suas func~~acs; c talvez ·mm·cha de lrnbalhos
1 
cler ao niesmci tempo.parle 

preste ainda maior allcnçilo para nielhor. poder · nelles. ComO pócle ser regulador. ejuntarilcnti:'re
e saber responder aos argumentos .que pretender guiado ? Como cntrando.na· discusilo. de qúnl~ .. · 
contc~!ar; além de que lambem· o~ Srs. sccre~ quer matci:ia, dar-.l..aprc·cisa:nttençno aos tra~ 
larios pré:Slilo bastante altençilo, particularmente · balhos para os.dirigir? Como aquellc que: está 
o que redige a acta e não obstante is lo fallão, autorisadó . para' cham~r :i .oi·dem . pó de .. ser . . ... \ 
discutem c nilo se dislrahcm.de.suas .obrigaçoes. lambem chamado :i clla? Não é isto,.dcslt·uir a ·· 

Menos pódc valer o que s'c diz de ser passa- dignidade que' considei·amos .. naquellc lugar,: e 
geira a tulla que. podemos sentir n:i privação das. encarregar iuri. homem de funcçües cilh·e si con-·. 
Juzes Uo Sr. presidente; porêjuc podendo elle s·er .t.radictoriru;? Não·Sci·conlo nno ·se nttendeácsta· ·. · 
recleilo,para o mez. segui~te c talvez para -~s · implicaricia; cu a considero·por si s'ó comorazilo · 
Outros, O que nilO ~ ImpOSS!\'~J, porque O regi· . suflicienle para approvar O ar(igo sem aJtcraÇ110 
menta o n~o prolube, nilo v mi a ser neste caso alguma. . · . . . . .• · : .· . 
l1lo passagcirrt a sua falta, antes terá a assf'mbléa . . . · . · . · · · · ... ' . . . , . 
. de privar-se por alguri1 tempo das sqns luzes, : · :o sr. Ara~o. Via:il.na :...,..O il!ustre :Pl'Copi~ ... 
que· aliús pódc aproveitar, ·'especialmente cm .nante o Sr. Htben·o.,de:· Aridrada prevemo~ me. c . · ... 
mitterias. de ponderação, ·onde .silo cm verdade , ~crc.ndeu ?xcellcntemcntbe ~doutrina do a;:tigo :; .• ·. ' ).~ 
necessar1os todos. ~s csclar~cirrienlos pos~ivcis; .~arei por_ Isso só uma. o scrvaçnoa ~espet.to do .· .. ..: , 
o que póde 9onscgU1r·se sahmdo o Sr. prcs1dentc que.dJssc o honrado membro o Sr .. N.og~ci~~,d~ ê . 

por um ponco da sua, cadeira . para, dizer o que ·.!J.mn~, .que nn~ acl~!l~a razil~. pla~.SI\'c! p~ra: q~e · 
entende c sendo no cm tanto ··snbslituido. o seu · .. o presidente, . no caso de' se .lhc··:conccdcr a diS· . 
lugar pelo. viçc·prcsidénle, nO que rino. aclio:o': cussno, '~c.i:-ass~. ~§Ldci~ii.· ~;;: . :•·.•·. , .... , :. ,. . 
menor inconveniente. · .· · .. ·· ..... , · : " . ;: . . >·:Quiiuc!Ó'.sii .. ven~ii cci~tr:i otiriigoJa fa,v?r' .. dà 

Resuinindo pois minhas idéas,. digo· que· o' qual ~u s~mpre vota!'Ct)acho que··opr~s!de!lt~ 
presidente· póde. ~ · dcve:propOr e di.sctith·; nno · devera ~e1xa.r a cadeira, . porq~e· .colll:o .cllc .n~ ., .; 

,,.·. - .. 
. . ~~- . 

: .. :·. 
, .. 
·-\~ 

sou porém de opm1ll0 de que possa votar, porque . acto de. d1s~~tu· passa a seL·.um snnpl~. deputago, • . 
, cnt:to ficaria destruido c inutil o que se détcr- ficad a a!j~embléa sem l;ll' qu~m .mant.e~h.a :a · · · · 

rrlina no cap .. S• do nosso regimento, que, a meu ordem,. ·nem faça. as outras Juncçúes .. pri.I'Ultyas· . ·: . . .. · 
ver, deve subsistir e me parece inuito sens:ito:. daquellc cargo. . • . - .· . . . · ·: · . . 
porquanto dclermin.ando-sc no· art. 132-quc . Corria fosse chegnda a horti ·do· nicio-dia : .... 
hm·endo ·empate de votos, se \·otc 2• vez c. o S1·. presidente .. interrompeu o 'debate pm;a: se:'· · '· 
lwrcndo segundo empate, se ponha n malcria passar ti segunda parte d:i ordem 'do dia, e cnh;ou 
s~~und:r vez elll discussno para· repetir-se a cm discussüa o pt·ojccto de iunnisti:i, :"d_epois ~cte 

'. ' . ... .. ~ . ..... 
. ,._=· 

. r;: 

___ ........ 
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ser. lido. pelo Sr. secretario Frnll,:n. (lido nn ~aUci de mnnistia. Que scresrondeu a tudo 
scssll0 de 9 do corrcnte .. ) . 'IStO? Que o clamor popular exigm esta lei para 
.. O . Sr •. Ribeiro·de Andrada:"':" E' fnlalidade, salvar as "iciimas da arbitl'al'icdMle do go\'cm9; 

SI'. presidente,quea historia de acontecimcntos, . c91110, Sr.' prcs~dc~t9! O. povo .da ~ôrte o' .das 
ou' ainda frescos na nossa memoria, O.U niio ha" dlffcl'entcs prO\'II1CJaS do Impcrlo VIO anterlOr-. 
nlliito vel'iDcados' cntre po\'os quej como nos mcnte com lll~glH\ si1c~cio~a c· muda, .Irol~as 
trilhll.o o caminho das no"as instituições, tenha' sul;lcvadas,. r:apllaes extorqlud?s ~ seus ]lroprle-

· .fei tot1l.o pouca scnsaç110 em alguns 'dos iIlilstres . tarlOS, .cadeas arrombadas, crnmnosos de ~oda 
deputados' desta assembléa·: é ainda 'maior fata- ~ espcClc soltos, nas m1\os desumelhantes !ih'as 
lidade que queiramos cópias, e cahir IlO 'maior mstrumentos de morle e de "carnagem, e' elll 
dos erros que elles comlllcttért\o:. eu faUo ela lei alguns lug.ares 9 terreno ens?pado no sang~e d? 

· da amnistia, . . . . . .... scusconclCladãos, e ... e hOJe brnda.c grIta a 
. . . . . "d' d' p' .' I. . I favor de homens. presos em conscqucncia dc · O pmbdo lCforma OI e oltuga, n110 sCJu - uma c] v'assa e . . ~ A ' I I .'. d . .. . d . '. t't . d . c. pronuncia. ,avor (e 10lllens 

gano o,scguro contra os po cres cons I UI o~: q~e (Iue só forilOprcsos depois de obser"adas tIas 
resla"110 e se O!lllUnhno ás no"as reformas jUhl- , '1' 1'1" . '. .oe, · ... , .. . ". .' . c as ,orma le ae es prescrJptas. pela leI? Se assIm é, 
1'.110. reforçar-se cham.ando a seu parlldo todos os aband nemos e t.- .;,. t . t . It' 'os.· 
t 'a d' . s .. .. e acha,,1IO Ilresos ou des" .. o . s e:auous o?ecm o, \0 c~o~ a 
r, I. ole.'Iu.e,. ou. s . '. .' .nossos.lares porque n110 "lCmos'fazer leIS pam 

lerrailos ·em d~rrcrentes ponlo~ do,-Rcmo, ~ dc ti resesó ~im ara homens. '. .. 
" facto o cons~g~I?!azendo passar alel.da mnmsta. . gSei~mos justbs,-. SI'. presidenle; nenhnin 

· . A.g~eJ:ra, CI~II, .lá la"rada .. el~l mUItas de suas clamor tem havido da piu·te ~6 povo; 6' sim a 
. ]JrovmCla5! pIO"~ .que ta) ~e~lda, pe~o menos, opinino publica que se pronuncia a favoraesta 

· lhe n110 fOI fructJfera:. ~IS. ().cII!~ ~I!- seI :por hora . ·1· . :. d· r; . '. d···· I .... '. '; .. : ...... d ............ ···t····~d·: .. d·· "-'1 . á d j~ t . OI, segun o a lIrmou um, os J! uslres·pleopl 
.~s m11ms las. e. IreI o. passemos s e ,I~ o .... nantes que me .precedeu.; epódeha"el:a' na 

' .. Os .regCl~erador~S" da -França, . c?bertos com .~. . crise aClual, n.o: iueio de di\'ersos. partidos. quc . 
. capa de pllllantropm, palavra maglCa com que se. loucmnenle se cruz110 e combatem? Póde havêl-a 
. costuma embal~ir opovo~redulo, fizcrlloarron'i:rigora;que a ~n~ral ~al'ece tei'perdido' st~a saúti
har lodas as .pr}Saes .pubhcas daFr~nsa.e soltaI dade, e as leIS sua.lorça? Eunll.o: o creIO, mas 
t~doso~. ~resos que, s~gun.do.a opmI11od~lles, qiiimdofosse possh;cl sua e:dstcncia Ijai~ obter 
er1l.0 .':Ictimas . da :arllltrar~cdade dO.l'egpnen .. e c()ns~rl'arahoa opinil'lO deu1eus coricidildâes, 
passado. i; e.:estasférasj.O\l' carregadas.:decrllues, nno JÍll'iito saci'ificio dos 'dictames' de :'minha 

.·'O? ulceradas· por ~lma longa· priSll0,·. ~edenla~ .de .. razllo'edos grilos de minha consciencia,' quc sú 

.' \'mga~ça, forilo os mstrumcnt?s qc que se se:vlr~o. dével~dirigir-llle ~ coino .1egisla~or; . oi'a, ,(~m!Jas 
os fero~es .demag~gos l~ara muq,ullaras base. anU- me dIzem que semelhante leI niio.é.:Jire~lsa .. 
· gas da' m~lrucçMpu.bhco.,·.derrJbareluostenwl.os : Disse'sc. mais 'que~ esta. 'Iei," fazendo restituir 
da moral; arrastarelll pe!o)odo .os< sagrados' ob.l e- : . cidadMS jnrelizes~ao seio" 'de:. suas ... fainilias' 

,'ct9sdoculto;' .sa~rjficriremém~Omeela;liberdadc . desoladas,' 'pae' íi!Íl lermo.: ás:-"hlgançils "do 
. 'Imlharesdevl$lJmas aos.eIJ~e!lO, ele!~pldaremas go"erno;á· pCl'l'crsidade ··e prevaricaç!lo'çlos 
.fll~anças d.e'umnnnyilo rJca.emdusll'losa, devas- • juizes:. . .. .. . ....... . 
taremas.cldades·mms populosas, pm'a finalmentc .'. 'Meuccoraçno, Sr. presidcnte, '.tambem 'sympa
n!lo 'perdoarem se. quer ao sexo a.lllm:cl,.~ CJuem lhisa . c:om' a·desgraça; "cnelo,' porém, quc taeS 
scrl'Hl dc' es~udo" Slln belJeza,'suas .gruçasc .sua 'cidadãos for!lo presos em cOl1sequcnciti de. Ulito. 
mcsnl~ f:·a~que~a.i -para, . S~. p\'esldente: ... , . :::dc\'assae: pronuncia,: c ·se. ilchllo'já em: processo, . 
·.corramos ovéosobre est~'qu~elr9de"atr9cldades~~ . julgo semelhante lei,' tinla ciJl11pleta. usllrpaçno 
eJlrocure~lo.s, cse:é'posslvel /reIevar~o? erroS 'd?'dopoelé ''judiciado, cUs iiri·ecli"iis.'é .. vocife-

..•. tnes:~~ge.nerador,es:· .. :... ........... ; ;',.:::: .. ·,': ... ·{:raça~s· con.lra:pQderes constituidos~ .'Ulna'· triste. 
i •.. 'O~i:efór~l~d~res ·P91'll1g~~r-es. ~i~h1lO.,a; :ten~~r ' ·.li\~M)lara "os: pOI'~s' .. ~ deter~il'eis}!OI:Seqll~~li:j~S .... 
11111IFa!1d~l~at:tl~0 c().I?trarlo.,.cI~I:tI.Ç.;~19.:. gO'y'~rno:; )ml'a: p -fut,ul'o; COlllq}: Jlo~s!~'~L,cluc,:~s~.ell1,tac:.. . .,:. 

'. . Su~slst.en ~e:; ,., l)brem.'.eslal'~~l?~,.pÓ~:; ~~ ::!l'!.c~)X1?:: :·:v.~l:cs}n?; ~U.gl,l~~O, ,.s,~.~.ll!~rlO~,:91l::'!.el.!:,:~ 110.:. "C· '. 
". : caso?;~egu~~nlentC)I~p~:,: .:':.'.':.;": . . ·\S.:::; <,:::,~c.~:~.';:e~\n:~,~s~n~~lêl.l".ql!e·::elJ~;.proprm f ~ureo o·:" 

.. ·.··: •. ·:::{\CJUl.::o.1n.-?n~~cha;·: ou r.c.c.onhe.ge~ld()' a,ll~ur~ " .. 'abysmo:em que: um dia:. eleve:' S?~· pr~cIJllt~dtr? 
'paç11o,felta: pelos seus·antepassadosj·oll.;lemendo . Analysemos ·flnalmenlecsta'J.el .l!lo:·.,.dese.lada. '. :; ... 

. ·'·,s.üccüIribir :;'. ~o;:irnilliúls?;·pesÓ.::q~e:':·~obF.é·;·.elJe" .., Quat· ~é .. ~:regr~ge~;ul;qti.é:;:;élli1:i 'prescrcwi? .. ' 
cal:regam, .e:~Il1'·amhos.casos· descJando,nnclosa:, ,Nenhuma j·logo.nno.é .umalel,.poréPl .. sómcnte . 

. ménte;;illlür~· coristitliiçil'Ojc "pelo' ,decreto', de '3 . uma determinaçtto, especial,:;, quero ,dizer; . um·' 
.. de; JlíÍlhirc'on,;ida a: nn:ç1lO~ã' .quenorii.êe seils :perdtto.:dadóá presos' Cj1lc·se.nch1lo em· )Jroccsso" 
. :i'êpresenlimles .pili·a ti ··i1ssembléageral: ·.consti;. ou. iloi:'opil1i~es)lolilicas,'como suppoem: álgullS, 
'. tuinlee legislalivaCJllc' deve dál;a."·.:'. ....... .ou· por conspiradoreS. contra o.:go"erilo"estabe- . 
...... . , Qll'e. somos,.nÓSj·. 51\:. presiclenle;·~nill1!gos· . !ecido;'çoino:,sjjpp.Oel~. 'otitros .. :Ou· ',clIes .s1lO 

: do' gqverno ?Nl1o j'S~lllOS'OS : escollud9s"d.o. lI1n.ocent~s, e demaIS, cI~ncl!lOs .. honest~s, CO!llO' 
· )lovo,' por quelll'o 'lllontlrchu anclOSO ,suspIrava'; ermo,. e ·.elll1\o .. e~ta 1!l1.:. nM .. é umn ... medIda 
· ,temos; pois,fórçu. .de mais; n110. precisamos .. da· .. clc,beiieficencia, mas' uJl1:verdadeirollln),' por" 

. ",' ~ . '.' • . • I : . 

. _----'----_._~.~-~ .. _ .. __ .-...•. _-_ ..... _ .. _.,_ .....•.• "'_ ...• _ •• lo . .....•. __ ._-----~----
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que lhes rouba o direilu' de se justificat·em· nos 
olhos de seus concidadrios, c de se reintcgmrcm 

·no conceito c opi~1i1\o g-eral pela · scJllcn\~a 
que ·os dcclnrilr mnoccntes; ou ellcs são 
culpados, c cm diffcrentes gníos, ·c neste 
caso ó tmu!Jcw um gmnde inal, porque, 
pertw·badorcs da ordem' publica, ulcerados pela 
doloJ·osa.' lembrança de uma lou:;a prisM, 
n1lo agrmlecem ordinm·imúentc a bencliccncia 
eom ellcs praticada, c só dão ouvidoti {t paixão 
hrulal da vi11grmça. · 

Tutlit\•ia cm pam cotil estes que poderia ler 
lugar o il!>l'aeiamcnto ou commutru;M de pena, 
ser;undo u di1·c,·sa gravidade do dclicto; ora, o 
direito de n:;l':tciat: compele ainda ao monarcha; 
logo-nao é justo, Sr. presidente, que ll1e rou· 
hemos a melhor das suas ·prerogalivns. · ·. 

Resumindo as minhas idéas conclúo que o 
pt·cse!llG- pro,icclo nM deve passm· á segunda 

.·discussilo, 011 por superfluo,. ou por injusto, ou 
· JlOI' inr:ompctcnl.c. · 

mente da compaix1lo natural dos povos, tmnia·sc 
contra o :;o1·crno, c consegue-se ·muitas vezes a 
sua ruirm. : . 

Em prova desta vcrdmle mil exemplos nos 
o!Tcrecc a hi~toriu· t!a5 naçaes. Não cansarei a 
asscinhléa rclcrindo todos os que me occot·cm, · 
citarei súmenlc. alguns que, por acontecidos em 
tempo;; mui proximos, c entre a naç1lo a que ha 
pouco perl.cuciamos, nos dcl'cm com máis força · 
a~sustai·. 

De nada mlcrão, S1-. presidente, as pcrsc
guiçocs, espionagens c crueldades de V ascon· 
ccllos, c outros ·agenle_s do governo hespanhol 
cm Portugal, para deixar de tramar-se c rebcn· 
lar a 1·iwolu\~âo de 1640: · · · 

Sei que póde dizer-se que o governo hcspanhol 
cm illegitimo, mas assim como linho. durado 60 

· mmos, mais duraria se ii1,iustos castigos c 
lymnniás n1lo accclcrasscm a época da sua queda. 

De nada l'alcr·iio lambem os horrorosos casli· 
!>OS ordenados pela regeni::íu de Portugal contrá 
os 'inl'eli'zcs do canUfo de Snnt' Anna a que se 

o Sr. .Alencar: - Principiarei por onde -seguia o mesmo systema de espionagem. e vio· 
pt·incipiou o illuslrc preopinnnlc que me prc· Jencia: arevoluçil.o preparou-se, c se nos dias de 2,1 
cedeu: que f<ün.lidadc, Sr. presidente, que oin· de Agosto c 15 de Setembro ·de 1820 cahio. 0 
gular l'atnlidaclci que os cxciilplos ela historia cm dcspolico e dc~confiaclo governo. . ..... 
geral, mórmcnte os da nação de que já fizemos . A!:ora mesmo as devassas, perseguiÇões e de· 

. _Jlill'le, nos n1lo sirl'llo de rc~raJmra evihll'IÍlos ~ · ~ · porta~.õcs arbitrarias coni. que José da Silva Çar· 
os males ~uc clla tem sofli-ido! Estou inteira· valho tem flagcllado grande numero de cidad1los, 
meu te convencido que é sempre mais perigoso silo as causas da nol'a·revoluç110 de Portup;!)-1. E' 
punir do que dcix•u· · impunes· os crimes de ce1·to que muitos lhe dão por origem os defeitos 
opiniões. Quem til·iit··prol'undmnentc sondado a . da constituição; nus cu recoiihecendo·lhe alguns 
marclm <lo com(·1lo Jmmano,.facilmcnlc oe pene· def'cilos não os considero cau_!!a daquelles males. 
trnrú desta I'Crdadc, comprovada. pela historia dos . Esses :defeitos nil.O a tacão immediafrunente. 0 
governos.· . · povó, c por isso Jlilo- podia excitai-o~ a lançar 

O . povo em quem, geralmente fali ando, milO do ultimo elos recursos que é a-rOI'Oita: o que 
predomin1lo os sentimentos de piedade e com· o Jerio dircctnmcnfe'for1lo as·violencias e medi·· 
misemç:to, sí> talei-à os castigos . quando· as · dits arbitJ.;ai·ias do rriinisterio des~ o pricipio do 
jll'ovas dos crimes stlo t1lo claras_ como a luz anno passado: Conclúo; pois, Sr. presidente, que 
do meio· dia, e quando a pena se segue imníedia; . os castigos dos ci'irries de opniaes nil.o salv1lo os 
lamente no delicio; pois se intermeia tempo . governos, antes adiuntM a sun·l·uina. · 
e:;quecs a culpa, c a compaixão toma !T seu · O unico meio de prevenir as rcl·oluções acha-se 
natural ascendente. na marcha justa c legal do governo ;"quando este 
·Se isto succede nos crimes rigorosamente assim· obra-ou as .n1là ha ou rino·mearno. . · · · ·. 

reacs, quanto mais natural é succcdcr ·nos · Depois da elm·açai:l do.Si·. D. João IV ao tln;ono 
crimes ele oriini::to, qne ·mmca são · reputados tramou-se. a alcivos:u:onspiráÇ1lo ·do marquez de 
ta és por todos os mernoros da sriciedàde; pois . Villa Real, duque de Caminha, arcebispo de Brr,1ga · 
os que n1lo· os considcrão crinics; ,iulgüo·ncccs;. e outros; e o mon:i.rclm que .poUco antes se linha 
~al'Íamen te innocen te o -su pposto réo, cliam1lo .a seillado ·no thruno, .lJ;atando -só da felicidade. de 
compaixno do povo sobre el!c, e excitno o . seus · vassallos,.' sem perseguições: neúi, espio· 
adio contra Õ go1•erno que o· pune. . " · .. nagens, -vio aboi'tar o projecto do§ seus inimig:os, . 

Além -disto nos crimes .reacs- considera o · que pag{u:ll.o cm- careceres c.patiliúlos.o-attentado 
'Clltiligado ,justa a pena, pela intima i:onvicçil.o a que se linhno m;1;ojado. . · . · · · • . . ·. • . ,.
de ter deliqquido, c por isso to1era·. a nino. que Ultin'tmncnlc/ ogàverno provisorio de Portugal, 
o castigá,· .mas nos c1·imes de· opinião, :como sein perseguir irem tymnnisar,·conscguio dcsfa~cr• . 
cada qual-sempre suppõc que as suas idcas silo ·a çoilspiruçilo dc.ll de Novembro de.1820, c t:c~ 
as acertadas, quanto mui o r é o castigo, ; lauto movendo seu autor pará J'ór:i da cripital, continuou 
mais.injuslo·e tyranno clle reputa o governo cm socego a suamarclm regular. . .. ·.. . · : · 
que lh'o dú., e lanto·maior é o- desejo de vin- . Agora Sr.-presidente, applicando estas ohscr• 
gnnça por meio da revolta; este- sci1limento l'açõcs ;Ís nossas cii·cumstancias ·particularc~, pa· 
communica-se aos parentes, aos :imigos, c a rccc:mc e\·idcnte quenno só é·util, mas ncccssaria 
todos com quem tcmrelar;Ocs; e servindo-se lmhil· um ii . mnn islja geral. · 

• 

·--
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Se como acabei de mosb·ar, os castigos dos cri~ . que mandando excculat· a nossa lei cOO[Jerará 
mcs de opiniões ·só servem de . exaspemr os gostosamente para :i reconciliação c ventura d!! 
punidos, porque se suppoem innocentes, julgo seus subditos, a quem já tem dado provas do 
preferivcl trazêl:os ao nosso seio JlOr meios · mais puro amor paternal. . · . · 

. Jn·andos qul:l, quando os n11.o convenç.i\0 dos seus 
erros, cxcilaráO ao menos a sua gratidilo para O Sr. Teixeira cie Gouvêa: ~Depois de' sé 
com o governo pqternal que se c?mpt·az de ;tcl~ar a matcl'ia tilo sabiamente discutida, nada 
fazer graças· aos mesmos de que se .Julga oiTen- term a accrescentar; mas coino um dos Sr:;. 
di do. Demais, os governos· n9vC's -·precisão ad- deptitados que · dcfen,rlcü a necesstdade da am· 
quirir força moral, o amor c confiança dos povos; nistia distinguia épocas de· opinioes politicas, c 
e ninguem seguramente dir<Í que os meio8 doccis pretendeu mostt:ar que clla era necessaria para 
não silo os.mais proprios para consegir este Irm s salvm· as cxpendtdas antes da solemne dcclaracnó 
e tanto isto é certo, que quasi nuuca os govemos. da nossa indcpen?encia, . cumpre mostrar qut: 
recem;crectos, têm dciimdo de lançar 1il1io dcllcs. não h a Lalnccesstdade por semelhante motivo. 

Por outro lado; Sr. presidente, cu não vejo. cm . . O imperador lo:;o depois·· da d'ecluraçno da 
que, esta .amnistia possa prejudicar o Brazil. A' mdependen~ia publicou um decreto de amnistia, 

. excepç.ilo'das duas províncias do norte, f[UC não ·e em virtude dcllc muitos se ·rctit;arilo e outros 
têm aclherido a ilossacausa pe][l. influencia ei.u·o- . tornarnà a dcliberaÇilo que lhe~ pareceu 

1

j porf.anio 
jJéa, cm toda a parte se tcm.gritado-Indcpenden -." para estes· é evidentemente dcsnciccssilria; c se é 
cia c Imperfo-Lodos estilo conformes :(leste grande p:1ra os que. emittirrw as mesmas. opiniocs depois 
principio; se ha divergencia é en1 opiniQes secun: dilquella época, cntl!.o dircirjue é prejudicial. 
durhis, é nos meios qne.ada um julg!l· devei·· Sempre;· Sr. presidenlQ, me opporei a tüna tal ,;_r: 

. applicar:para s'e conseguir: o mesmo: fim,;· e·esla·. medida; firme· nos·meus' princípios não · posso 
divergencia até é muitas vezes i1ascida de rivalida- . conceber como queiramos chamar ao nosso seio 
eles· c odios·. puramente particulares c: ciumes .. víboras C{Ue nos t;ono as entranhas. · : · · 

· ridiculos1 que quando tem tomado ó caraclei· de .. Bas!no;· Sr; presidente, os inin1igos .interno~ 
desordem poFtica é só pela consideraç1lo ou .re- · que j<í tetilOs, nno aêi::rescentemos o seu numero 
laç.1lo ccin'l a causa publica qnc)êm os 'indivi-' com aimpunidacle. Deinais; logo que umá naçno 
.duas que nisso:figurilo. · · . ·· .. · · ·. . pronuncia~ tno solemnemente a sua iridcpenden· 

· Não se tcina que a' amnistia. traga pura entre . cia, .como. nós fizemos, já nno pó de considerar-se 
·. nós inimigos dá 'lióssa:·.cai.isa ;·ha:,··dc· ti"Uzct;:iJos . mero crime de opiniilo o qüc se dirige it destruir 

muitos cidàdilos amantes della, e qui:dalvez só e~sn iudepcndcncia. · · . ' · . . · .. : . 
padecem pelo ·muito que a. am1lo; ha de recon- . ·· .Pai· fi1p, Sr.· presidcnic~ (lc q[w servi o aquellc . 
ciliar os unimos ·(rue-h* se mostr1lo 'opposlos, e . decret.o '?. Diniinuio-sc com . cllc .·o ·numero dos 

· espalhar. cnti·~ nós a paz e 0 praicr; e' esse ·póvq nossos inimigos? Nilo: cu csl.oti antes persuadido 
queha tempos a. esta parte se' moslrac lnchin- : que:atuitnentou. LogO, sc.ncnhuma utilidade ti· 
colicó c desconfiàdo, ·recobrimí a (\ritigã~alegri(l, · · d ai "·' • · · 
.ll: todos 'SCr~os . contentes. Por i.Illimo,· ·Sr. ramos . c t mi.:uida, c .. pelO contritrio se correm 

llresidcnte,· afé'direique a anmistiu é a~:rora Ílm. riscos cm adoptai-a, ·voto cimtra o .projecto, pura 
w que nilO passeá 2" discussno, · , ·· . 

acto• de justiça, com clla salvaremos-da opprcs- . 
sno alguns homen~ que padecem . sem Lerem ·O Sr. ~drada Ma~h~do·. :-Sr .. presidente, 
commcttido crimes. · ' . · · . ·· · . antes que comece o meu discurso, ·protesto desde 
. Nno pt·etendo accusar niuguem, :con1o. 'já . já contra sini9lras.iuterprctaçoes, que se queirilo 

declarei ctri outra ócca5iilo, e agora repito, nem diir;<ls mii!has puluvi'as, .. c :desminto. quaiquer 
o ineú carne ter. c. prop.rio. pura accusaçocs,: mas . . allusl\o, que se pretenda fazer a . ~lgucm _;. as 

· nem por isso deixarei de dizer. qui: o ministct:io, - .cou~as, c nilo os hom~ns .c~n partiCular, a cs· 
- Lu I vez ·com :is.melhores· inrençoes, · cOmo·· quero: . :pecte cm. geral, c não .Çillldli:Jduo,· é ~ que tenho 

cret·,· e Lendo . só; em. :vista o. -salus :JlOJlLdi; fez ·~ e~l c~nst~eraçno. .· ·- .; ' ,:; :. . : : . . ' :_ . : ' 
·prender : uili; · homens: e· deportar. ,outros·.· scni: ... · . Seycro erà. o. regímen :ela ,escola · Pilhugorica ; 

. culpa formada;. e qüe. estes· aCtps ·.me parecem · .OS que Ct'llo recebidosptW:i discipu]os erilo obri· 
···injustos e'inconslitucionaes; eac·crescentilrei que .. · gadOs.á cstar:callados .dous:·annos;·:ouvindo tilo 
.. ·'até agora ;úilo· se _tem provado crime algum a taes' 'sómcnte; cnãó~elhespermittindo neniperguntar, 

, c· homens,, Ludo silo meras süspcil~, desconfianÇas;: . Jie.m·. ~omtilcntilr, o que· o_uviii.o,- é êdtiranle esse 
. irnadase _vêdeTeal. ; · · · . : ... •· , . tempo .. chamavilo;se .. ·.acu.sticos;·>Ein · ·segundo 

: :Remediemos pois,cstes~malcs; lm1Çando sobre · degr<lo, no qual se denómiriavno. ntcttlientaticos, 
·ludo um vM coni. a:.amhistia; voltem· os ~ oppri- ·. j<i. lhes era· licito Jhllar, :perguntar, escrever, c. de· a· 
.midos a go7A'll' dos seus direitos, •C a gt·atidáo lhe . C! arar as: suas opi~iioqs;: A!inul_depois de jlnbuidos 
!'ará esquecer os ·uutqres ·de. seus >infortunios: .. nos estudos é que sdhés. abrião os nrcutios do 
Desta .·gralidito . nilo participaremos·· nós ·SÓS i .. mundo, ·e se .lhes patenteavilo'os pt·incipios da 
pm·tiCipa tumbem· o n1inislerio porque ·algmis . natureza; c se denoniiria''ilo pltysicos. · ·' · - . :. 
dos seus membros aqui trabalhãO cotnnosco para . Se esta disciplina; hcm:quc rigorosa; ·nos fosse · 

. csl~ mesmo_ fim; c até .p~rlicipa Sui1 ·Muqcslade, .1 applicnda, se nno ·fossemos:clminados para· me· 

. . 

.............. ·······---------------
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clicos do eslnclo sem preYiaR· provas, nrto teria 
talvez cu de alncar o presente projcclo. . · 
. Nno 6 porém nl'l'im, que l'Omos escolhidos; n 
voz omnipolente do povo nos preconisa cm·nn· 
deiros polilicos; de n;penlc nos im•esle do podc1· 
de construir, c c!cslruir, mas nno J;os dá, porque· 

. nno pó de, as precisas luze!', . . . 
E' p01'isso, Sr. presidente, rfne lenho de arredar 

dos muros da ainda nno bem come~nda orgnnisa
çllO social no Brnzil, os repelidos golpes dos 
arietes, que contra clle nvnn1·a o projecto de 
amnistia. 
·Embara~oEa é a siluaçilo em que me vejo ; de 

um lado me convida com terno prnnto, com gc
mcbunda voz, a doce c meiga humanidade; de 
outro me aponta no dedo a vareda que. devo 
seguir, com olhar solemne, ~om aceno n_1agestoso, 
a rainha das ,·irtudcs, a severa mms salutar 
justiça. 

Diflicil é dicidir-me entre as duas irm1is ; mas 
eis· que ·benigna divindaclefaz luzir a meus olhos 
o unico pharol porque devo guiar-me. Que de· 
manda o bem real do Brazil? A resposta a esta 
queslno decide de minha conducta. 
. O amor do Brazil, este sentimento, que foi o 

primeiro que me animou, assim qilc me abro· 
lhon n razão, assim que me palpitou o coraç11o, 
este sentimento, que será o ultimo, que abandone 
a minha moribunda machina, cliclará as regras · 
do meu discurso. · 
. Eu mostrarei que o projecto é -nocivo ao 
Brazil, porque: 1" é mjuslo na sua. maleria,: c· 
J'órmas : 2• porque é·imjJólitico nas circumstan· 
cias actuaes: 3" porque é perigoso pela 'tliscordia 
que tende a gerar cnl.re a assembléa c o poder 
executivo. E afinal !'ar-me-hei cargo das razoés 
com· que o pretcndcrno justificar alguns nobres 
preopinanlcs, c satisfarei, ao que me parece, as 
objecçoes suscitadas. 

Quando. um acto é erigido em crime, porque é 
realmente nocivo,· a associaç1io entre a pena c o 
deliclo, é natural, c tno sómenle habitual quando· 
a criminalidade do neto é disputavel; mas tanto 
cm um como em ontro caso é tno slricto ·O nexo, 
que uma idéa desperta a outra: . . 

Quem diz. pena. suppoe crill'!e como causa; 
quem diz crime espera a pena como ellcilo. · Des• 
!ruir esta associarno é ritacar a verdade. ess~ncial 
·c introduzir o reinndo da J'alsidade, e da impos· 
turn. Se ajustira declara. que o. castigo é · a cori· 
sequencia. da 'pcrpctritçno do neto nocivo, n. 
declaraçno da Impunidade nno pó de sei'senno in· 

. justiç~a. Ora islo,.é o que se nos aconselha com· O 

actual projecto. Nno se disputa a criminalidade 
dos. actos que se. quer cobrir com o ·véo de am·. 

• ·nislia; nno se nega a realidade: da· causa; mas 
quer-se que ella nno proqu~a o :eficilo, que d~v~ · 
neccssammenle produzir. Mas nllo se·lcmbr!lO, 

.. qu c destruída a· conscquencia legal do deli elo; . 
vacilla lodo o edificio social, aulori~ando-sc os 
actos, que se conhecem in·cjudicincs. · '· .· · 

Sei mui! o bem quc.nm acto, que considerado 

abstractamente parece injusto, visto em .concerto 
varia, ~s veze~, de natureza, cm razno da ul.ilidade 
qne d'nhi vem á soc:icdade ;. mas isto é um diiTe·· 
J'enle ponto de vistn, em que devemos considerar. 
a qn~stno.; ngorn tr~tamos do ltoncslo, e por con· 
segmniC,,]usto, depOIS encararemos a sua utilidade . 
ou real ou nppnrenle. Se o pmjecto é injusto em . 
regra como creio que fica demonstrado, muito 
mais o é na sua lüi1nn. A meu vêr, nno cabe nas 
funcçocs a que nos limitamos ...... . 
· Fomos escolhidos pai·a fazermna consl.ituiçllo, 
e só para isso 6 que nos escolherão ; somos uma 
comcnç:;to adhoc, nno uma legislatura commum; 
a~ necessidades porém. do Drazil. fizcr110 que en; 
sanchassemos, la)yez com injusliflc:wel' nrbitrio o · 
poder que só nos pertencia, c que nos· declarns
scmos competentes lambem para reft:~rmas ·in
disjicnsaYcis C urgentes, .• aJem da . constituição., 
Ora, cm que rnmo destns r;ossas .. attribuiçoes 
entrará o projecto de amnistia? CertameRtc nno 
se pó de cncarlm: ~ .. artigo cilnstilucionnl.. 
Poderti porém classifi'l!!'ír'se como rCforma indis· 
pcnsavel e· urgente? Se·· a lei, que vede netos · 
nocivos {t sociedade b iiidispérisavel;· piú;a à stia 
exis!encia, o. silencio 'della poderá: ser indis·. 
pensavel? · Se.· a cohibiç11.Q · do 'delicto . é .ur~ 
gente c insta·, poderá ser. urgentq o nno co]Ji. 
'bil-o ? ::::::-. · .. · · · · ·· 

.. Confesso que pel~. ~ó. enunCiaçno me ·pai·ccc ·· 
claro o absurdo da suposiçno. · · . · ·. : · . ·· ... 

Advirta-se, ·que é ·mtjito difl'crd!1te:·cotis:rscr 
ulil uma medida de ser .·indisp·ensnveJi' lima 
cousa. nn6 implica ·a i:ml:fa:· Se porén1 o pro· 
jcclo nen1·ulil.é; CoiUO ao deiiçis rhoslrarei, .• 

. como será inaispensayeJ. ·e ··urgente para Caber. 
c~ nossas allribuições? Demais o :rrojecto ri110. 
é de. pui·a. e extrema amnistia, 'nüis . ênvólvc 
agt·aciamenló mascttJ;itdo j pois . q. se estende· 
aos processos começados, e ain'didquelles . ern 
que já houvera sentença. · · .· 

Como simples nriinistia, Sr. présidcnte, é 
sem' duvida, utn. acto legislativo; só :quem· faz 
a .lei póde. dispensar ·. na lei j ci .• parlni:nenlo 
inglez tem' concedido. muitas' mnnistias,· e'.nós 
tmriberiú podéiairios conceder. M1!s advir,tu-sc, 
qtie é uri1 acto Jcgislativo·,:mns deJégislrituri:t. or.· . 
dinal·ia; é um itcto lCC"islaliyo, mas onde' 'deve1il 
inlervil: todos os ramos·dQ pciderlegislativo .... :- . 

·•·· . .Em tod;s:as, .·n1óniu:éliiàs. constitricionâes teiii . 
·sem1ire. o ii'fonarclüt' iiigliln:t.t .. lal quiíJ:)ngerenciâ .. · .. 
n:t!egislriç11o; sem .o.que nno "existe 'niôririrchia; : . 
mas Ulll simples SO.VCJ'IIO, poliarcJiico. CODl :uln · 

. p1'csidente l1eredilario; com.uin cliéfe'de·exccü' .·· · 
~·110 com nlcunhfJde. rei ·OU im"pm;ador.: :'>·>:: .. •.· 
· Entre ·nós a naçno ·declarou-se. pela: nionar• · 
· cl1ia cionslilucionnl; 'eidste um imp'erador.; .como 
fazer pois só proprio de· nós o ,que deve· ser, ,de: 
nós e deli e? Mas. agoracdu·-se-me-ha; .nllo, pó de 

. haver sanc~~no impcrinl i _bem·; podsso.é ,que.a . 
amnistia nno ·póde tef'l.ugar;. porque·. exige. uma . 
coopera\~llD, guc por cmcJuanlo n1to pódc .existh·. · 

• I ' • • • _______________ ..__ _______ ·--·-··-·"" .. 
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Considerado, porém o projecto como um agra- encolhe de susto ao ima;;iual-a; não appareceu 
ciam~nto é mais serio o meu reparo. · ainda, mas apparecerú "por· desgraça nossa. 

O agrat:iamcnto, Sr. presidente, nilo é senão a Tulve:t al~1un dig-a, que a arunistia a afo~ará 
· introC!uc\~ilo do arbitrio pam remediar a injusliçrt no nascedouro. Homens illuclidos! ·o remedia 
ela lei, assim como a lei ou rcgnr se inventou apropositado no fim da. febre, quando a natureza 
para evitar o mal do arbítrio. Na imperlei(~ilo · exhausta pede cstirnulos, será prude!lle na geral 
humana fugimos ele um mal,. c cahimos n'outt·o; stcnia, na et·ec\!il.o de todas as forças? Que fa-
e :ís vezes o remedia de um mal é o mesmo mal riamos nós com a amnistia · ernquanto as 
antigo, dillerentementc modificado. Esta hum i- paixocs ·não tivel'li.O · tempo ele gastar-se, em-
lhante verdade deu nascimento ao agraciamento quanto o mal sof'frido n1lo as pôde ainda . arre-
ou perdão; nno ha constituiçn.o·que o nno lenha l'cccr, e dar lugar a que escutassem os conselhos· 
admitlido, á excepçil.o ela franeeza ele 1789-90 da i-tiz11.o? Animal-as-hia-mos à aC\!ilo, e a formar 
e ·91, mas cm todas o poder .de perdoar foi con- em batalha todos os seus recursos, com a: 
ferido .. ao· monarcha c nno. ú reprcscntaçilO vantagem de. estarem instruidos pelos seus 

· nacional.,. . · ·. · · . · · primeiros máos SLtcccssos. ·: · · 
O rnes111o direito 'tinhM entre nós os reis de Amnistiar nesta circurnstancía~ seria o mesmo, 

Portugal; ·c o mesmo tem exercitado o impe- CJtle dizer:-eía bravos campeoes da discordia, 
-i·ador; como roubar-lh'o agora, sem qnc ante- CJUC temeis! Continuai a atacar a monarchía 
l·iormei1te se declare devolyido a nós esse poder? constitucional, que (embora .a nação queira) 

• N11.0 é.isto uin perfeito espolio? A constituiç110 ·vós reprovais; se .a ventura' corôa os vossos 
já fallou, já foi ella ·aceita? .Passemos a outro esforços, serei collocados no-templo da gloria, 
ponto, â politica da niedid!L . . sereis apregoados como: país da patrín; e devota 

.· Ajustiça c. autilidadc.nilo s!lo inimigas; antes a naçilo, ou por vontade ou por força, queímartí 
são irmnos bem unidos o util.real, c.o honesto. incenso ante: voss::is .imagens. Se a desgraça, 
Dccisocs abstractas da justiça é certo que, quan- porem atalhar os ,;ossos passos; n1lo vos assusteis, 
i:lo i·cvislas . pelo principio de. ulilid:ide .. social, .está prompta a aminístia, que cubrirá de eterno 
declai-11.0-se ils vezes: injustas" c d'ahi o.súmmum veo as vossas.malfeilorias; Instru1lo-vos os máos 
jus, 8Umma i1ljm·ia; mas isto só quer dizer, que successos a concertar melhor os vossos planos, 
'ha justiça absoluta, c jusliça.relativa; uma etcr- a dirigii~ melhor a sua cxccuçilo, machinai, ma
na c de tódos"os lugares e circumstariciitS, a outra ._chinai,.até que em fim caia por terra o governo 
varíavel, segúndo varjno as circunstanciaS,· que · quc,dctestais.:-E dirá. i~to umlegisladot;? E' o 

· · a módifii:ilo. · · · · . · · . · . · . que d:riamos.sc·admittisscmos a amnistia, mas 
E' desta segunda 'classe, ·a meu vêr, a ·puni: . é o que· eu nunca aconselharei. . . · . 

. çno dos deli c tos ; o castigo é urit mal para evitar· No. actual estado. de fermcntaço.o lançar· na 
o mal niitior: dei delicio, e porisso· um henücla- . massa da naç1lo . uin bando de pessoas dcsa
livo; se porem succcdcr, que o mal 'da puníçri.o, feita~, c de mais ulceradas pelos procedimentos, 

·seja superior ao do delicio, ·será o castigo úm .. que cóm clles se tem tido é, a meu ver, loucura 
.ma!'exlremo,j.~ :a razno, e· a j9stiça acoriselhartíõ . rematada. · .. : . 
de mnos dadas o silencio da · lei, isto é. :i .· Demais n1lo é uni partido numeroso, o que 
_iimnisl.ia." · · · .. · • · .. · · · . ·. · , temos de punir, se fôr crimin'oso; sno uns poucos 

Vejamos pois se este é o nosso caso. Em de indivíduos, c muito poucos; no.o lm risco 
regra as :imni~liils s1lo_ concedidas no fim das de ferir profundamente a sensibilidade nacional, 
t:cvohiç'oes,. o ii d~ conquistas ; o partido vcnc·e.· · ail1da quando se,ja rigorosa ·a pena; que se lhes 
dor julga prudente adoçar a sorte. do :vencido, imponha; n1lo podenúer repelidos os exemplos. 
cicatrisur, e·no.o ·irritar as feridas; que lhe fizera; do castigo; · . .. : · :· · · .. . · 
éo~mesmo iriipossívcl puni i· unia grande parte : .Ycjmnos'ngor:i tllerceiro ponto, o perigo de 
dnniiçnoscuderír~ profundamente a.sensibili- discordía etitre "os poderes legí~lativo e imperial, 
dade hunúiria-pcla inultiplicidade .das. Yictimas, a que provavelmente nos"!Jódc sujeitar. a adop~~o.o 

·objectos' 'da. sua 'ccimpaixo.o; ·sem nicsmo a . do projecto •. ,, . ~.· ,., ·: . · · · · · , -• 
. !'el'oltar, e"pôr.cni·ri~co 0: scgurimça geral.'·. · ~ . Nós, 'St· ... presídcrite;· nno concentramos, llC!U · · .< Q:'perígo (la;ÍI!lpunidade.' é nenhum. pórCfUC O, . podemos · conccntr;Ú~: lodos OS poderes,. visto · 
. partidústá subjugadO';. o rrialdo. castigo é certo;. . existir antes.· de nós. uili. podei-,' qóc até foi''org1lo . 
. p~rq~te ,:drrita9no existe) E' por\isso; :que um da nossa convocaçno, c cuja,: consei-vaçnojunta 

barbara Octavmno· se· converte. em- .Augusto, e ·com :outrâs:-J'oi üma clausula .. explicita do nosso 
trabnlhn· pcir abafar _ria ·doçura ·do \'jm'pcr!ldor a . mandato; .. este·· poder· "tinha, . ' e .. deve ter. :illri
crueldade: do TriulnYiro j· ·é .. por '.isso . que: um . buiçoes, .que. parecem invadidas pelo projecto de • 

· monstro de .nossos· dias, Robespiet·~e, contam amnistia; quei·eci :ellc ,~mansamente· abando-· 
· firrnar;se no mando por. meio de uma geral mn, mil-ns, sem lütá, sem càoterida,: sem disputa? 

nistiaj' e doçtira; :Mas ~s11.o ·estas. as ·nosSas cir- -Será prudente_ pôt• a nssembléa sua paciencia. á 
cumstariclías? :Acabou nnos~n:rcvoluçno? Nem · prova~: . . . . · . · · . 
nindn coiúeçou ;· a intolligencla descortin~-lhe Eu creio, que o impemdor ni!.l} recllsat~t pro- · 
~O Jongc n medon}úr cnhHh!l't\1 e 9 COrar;llo,SC IUllJg:;f. ·u ·amnistia, SC· O • CjCCl'íllt\I~U.OS j ·CS[Ol\ . ~-:. 

·----___:-·--------~-
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mui lo c01wcncido di:t sua bomlade;~do seu am01· pinanle, merecem por isso indulgencia; a·scu 
da paz, c do bem do· Brazil, pnra lcmct· ·o ca~li[!O ir1;ilu ao que soJi'rc, pelo juJga1:··injusto i 
contrario i. mas se. por desgt·a~!a entendesse o t·evolla aos que o vêm i e torna odioso o govemo 
imperador, qnc se lhe invndião atlribuições-que que o executa. 
o bem da nação exigin. que ellc tivesse; que se Cumpre cleslinguir. Sê o nobre preopinanlc 
lhe invadino por quem n::to Linha a n.uloridadc ataca as penas contra meras opiniücs, mclanJOL'· 
para is lo; se acreditasse cmfim, que a resislcncia phosêa a meu ver moinhos ele vento cm gigau-
parn: sustentar a sua dignidade era dever de ler para lct· a gloria de os clebellar. 
consciencia, c serviço do Brazil, qual seria o N::to ha codigo algum no mundo que castigue 
rcsullado? As discordias civis no começo de uma opiniões, salvo ·.quando ellas se aprcscnlilO incor-
organisa\:M nem ::iinda bosquejada. paradas cm factos ; as opiniões sno . domínio · 

Corramos o \'éo sobre um futuro ll\o homi· nosso, cm que o poder politico nl\o póde 
noso. locar; sú quando ellas se manil'esl::to por actos 

1\Icreçamos o nome de pais da palria, n1io a é que principi~ a superinlendencia e regulamento 
empurremos a uma contenda lão inutil c pcri- 5ocial. 
gosa.. Se pois é injusto na malcria e fórma, se é Se, porém, a npbre preopinanle chama crimes 
impolilico, se é perigoso o projecto de amnistia; de ópinião os crimes polilicos, ·por ilc.vcrem a 
como não rejcilal-o? ·· sua origem tÍ difTci-cnça de opiniões sobre ·a na, 

l\lru;;clizem os que a defendem', que é conforme lurcza, c prefe'i·encia de governos, cnlào nüo 
os sentimentos do. povo, que é compadecido, e duvido confessar que mais circumspccla deve ser • 
apenas lolem o castigo CLUani:lo o crime ·6 claro · a marchado poder politico na punição de semc-
como a luz elo meio-dia, e a pena se segue logo lh:mlcs crimes do que.1la dos crimes particulares i 
ao delito. e que a razil.o c a jus liça aconselha a parcimonia, 

Concordo que o povo quando leis c instituições a doçura nas p.enas. ·· 
barbáras e repelidos actos de atrocidade o nl\o O celebre Guizot esgotou . esta malcria nas 
tem tomado .feroz, é naturalmente compassivo ; suas obras..:... Des consp:iratlon8 et de la,ittst-ice 
aggregado de seres sensíveis não póde ser insen-- polit-ique . ....;, De la peine de nw1·t en matlí:re poli-
sivcl : é impossível que a uni::to em massas neu- tiqtte :-EIIe J'az ver que 1ios crimes politicas não 
lralisasse esse amavel ingre'Clienlc na. composi- ha padr1io certo e determinado de crii-i1inalidade, 
ç::to da natureza; concordo ainda mais que o essencial. ele!pcnto da jüstiça ·das lcls penaes; 
povo brazileiro é eminentemente 'sensível, ·e por rrue o q~e m1s julg1io crime; outros· julgno virlu· . 
isso eminentemente compassivo i em nossaJor- des i que falla·meSJl!O a_irnputaç::to muilris vezes; : 
mar.1io a Divindade prodigalisou. ós .. :CJemcn-. pois o perpetrador 'cuida 'fazer bem e.n110 mal; 
tos 'de amo e de doçura. l\Ias. que vem dahi? ·que o ·exemplo sobre os espectadores é circuin· 
Nno é lambem o povo justo assim como é com- · scriplo aa circulo dos quil crêm o acto _criminoso; 
pasisivo ? E' ; e basta por prova. o ·acto. mas n1io abrange os que pensão conio o sofircdor, 
do- povo alhenicnse, que rejeitou,· sem ouvir os quncs julg:.mdo o acto \·irluoso irril1io-se com 
o projecto de Themistocles, pelo ler, , qualifi~ ::t pena; que n::to ~cve sel~ . conscnuencia de tal 
cada de injusto, ~em que ulil, Aristides, a acto. · ·· . · . · · · _ · . 
quem incumbira que o soubesse de Themislocles. · E' mesmo mui difl'ercnte·:.fsiluaç1i0 dos· crimi-

Sr. presidente, é bom escolar a ·humanidade, nosos políticos comparada com a dos faccinorosos 
mas sem quebra da justiça. · parlicularcs, laes como·o assis~i.no, o ladriio, ele. 

O que Pericles. dizia da condescendencia com l!:stes. têm· por·. inimigos ·a sociedade . inteira; 
. os amigos, que subordinava ás ordens·da ,Divin: ctuasi ninguein sofTrc"com o seu mal, porqu·e delle 
da de, estendo eu á humanidade em. relaçl\o · á. \'em a segurança geral; os áiminosos · poliliccis, · 
jusliça..:....;Dei me symprattein tois'philoiiJ; álla ·porém~' n1io:cslão no.mcsmo.c:.iso; se um partido 
meelwi tlieon: -allendamos á hunianidade, mas ns. aboú·cce, e gôza: coin' o' seu. castigo; oútro par-
11M desprezemos a jus~ça; qu:.indo ajusliÇa·frula, lido o ama e sofTre colit elle; e a. maior .parle . 
a humanidade lemsúmcnle de ::idoçar-llie as or- da nação, quc~eslú:no estado de ataraxia, al1lige- · 
dens, mas não anriullal-as.Que só deveserpuriido. se com o espcclacitlo. dris· dôrcs de. homens, ode . 

. o crin'ie claramente próvadó; que a pena· deva logo" cuja pci~·versidride nil.O .tem apodíctica cmwicçM., 
. SCgllÍr·SC as deliclo, é obriga~ilO da justiça, e nada · lslo,:e muito :mais que:se podia lembral' p:Íi;a . 
tem com isto a piedade . ..-, . : · . . di!l'erençàr as~duas Classes._de criniinosos, prci\·a · 

Eu que ora-me opponho á amnistia, mas que sómenle.a necessidade dci''prudericia e economi:.i 
tenho sido, so1,1 e hei. de ser propugnador da no ·infligir penns1 c laes ·dcliclos,. mas ,nunça 

• \'erdadé C da justiça, DilO Cjl)ero que a inl]OCencia . UCOllSCllha a sua permissão OU i_mpuniclacle. . . · 
.tenha a· sorte do crime; que se confundno teme· · Ha outro _elemento. que mc_rcce allençl\o·na"" 
rariamcnlc cousas lilo adversas, e que se.aggrave classificnçl\o de Ulll acto como crime,: é· o 
o mal do castigo com o da desnecessaria demora ; ·perigo social ; tuna vez que um acto o gera ·deve 
mas isto jtí _disse, n::to é acto de compaixão, é de. ~er prohibido e·: punido pura .prevenir a sua • · 
rigorosa justiça, a que ledo o cidadiio lcm direito. 1 cpeliç::to... . ' ·. ·. .· . · · · · · 
Sao erilnes de opiniil.o, disse um noh1·c prco· Seja pois a jusli~·a doce n~s penns que Ee im~ 
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puzerem nos cri.mcs politicos, múrmcnl.e.no cs- .Tulgnr:\ ril:;nr.m como precursor de rcYoluçocs · 
Lado ele . ignorancin dos principies sociaes, em o acto da lei, que esmague os ousado~ pygmilos? 
que nos achamos, mas por amnistiu.no.o lhes se· EIJ;~jlm, quer~se amedrontar-nos· com. o 
gurcmos a impuuidarle. · ~ ~ ·. exemV!o das perseguições do desprezivel José da 

O. castigo nos crimes políticos, disse um nobre Silva Carvalho, cujas arbilrnricd::tLles c espio
preot)inantc, em vez de abafar conspirações nD.o nagens nno tôm podido suffocar o dcsejo/i:lc 
as póde estorvar,.cpro\•ou isto'comexcmplos de.· mudança que parece ter outra vez invadid~(os 
Portugal. . . . · . · · . · . portuguezes, • · 

Vejamos de que peso silo ellcs. _.. c,~ Que · ha de · cemmum entre as manobras 
O Demoni9 do Meio-Dia,.Fcllippc n; auxiliado tenebrosas de ,José da Silva Cm·valho, e seus 

'Pela baixa. nobreza ,portugucza, roubou á casa. -soei os, c o que vemos entre nós? . 
de Bragança o throno portugueziosmeios decon- Os portuguezes, que suspirav116 pela nova. 
servn1:1t0 J'or1lo consoantes com.os da acquisi1:1lo; ordem de cousas, qneriM,a porque a. julga vão 
um.' regímen ty1~annico .. e d.cseonfiaclo . páreceú .aurora da ventura e riqueza;· ódiav1lo o governo 
ao gabinete de Madrid o unico capaz de segurar a · velho', porque o julgav1lo causa da: sua probrcza 
usurpar;lto e sopear osju~tos arfemeços de um p'óvo · ~ miseria. Fez-se a rcncvaçM, c até agora das·. 
injuriadq_. Migu~l de Vasconcellos, um pm·luguez promessas constilucionaes . nada . mais tem 
traidót· e:·abitstardado, foi o imiis .activo executor colhido senão desgraças; o governo · IJovo,. 
de tno :]oucas~e. barbaras: resoltiçoes·; 'e todavia herdeiro da inepcia e corrupçno. do velho; tem-o 

"· apparcceu a·qurisi ·miraculosa revolução de 1640.. . excedido,~· se é possível; ·em . desacm·tos · e 
Quctem isto· de applicavel.aó nosso caso? Os prevaricações. Que devia succeder?. Ter-se-lha 

portuguezes tendino ~ irresistivclmeJite â rccupe- odio, desejm·,se a ~un quéda; e :é o que su~cedeu, 
1;itr a perdida.libcrdride_e~ dignidade' ~nacional.; : apesar das ·proscripçoes . de :Carvalho c com· 
os talentos de'Vascóriêellos; que possúin tàntos panhia, porque proscripçoes podem conter pelo · 
quanto ; era . a 'perv~rsidacle: c]ó · seu . córàÇ1lo, • terror~ um homem ou uma pequena facçno, 
não :bastúrão.para cistorvar·a;appariçltd'de UI]l' nunca iimanaçD.o; · .... • · . · . 
sncccssci que era eJl'eilo de todas:as paixaesJ·cmii-. · Mas o que Ut foi e devia ser inutíl c insufficicnte 
das, quer. benevolas, quer niaJevolas j de uma . é eritre llÓS util e bastante j é a for(!U nacional 
revoluçilo, que demandav1lo)gualnienti:r o amor~ . que se desenvolve contra indivíduos isolados. · 
da patria, da indcpendencia e da'dignidade" n'a· · ~ Concordo que a marcha franca, justa e legal 

. cionril, o ~i:t\l!l'al desejo de fnrt.arem-se:l opprcss1lo ' é quem estorva as revoluções;~ por isso CO!l· 

c vexames, o resentimentcfpelos males soJTridos, · demno a amnistia, .. que é uma medida extra· .. 
e o desejo de vingança. · · ... . · ·· . · ordinaria. que nno é justa, que não é legal,. antes 

Entre nós é o avesso, é. umpunhado':de homens. .é o silencio da lei. · , · .. 
(se. s~o, .pr?v~~~s · as ::tccilsaÇ~~s), ·qu:c · .CJ~ér · O que me fez pasmar foi o argumento que 
resislir a opmil'io.gcra,l; é a· torref!te da opnuno~ da conspiração do mai·quez de Villa-Real e d:lCJ~e 
gei·al que os afoga; c será·o seu castigo~cO:pãz de de Caminha ·quiz tirar a favor da mnmslia, 
produzir~ revolqçOcs, ·quando quasi parti.lha·as como medida doce, o· nobre preopinantc; se 
suas opiniões exageradas? Só quem~ delirai; dirá este argumento· alguma cousa provasse, provava 
seàlelhante absurdo'. . . . . contra o nobre preopinantc, que a doçura nl'io 

A mesma resposta é nfJ]llicavel ás crüeias de bastava para impedir conspiraçues. 
1817, em·Portugal, ·que nnq. puderno~ tolher· a Ellc confessa. que Jono IV cuidava do bem do 

• revoluçno~·cJe24 de~ Agosto de:1820J e '15 de . povo, nno·perseguia;nno espiava,~ tod:ivi~·n1lo 
Sctembro~eni'Lisbon. : ''. ~ ·• : :."~ : < · : .. ·• ·· ~. · evitou que contra~c!Jc COJ?.Spu·assem o desvau·ado 

O· povo· portugLiez csiirva·•causai:lci·do:des- · marque?. c seu filho. : ·· . 
gcivemo•. velho; sua. mni·inha;. seu; corim1erciOi ... "E'~ verdade que o nobre-preopinnntc,. o cfl'cilo 
suas art~s, àté sua gloriirmilitrir tinl1a,esvaeéido que quer-attribuir .:l.cloçura do governo o\.a eles·. 
·para .elle; uma· regeneràçno: eral:olhil.da ,·geral;:.· ·coberta~: da·, conspirnç1l0 ; crse a. dcscoberlá de 
·mente c'omo: precisn(em· taLcàristítuiçD,o dos -conspiraçoes.c seti castigo provasse a doç~r.~·dO 
espíritos··: ,''.os,, citstigos : : sno :•de .·. ,•nepessidade · governo, coritra quem se consp!r~va, .do~!ss!mo · 
impotentes contra a mmis:i'dosc desejos de •:todo · loi o iniperio de-Ncro c de Domici~no,_doCJssuno 
um povo ;:satisfazêl-<is e illusti·al'oS era ;o unii:o. o .de N apoletto .. · : · · : . . · ~ . 
reincdio; ·isto é o que: se nnodez; e:á naçno 'se . E' tal o absurdo qur. me persuado ·que nesta 

·vi o~ na ~Jirecisno de ·buscar. por folça;o ~que·sci lhe· citaçno uno. teve~ o úobre·. preopinante ·. outr~ fim 
devia de justiça,: c se Jhc ~i:Iil~ queria dar ·por:· . senilo mimosear-nos ·com um retalho de eruthção,. 
gosto .. · .. , · ~... . .: ''·: :·.~ :'·:. :: :·: : . . ·• .. •· . ~ , .. ' embora:J'osse·miu applicado. . · · . 

· ·.Mas entre nós nãó existe .tal choque;.o chefe .. · A novidade do governo, diz o nobre ·prcopi· 
hcreditario ·. da · nação , frnnqueo~u-nos ·o que· nantc, .toma a amnistia nccessm-i.t f um governo 
'denliindnvamos, estão satisfeitos nossos desejos; noyo.precisa adquirir força· moral,, ganha~. a. , 

• e é neste tempo queindividuos ·obscul;i:Js, c sem. · estima c· anior dos povos, e nl\0 ha ·pam Jsto ~ 
'·ocaçno clevno novas ·pretençaes ~oppostns -~ís da. , mcics· mnis, npropri:lllos ·do Ç[UC os:; sun:cs_; o 
lotalidadc do pOI'O! . . . <. · ·., ~ ... · .. bnlr.nmo deniJ'izn cltngn·S fJllo? o caulcrJosú JJ'I'Jtn, 

'l'O!o!O 1." .~ .. ~-·-·~--~~~ .. -~--·~ ~ . ·~ ~~~~~~·-·---17 __________ _ 
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Examinemos a ques!no. Recorre por fim o nobre preojJin:mlc, como ;Í 
Ningucn1 duvida .que um go1•erno novo. pr~· ullima lr·inchcira, depois de :·m·ç;\das as mais, á 

c~s~ de adquirir lo r(' a moral ; mas como se ulilid:ulc que vem ela nnT.lis:ia {!. •.H:s. n>thléa, ao 
adqnire clla? Por medidas cnergicas ou de fm· impct'ador, c por llm attl ao minist<.!l'io, n quem 
qucs~\? Pelo desvio habitual das lei;; ou pci'a accusa de inconstitucionalidad~, tjue deste modo 
firme adherencia a cllas? E' um governo fraco se lavaria. 
e injusto· quem ganha a aiTeiçii.O ·dos povos, ou E' util a nús, diz ellc, porque participaremos 
um forte e justo ? da g1·atid1t0 do amnistiados, que nos olhar(\õ 

A resposta a estas pergm1las decide do fado como tendo posto fim a seus males. 
da amnistia. Elia é como jú mostrei medida · O nobre preopinante conhece· mui pouco o 
extraordinaria, desvio da lei: c com rnzno ha coraçilo humano; a sua idade o excusa i quem• 
de ser tomada pelos que dclla se aproveitarem soll'reu justamente, se a m1io que o pune o lc· 
mais ·como filha elo temor do que da bondade vanta, póde ser· lhe talvez grato; ·mas (JliCl11. 

do governo. · · . gemeu sob o latego imperioso da violencia, ·ainda 
Se os criminosos politicas crêm obrar bem quando ella cessa nno lhe leva em conta a ·ces· 

quando conspirão, nO.O podem agradecer· como saç11o intempestiva e tardia; o sentimento da 
favor o que cuidão lhes pertence de justiça, não injustiça tinha lavrado muito cm sua alma para 
attribuir:íõ o poupar·Se·lh~s o castigo {t hum~· desappare.cer n'um morilei'ito, com o leve sopro 
nidadc c piedade, mas. s1m a tem?r e tard1o da· presumida bondade; disfarça·se ci resenli· 

..• arrependimento ;'e· tard1o arrependimento n11o menlo até que chegue a hora da vingança. 
faz esquecer as passadas oJTensas. E' util ao ün1ieradoi:, diz o nobre precipinante,-

Desenganemo·nos, S.r. presidente, a força e a pois executando, coopera para ventura do povo. 
justiça é só quem ·enge, quem conserva os Muito injuria faz o no])re preopinanle ,á. nossa 
governos: tudo o mais é expediente de tímidos · inte!ligencin, se crê persuadir: nos; e triste àmos· 
e i"norantes empíricos. · t ·· d·' d d't d" 

"'o b,o]s", nlo cicatriza as cha"cas, mas quando o ra nÇ>S "' a sua, se acre 1 a 0 que Iz: · 
" " O 'imperador," que podia conceder a amnistia, 

cauterio as tem limpado,· applicado antes só e que a .não· concedeu, .ganhará em executar o 
serve de cobril·as de· enganosa crosta, debaixo que a assembléa decre)ar? Cumprir o que n11o 
da qual a ferida lavra e contim\a putrida suppu· é obra _sua, ganha1··lhe-ha. os animas? : · · · 
raçil.O. . . · . Não é mais natural que se diga, que amigo . 

!\-Ias que mal vem da amnitia? clama 0 nobre da severidade,.: foi incxornvel. ao grilo de dôr, · :;, 
pre·opinante. Todo o Brazil adhcre · ú indepen·. qum:i.do podia abafal·ci, c só se i:nostra humano 
dencia; a divergenc~a versa sómen~e. sobre. os . quando nno púde deixar de ser? . · · .. 
meios de a consegmrmos i a amms!Ia trara a .· Mas .o minislerio, que . prendeu· e ,deportou 
nosso seio nãO inimigos da nossa causa, mas os · .. sem culpà, corria diz o nohre prcopinante, visto 
seus melhores amigos. · estar. coninosco identificado, ganhar;i s~m du~ 

Eu ntLo concebo que os amigos da ordem; . vida. Como! Haver!t queni lhe agradeça· nito 
. que silO os no;;sos amigos, precisem d~ amn~stia, continuar uma inJustiça, de que.dizem fôra autor, 
quem vire conforme as leis, nno deseJa 0 Silen, . só porque .nno tem poder para continuar a ser 
cio de lias; é contra os inimigos que est;\ asses· · . t 'l · · 
lada a artilharia·das leis, é em favordelles que. lllJUS o. · ·. ·. . . 

· d" Sr"'pres.ide.n. le,· se o ministerio errou, emende· se quer pela amnistia estorvar que 1sparem os 
seus canháes. Que mal vem da amnistia? o . mos.· o .seu erro ; se peccou deliberadamente, 
susto geral dos bons,a ousadia geral dos máos. punamos os seus crimes·; · se desgraçados, sem 

Nós nilo procla~arnos .. só ·:a in~ependen~ia,. delicio.· provado, têm sotl'!·ido como criminosos, 
proclamamos· 'tambem. um. 1111pe!·1o consl!tu· . recoiT11o.·ú · justiça'nacional, ·eua .n11~ recusará 

al 1 d d 1 o_uvil:os; mas Mo se nos 'proponha ·que demos 
cion i quem Jusca ~ m epen encm · po~ ou ros conió fa .. vor o que.· é d. e obl'igaç11o ·, que dispense· meios é um temeratw, que despreza os diCtames 
da sabedoria "'era!, .é um perjuro, que calca aos mos 'comO. gràça o que é de justiça; isto nunca ·. 
pés 0 jurame~to nacional, c :.1 estes é a· quem. ·. v'õt:irei eu;.o meu gl"ito d'armas é justiça.a .. todos · 
·rcmedeiaaamnistia~ . . lecyont!l".ltodtos~t··· · ·:-:.· -·-,.;,.'"a•~:;,:··~·· 

· · .· o o .. por an o.quc. n11o passe (I :<l'". Iscusst.o Se o Brazil todo adherc (\ monarchia constilu · 
cion::il, se ha apenas um ou outro furioso, que a 0 ·.projecto •ge amnistia. - . 
pretenda derrnbrir on solap~r, menos razno ha o sr. :M:u.nk 'l'av4res :...:..-sr.· presidertte,:, de· 
de conceder·se uma ammstia; que só ·deve ter pois de me liitv'er· precedido Um tno sabia e elo· 
lugar quando o numero ~os culpados _assusta .o qtiente orador,_ depois de ett lei· ouvido um; tilo 
executor e força a comnllSeraçno do povo; lobos completo discurso, 1;espeitosamente ·guardaria o 

. solitariof, animaes de presa, detestados cabem mais ·profundo silencio,: se em r:iz11o ·do: metl 
sem que a piedade gema. . · · · . : ; pesado ca;go, nno. f~sse · ~brip~do ~ l~llat;. · · • 

. Que seja justa a amnistia, depois do que !fca · Fullare1, portanto,· e. prmCJpmrel · d1zendo que 
dilo, é absurdo tal que me 11110 canso a dcmons· quando se trata de mclhora1· a soi·le de cidadnos·:. 
tJ•al·o. dc>g-rn('aclo.s; cu desejo ser sempre o primeiro em · 
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alçar ·minha voz ern seu favor; por isso que me 
custa a resistir aos doces impulsos da mais excd- . 
lente das virtudes, a. santa .. beneficencia; a mi
nha.conducta a esl.é respeito é assaz notoria ;.n;.s 
côrtes de Portu~al, tive por mais de uma ~ez, 
occasião de o mostrar. · 
· Porém ao IÍlesmo tempo, quando considero, 

que uma compaixãO mal entendida, uma cari
dade mal applicada, costuma ser muitas vezes 

. origem fecunda de desgraÇas sem numero, cor
rendo, mais para um orgulho soberbo do que 
para. uma gratidão sincera, tremo, confesso ingc- . 
nuamente que tremo; e tal é o estado em que 
presentemente me acho. : '· · · 

Eu véjo por um lado este nascenté imperio 
'ainda b:ounbaleando; os· nossos· inimigos intcr· 
nos·e externos, invejosos da alta gloria que nos 
.está reservada, :inciosos procuri10,-nã6 destruir· 
nos corri a·. força, porquanto nãO podem, mas 
sim clividír-nos com a intriga, valendo-se da 
calumnia e·-.da mentira; vcjo·por outro Indo a!· 
guns destes inimi~os descobertos já presos, im
possibilitados: de rios dairinificarem j e á vista 
'desta· fiel exposiç11o, que pessoa nenhuma repu- · 
tará exagerada; poderemos admittir este proJecto 
sem que s'obreverihão gravíssimos incommodos? 
Franquearemos· os portos aos nossos inimigos? : 
N110 o posso Crer; eu faço, senhores, um alto con· 
ceito de vossas· vii'tudes patrióticas; e pó r· conse
quencia-n110 põsso-esperar que -procedais de se- · 
n1elhan te mim eira. · · · · · · · ·" · · · 

'Eu. bem desejaria sãlvar a todos, se todos ' 
conhecessem, depois do seu erro, os seus deve
res ; mas quanto é isto dil'ficil, a experiencià. nic 
ten1 mostrado. · . · . ._. . .· . 
. ; o que se ·póde esperar da soltura de um h o-

não posso ..... basta; o que digo é, que se certos 
homens voltarem á Pernmnbuco, não s&i o que 
será daquella província. · . 

E o que succeclc alli, não pode1;á tan1bem sue
ceder em outros lugares? O nobre deputado que 
acabou de fallar, dispensou-me de set· mais ex· 
tenso, c eu mesmo não intcnciono cansar :í 
assembléa; só resta-me dizer que, se ha (como 
querem alguns, e do que não clúvido),· se ha 
muitos presos por opiniaes politicas que esmo 
iimocentes, nno será. mais honroso para ellcs o 
sahirem liYres por uma sentença sem deverem 
favores n pessoa alguma? ·.E' verdade que tam: 
bem poclel".í haver algum, que por factos prati
cados e.m coritruvenção á sagrada causa, que a 
nação adoptou, mereça uma puriição capital; fuas 
cm favor deste. já cl.'agorn protesto, perante o 
povo, que me ouve, protesto, ·que irei, (se fõr 
preciso) nno como deputado, mus como cidadão 
amigo dos homens, sim prorcsto, que irei pedir 
á pessoa a quem compele o poder ele agraCiar, 
que _lhe perclôe. Porém nno approYo, que como 
legisladores por ora o laçamos. Esta é a minha 
opinião. . . · · · 

Como erilo quasi duas horas, o Sr. presidente 
interrompeu o debute; e assignou para a ordem 
do dia: 1 •, a discussão do projecto do regímen to 
proposto pela coinmissão ela redacção do diario; 
2•, a continuação da discussão 'do projecto ele 
amnistiaaté ít uma hora da- tarde; 3', a dos ar· 
tigos do ·l·egimcnto da assembléa . ela uma ho_rt\ ' . 
por diante. . · . ·. · 

Levantou·sc a sessno ás 2 hoi·as da· tarde, 
· .1.lfanoel JoBé de Souza França, secretario.· 

Sessão em 22 de lllalo · 

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO•MÓR 

.. mem; que. t~ndo vivido por mais de quatro an· 
.nos nas ':mms duras prisOes, apenas é solto (e 
'para o que eu concorri) procura. de novo ensan· 
guentar o seu paiz, c ele facto o ensanguentou, 
como me· consta? Que ernencla esperaremos de. fl.eunidos QS Srs. deputados pelas 10 horas da 
outro;. que qliasi sempre vivendo em prisoes pelo manhã, fez-se a chamada, e acharão-se . prescn-

. seu espírito· tui·bulento ·e. inquieto, logo_ que 6 · tcs 53, faltando por mol~stias os.· Srs. ,. Gama e 
.solto_;das ·prisoes ·de§tn· Côrle, .. vollan4o.á Per· Coutõ·Rcis.: ... · : .... · · · · · 
nambúco, -.. promove. alli immediatamente a re·. . 0 Sn. · P'REsimiNTE decl~ro~. aberta a. sessilo; 
volta, :a. .. sediCç.no e ánnrchia? ~ : . · · · . . e ]ida a ricta da-antecedente fof approvada'. 

· Ah! Sr; presidente? Caris~· me horror. só. o . , . -~ - · . · C ~. .. · 
ouvir falla~ -em :revolução ; :exprimo-me franca· , ·. O. Sn. SECRETA~IO Çarneiro . de . ampo~ .leu . 
mente ·como :·um. :celebre . politico ·dos. nossos . ~ U!J1!1:repr~se~ltaçno. ~o deputado .elei_to pelas pro-

. · tempos:_Le8 1·evolution8 me 8oitt.orliim..scapaice · vmc1as do H10;Gran.d~ de·S. Pedro do S~tl; e. de 

. : ·quela .libertB7n'e.~f cltú~,:odeio c'õrdialnieute 2:~: . ~· _P~u!o, Jose Felunan~ !trrn~ndeJJ -Pmhetro, .. 
revoluçoes, e ode10.as,.porque .anlo·em .;extremo·. concebida ~os tm:mos se.,mntes. ... . . . . . . 

. a liberdade; o fructo órclinârio· das revoluçocSé . · cc'llln1. e Exm. Sr.~Constando-me que as 

. sempre;.oú uma. dcvastúdora aiiârcliiii,· ou um· prci\•hicias de S: Paulo, e de S. Pedro me llOn
despotismo militar crudelissimo; a revolução. rarão com a eleiçllo de deput~do p~ra a asse~I
sempre é_um mal, C SÓ n desesperação faz lançar 'bl~iL geral _constituinte elo imper!O d~ ;Btazil? 
mão. della, qual!do os males sno extremos. comtudo .nem de mn.a nm11: de outra recebi 

. Todas as vezes qüc me lembro que a minha· ainda· o c~mpetente diploma; rogo_ portanto 
1 
a 

• muito amada pati•ia tem sotrriclo este horroroso . V. Ex. haJa de apresentar á mes.f!la: !JSSembl~a 
flngc))o j ·quando me lembro Cjlle homens peri'Cl'· · . ~S(~ minha pecli:tração; p:tra que Jllm!lJ~ me SCJa . 
sos, esquecidos dos seus deveres, ha pouco a· imputavel . qualquer de1~1ora-ou ommissao na 
envolvêrno· ria mais sanguinolenta ~uerra civil,' pontual entrega do·refer1do documento.-: Deus 

-----------
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guarde a V. Ex.- Rio de JaneÍI·o, 21 de l\Inio 
de 1823.-Illm. e Exm. S1· .• ro~<l Joaquim .Car· 
ncii'O·de ·cnmpos.-,To8é FcUciano Perncmdes 
P:nltâro. »-Hcmcllido ú commis~ão de poderes .. 

O ~n:sr.:o Sr:.. SEc!u:nmo leu o seguinte parecer 
da conunissilo de poderes: . · 

320 l'l:i., no primeiro anno, c no segundo a 
me fade destas quotas, visto, que já podem· te;· 
obtido ·por sua industri.a alguns subsídios .para 
subsistirem: · - · · · . . · · ·· · ·. · 

cf' 4. • Que do thesouro se remetta a cama· 

cr A commissi'ío de poderes examinando o di· 
ploma do Sr. lllanoel Caetano de Almeida, de· · 
putndo pela província de Pcmambuco, o achou 
conforme com a :icln, c cst::t conlormc ás in· 
sll'llcç.ücs que rcgul1\o as eleic;.úe;; é de parecer 
que o mesmo deputado pódc vir tomar assento 
ne~la n3scmhléa.-Paço da assemhléa, · 21 de 
:M:tio de 1823.- Eaf.et•ão Ribei1·o de Rl!llendc. 
-Antonio Carlos Riód1·o de.Andrada 11Iacltado 
c Sih·a.-.J[anoel Jacintlw Nogueira da Garnct. >> 
-Foi appromdo. 

ra, c a contabilidade reapecti\'a a qumitia de 
•1:3·18$300, para a sobreclita assistencia nos pri· 
mciros quatro mezes, fazendo-se o pagamento 
no primeiro ele cada mez, c adiantado, da qu:m· 
tia total relatiYa ao mer., del·endo ser .ao depois.· 
suppridns pela admiu istraçno da proYincia rcs· · 
pectiYa, pnra o que se expediráO as ordell$ nc· 
cessarias ; porém cslanclo ainda aquella provin • 
cia, em estudo ele o· não. poder fazer, ·se conli· 
nuurá pelo thesouro do mesmo modo. =• . 

>• 5. • Que a· camara informe a S. M. Imperial . 
pela rcpartiçilO ela fazenda sobre os instrumen • 
tos . necessarios ús operaçoes. ag;ricolas, . que 
aquelles -colonos hnj1lo de emprehcnder,. para . 
lhes serem immediatamente. ,fornecidos, ce da 
mesma fórma; sobre. as sementes e plantas, ,que 
precisem, c julguem .mais. ana.Jogas, e adequadas 
á cultura do lugar. . . · ...... ·--· . . ... . 

o sr.:Bariío de s . .A.maro: - .Tenho que 
apresentar uma proposta a esta as~emblé:i, c 
·como a su-a materia ó mui clara e por si mesmo 

. se rccommenda não perderei tempo em pre:nn· 
bulos. Lc~1 a seguinte · 

~\ JXDJCAÇÃO 

cc Propouho: 1•. Que se exija do ·governo tÍma· 
infotma(!M do estado actual em qúe se acha a. 
nação. 

c< 2.• Que esta info1mação comprehenda lodos 
os ramos da adminislraçno publica. · . 

C( s.· Que as materias que exigil'e!U segredo 
venhão notadas em separado, se dc~sa revelação 
não .perigar o bem da nação. · . 

cc 4.• Que na mesma informação venh1lo in· 
clicados os abusos que mais carecerem de re· 
fumL · · 
· c< Paço da assembléa, 22 dq Maio ele 1~23.-::-
0 deputado, Barão de Santo Aina1·o. )) · ~ · 

Depois ele 'alguma discussM decidio·se que se 
officiasse ao governo na fOrma da indicação. . 

O Sn. Rmtmo· DE ANonAoA; leu o seguinte 
parecer ela commiss1\o de colonisação c fazenda . 
sobre o ollicio da camara de S. ,Jorge dos Ilhéos 
respectivo aos colonos de Francfort: . \ .• · 

PARECER 

" A commissno de co!Qnisaçil.o, c a de fazenda 
examinando a rcprcscnlaçno da camn.ra da villa· 
de S. Jorge dós Ilhéos sobre mi ccilonias ele til! c··· 
mnes alli cl1egados,. é de parecer: . .·... .· · • · 

" 1." Que a·cnmarn tlssigni!- i1o· terreno; que 
pelos ajustes lhes l'ôra dcsti!iadó, porr.Ocs de tcrrns 

. a cada J'nmiJia, Cll1 que s·e pciSSilO manter, jJrati· 
cando o systema de cultura, que melhor se con· . 
Jormar com ns suas circumstaneias. · . 

,, '2." Que na falta do referido terreno se lhes .. 
assignc OU\rO qualquer, que esteja devoluto. ·. . .. 

o:i 3." Que pela iazeE:_cla publica sejM suppri; 
elos por dous annos aa neccssaria suhsistcncia 
dando·se a cada individuo de ambos os sexos 
diariamente 160 I's,, e a cada chefe de fmnilia 

·· ,,· 6.• Que sendo talvez alguns dos colonos mi· 
neiros, tecell!es, curtidores, etc.; .e como taes mais 
proprios para ser~m empregados em outras par· 
tes; acamara envie· uma lista com a declnraçltO 
.dn .profissão de cada mil .... ·.· . · 

cc 7. • Que estes estrangeiros ora chcgrül'os, c 
que para o futuro vierem, n1\0 poss!!.o gozar do 

· soccorro de qualquer qualidade . quncja;. seni 
. primeiro prestarem o juramento de obedicncit\ 
á.s leis do Imperio perante a can1ara, onde haverá 
o competente liYro para a sua matricula com a 
neccssaria individuaçno: · . : .. ' •. · • . · ' 
· .. "-Paço da asscmbléa, 20 de i'IInio de 1823.-.:
Nanoel Jaeintho Jfogueim ela· Gama~-:- José de 
Rezende CoSia.- J1!artirn Frcúw~co Ribeiro de 
.And1·ada.-Antoi!iO Gonçalues- Gomide.--:-João · 
Gomes da Silveira 11Iendonça.- J.1[anoel Rodri· 
yues da Costa.~Jozé A1·ouclte de Toledo Ren· 
don.-Barão de Santo Amaro. Ji. , . _ 

. Depois · ele algum debate resolveu~.-e -que se 
. remetlesse outra vez '·est~ negocio ao; governo 
autorisando-~. para fázei.- despeza aponta,da. pela 
commissD.o, c .dar, ,quiuito no m:~.is,. todas· as pro· 
videncias cci'itducentes ao· cslabelecimento dos 
referidos colonos, emquànlo a asscmbléa 111\o .. 
dcc~el~. um regimento que preencha, os fins da 
C l . n . . 

·1,,0 Ofl!Sa(!, O,, ,- · , . . . . . . . . ; • ,. 
''ffo·.sr~z 'l'avares :--Antcsquc se passe a. 
·ordem elo dia,. Jllíçõli'C'Cii'f."L para ler um projecto 
de decreto que julguei riecessarioJazer,' pór Iuc 

.·lembrar que tendo o Brazil, porniuijustus elegiti· 
mas Tazaes, ~:enunci:ido para .. sempre a toda e 
qualqticr üni1\0 politica ·com• Portugal ou outra 
qualquer naçno, que· se opponha á su:i indepc11· 
dencla, assumindo por este acto solemilc o dis· 
tinctivo titulo ·de nação soberana e -verdadeira·· "' 
mente livre, .nno· póde .Portúgnl deixar de ser 
considerado po1· nús como naçil.o · estrangeira,; e. 
por .. consequenci.a todos. ós porlugtiezes,· .· aindn 
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mcsn1o os que residem entre nús,fazcndo parle 
de outra família, ficão, pelo direito das naçOes, 
inhahilitados para o_goso de certos predicmnenlos 
que'. só compelem aos que 'posst~e:n o fôro de. 
cidadão. ·· · . · . 

. . Mas como cnlre os portuguezcs residci1lcs no 
Brnzil, cu sou informado. que existem alguns_ que 
se têm mostrado adhereúles · ú nossa sagrada 
causa c alé trabalhado para. el!a, c que existem 
outro~ que esquecidos dos Íll}m~n~os-bçneflcios 
que lhes lemosprodigalisado, nrlei~amcntc.pr?· 
curi}o .. solapar-nos, e- afinal deslrmr-nos, se;m 
uma injustiça nivelar uns com os outros ; assnn 
como .muito ·impolitico c repugnante o canse~-. 
lirmos qúc os que de ora em diante vierem nttra; 
hidos pelo .relho ·habito de desfructarem ludo 
quanto . .possuímos; conlinuerr:. a ler uccesso · ás 
honras c. empregos, sem que preccdão certos 
requisitos. , : . · · . · : . . . 
· E', portanto, o fim do projectei distinguir os 
bons dos mãos portuguczes, e os porlnguezc;s ora 
rc~idenles no Brazil dós que para o J'uluro v terem 
residir. Is lo ·melhor· se verá pelo seu· cot~leúdo: 

PROJECTO DO. DECRETO . 

projecto. · (Apresentado na sessão de 16 do 
corrente). · 
··o sr. Araujo Vilinna :-.'\: rcspeito·do art. 

1' que vni entrar .em discussão, direi succinta
menlc quacs for!lO as razOes que . movêrão a 
'com missão a formal-o desta maneira.· . ._ 

Dou~ .objectos se o!Terecem nclle.ú considera
ção dà assemhléa-empre:;ados.,-salarios dellcs. 
. -QLianto · ao ·primeiro objecto julgou a com
missão .indispensavel um redactor,. cujas altri

buit;ões marcada.s do ~ 4' a 8' se reduze~. ú 
correção dos lrahalhos dos lachygraphos, c ti. or
ganisação do Dia1·lo. Julgou a càmmissrw igual
mente indispensavel o numero de nove Lachygra
phos,. ires ·maiores c seis .menores, afim de os 
distribuir em. Ires turnos dirigidos cada um por 

. seu lachygrapho maior. · 
. .Aqui leve a commissão· em VÍSla não SÓ a 
riecessid:ide de dar tempo ú decil'raç1lo, confron
t~r.ãó e apuraçãO aas notas, mas tambem a falta 
d~pessoas peritas. emlachygraphia: inda assim 
receio.que o espaço .concedido na alternativa dos 
lres turnos não 'seja suflicieritc 'para noviÇos' na 
arte. Alem disto pretendeu iL càmmissão habilitar 
maioi·. numero de ÜLchygraphos para que possa 

. <i A asscmbléa geral constituinte e legislnliva haver na publicáção · do.· Dia1·io maior ceie-
I . . .d · B .1 1 · l · ridade. . · · 
c o tmpeno o rnzt c ecre a:· .. . Para a creaç:iodos dous escripturarios.consi-

. <<'1.'-Aquelles portuguezes'que presentemente deroU. a commissno que devendo,·· segundo o 
residem no Brnzil com Inlen~ão de p~rmanc~ . systcma dcsse·prqjecto, ha;:cr muito·trabalho'na 

· i::ééni,:c quetêÚ1dado p!'ova~ não equivo~as d~ csci·ipturaçn.o relativa ao· Diario, não' podia 
. adhesão á sagrada causa .da mdepcndcncta, e a deixar de os pi'opôr. · · · · · · . 
. · augusta pesso~ qe S. M. Imperial são. ~ecla.ra~os .. O: ·servente,·, que .,á primeira vista pareccr•í 

cidadnos brazdetros. · : ' · · · · ' '·' · · ·. supedlno, ·n11o. deixará de,se jnlgar ·nccessario 
· " 2.•: .AqLicllcs, poréin, C~j[nondnctâ f6r)iis-. . qnando se reflectir que um corre! o para ,gor • 

.peita, o góverno fica autor~~ado, por ·.espaç~ .~e rcspondcncia do .redactor com ,a 1mprensa1 e 
lt·ez mczes; ·contados do dta da pubhcaçtlo do· . com a commisstlO é indispensavel. ' . ' 
presente decreto, afazer retirar immcdinla~cnte . · , Um administi·adcir que receba· ás assignaturas, 
para o seu paiz: · · · . · · mantenha a cort;espondcncia com .as províncias, 
· " 3.' Posto que· se fr:mquêc a li\U'~ entradO: a . c faça a distribuição do Dia1·io na cidade, pareceu 
lodos os estrangeiros, e por consequci:tcia nos por- igualmente necessario. . · · . . · . 
tnguezes qLHi. desejarem estabelecer-sc_riest~ ~as~o .. Qu,mto. ·ao segtindo .objecto.,-salnrios-:nilo 

. ·e. rico'' imperio, todavia 'ilcnhun~ .será .]Úmrus. podia a conimiss1l0 SCr niaÍS CCOnomica: propõe 
admittid6.a qualquirclugar.de'honra,.confinnça . l:OOOS para o. redntor:.c. qnem.se.,exP.ortl. por 

. c interesse;. depois· da públicaçãó ·do, presente menos. a trabalho lll'o enfadonho? O qttc se esta~ . 
decre1o · cm;diarile, sem qué preceda carta de !Jelecc para os tachygraphos é certamentcp.menÔí;, · 
natu'rulis:içito COncedida peJo · gO\'erno, 'para.-~ ·_qn_e,nas ci.rcumsta~cj~ !\Ct~aes se pód~_Ofl~j:~cer j 

· que· haverá o. ll~i!ÍS rigoroso escrupuiQ,:· mnre~m: -tanto·' asstm,: ·que sendo ltdo. pela .. Prtmetrn • vez 
. do·Se desdêjá,· einqÜanto 'ril'I.O S~ C0~7Jú~ ~ con; . : esle. prbje,cto, O~ tncJíygraphos e~t.llo prcs:ntes '; . 

stitúictl.o sete nnhos:dê'rcsidenciio:: ritto inle~rom: . os. outr·os a quem chegou a no bem, :correrãO ·a 
}ii dos; e:]Josséssão (j!{propriedáde territOrial. .· . . cotiJ.missno. 'queixando-se ·aa cscilssez do sal ar i o 

-· . .<( ,1. • 'O derirctó de 14 de' Janeiro é! o presente ·e· protestando :i1no servii· .se nl'lo lhes fosse _nrbi • 
iitino não se julgad. por este revogado, antes fica .:trudo.inais. . . .: ': '. . . . . . <· . ' ' : . 
ern pleno· vigor. · · · · · · ... , · . _· ~: Pé_ço, pri,rtiirito; .í àS'sciú.b~êa qu·~ira tom~r i~~o 
.' 1, Paço da nssembléá; -10 de rifai o de 18.2~."""':' . cm consrderaçl'lo, e estabelecer mator quantttatl\ o r · m - F' d . do que.csse qú.e .. vern rio projecto._· Q.utr? 'tanto F!·m~c-isco'.i_' .-_umz .tavares;>>--:-_·Icoupar~segun: ~ di"o dos dcmrus ·empregados, a .respeito d9S 
letlma. h · : · · · _ · • · , · ·. · ·. qL~aes rião dúvi~o IIP.r.csen!ar .ó,~,tt·o: -~~~·~ih:io.: 

Passou-se á ordem do.dia; e lendo o Sr. secre- E' quanto .tenho que expôr áccr~~~ do_prtrp.eu·o 
tario FranÇa o projecto de regulamento pat;a· 11 - · • · • . .. . . 
rednccno do Dim·io, e sendo npprovado o p;e· · arltgo •. · . - · - · · - - ·. . . . . 

· itlllbulo; · cnll·oq em ~liscussno o art 1" do refertdo . O Sn. Ation.\ii. M.\qiiADÓ : ""':' Es_te ol·clenado 6 
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algum tlUll.O sUJleriur ao que linliilO os J'cdactoJ'cs mcntar o numero qne se lia dc fazcr melhor o 
eU! . Lí~boa : IlJas é vcrdnclc que deve ser Ulll ho' scrl'i\!o. Quanto aos menores cOIiveriho quc scjl10 
lllcm de letras e dc algum merccimcnto. seis; e então eu n~signaria nos oito um orde-

O SIl. AIIAIÚO Vl.\l'~,\ ;-CuIl1Jlre ainda ob~cr-· Ilado mensal de 256.at6 70S·,bcm cntendido que 
"UI' que en~ Lisboa erno dous reclactores. nunca seJ'Í1to mais de dous os CJue vencessem o 

o Sr. Rodrigues do CarvalhO: - Julga-sc' maior ordcnado; ficando a conuilÍssào incumbida 
grande este ordenado i e assim mesmo não tcm o conheccr do seu merecimento para gmduar.
convidado ningucm. Eu como memhro da com.- os' ordenados dós mcnores, segundo a sua ca· ,~ 
miss1to convidei um homem muito habil para pacidade. . .. . 
ser l'cdactor o CJuando ouviú que o ordenado O Sr. Andrada e Silva :-Eu quoro sómenl.e 
era, 1:000$ declarou logo que nM queria. ,Por fazer uma' explicaç110 ~arn iIIustrar a materia .. 
tanto se:é prcciso um-redactor e quo· saiba o Logo que se cOm'ocou esta assembléa vio· Sua 
que faz, dê-se-Ihe bom ordenado, até para con· Magcstade a necessidade de havertachygraphos ; 
tinuarmos com o que está, poisn11o' sei que o eu fui encarregado de daras precisas providen
Iwja mais digno. Creio que a assembléa tomará cias, Um oflicial dn secretaria de· estado dos 
isto em considel'aç:to. negocieis es'lranGeiros se incumbio de. abrir uma, 

o Sn. ANDnADA :lL\CIIADO:-O que eu julgo aula de tachygraphia; ealumnos matriculados 
indispensa.vel é declara.r-se que este ordenado trabnlharllO nessa nula. Para que fossem mais 
corresponde a um anno de trabalho, para. que se assiduos. Sua Mrigestade lhes mandou, dar unta 
llM entenda que tem direito a psta quantia ainda diaria de dua.s patacas, obrigando-se elIes a 
(lue sirva muito menos tempo. aprender esta arte· .deque ,devi1tO . fazer, uso 

'em servir.o da mesma assembléa. Eis aqtii o 
o Sr: Nogueira da Gama: - Estou persua- que teáhó que dizer: para que sirva de regula; . 

dido que o ordenado deve ser relativo 'ao tempo . mento ,mio deliberaçllo. . . ".. 
do serviço i e serei de voto qne se dê ao re-
daetor 100$ por -mez i, se trabalhar um anno O SR. SECnEl'_\RIO 'FnANÇA:'7'" Convenho .. que 
vence '3,000 cruzados; 'pouco' mais é do. estabe- poragora.sç . estabeleriilO esses ordenados aos 
Jecido no artigo e nlloo acho demasiado havendo ,ta,chygraphos,· para promover . este- novo ramo 
bom desempenho: ". de ,industri:i entre ;. nós; . depois os, teremos 

, atépol' . duzentos mil 'réis ; . mas este bom 
,Depois de algumas refiexoes, venceu-se que o ,preçosQpóde:vir,.pel:i concurrencia.; por, em._ 

redactor percebesse 100$ :por cadamez de tra~. quanto de~os-lhe bons ordel1a~os, póis ternos 
ba.lho efTectivo da redacçllO. nccessida~e delles; . ' . , 
, Passou-se ao 2' § do,mesmo' art. 1" que o Sr; Ribeiro :de Andrada:~,Parece-lilC 
trata. do numero dos tachygraphos e seus 01'- que ,primeiro que"tudo .devel'ia a ccimmiss11o.dal' 
denados. . 

. um qJ;çamento do produetodaven~ado Di~l'io ,. 
O Sr. Carneiro de'Campos:..:.... Eu entendo para 'termos ·uma base para as nossas dellbe

que o ordenad(~ de (i00$ para os tachygraphos rações .. A'· vista "delle . até poderíamos" talvez . 
maiores é muito sufTiciente; mas lambem julgo estabelecer orde,nados . mais ,;anta.iosos, do que 
que deve ser autorisa.da a 'coll1miss110 para Ih 'o os propostos; mas como a. commissl1Q não. fez 
a.ugmeutar, no caso de cumprirem: com os seus isto. e n110 pl1dell1os dispensar 'os tachygraphos 
deveres e ÍL vis La do merecimento de cada um. para que se publiqucm os trabalhos da· asscm •.. 
Pagar jÍlll1uitci a homcns ,que talvez nilo satisfa~ bléa, serei de voto, que, qualquer. que, seja ',o 
níõ como se precisa, n110 me parecc acertado. ordenado m;bitrndo "para' cada um: dos lachy. 

o Sr. Costa Aguiar: _·Sou de opininocon. gi:aphosse considere ::simpl!smcnte . como . Gra· 
trai'ia; julgo que ,devemos estabelecer bons .01'- tiflcaçllopor cada mez que trabalharem, ,poflerido 
denados aos tacllygraphos, Eu, sei o CJue é o esta.ser,augntcntada.lí proporç1to do seu adianta· 
trabalho de tachygraphia j . é mui grande; é até' ,mento. ... ., ',' . 
excessivo; e pOI' consequencia a sua recompensa (, Sr. N~g~eii;~- da Gama :-Como éindis. 
rino_ póde ser diminuta. Se,elIes nno.cumprirem,· . pénsavelque:a,naç1lO"conhcça,os nossos' traba.
a ciimmissno conhecerá ,disto. e tomar.í.a.s má- lhos c o carialpor~;ondc .isto secons(!guoé-o 
dido9 convenientes i,mas Ó ordeJ;ludo deve cor: DiCt1:io, seguc-se qúe ti fazeridaptib.lica:há ,do 
responder -ao trabalho: CJue é immenso_ ti de, carregar' com despeza :delle scja-~qual. fôl" o 
muita consideraç11oi·além disto sno muito j)re. prodllct9 da' sua ,~enda.Posto isto.· é cl~roCjl!e 
cisos e ha muito poucos. E' Jlois o meu voto que n110 ·dependemo~, ,CIo orçamento para arbltrar ,os 
assim como se augmcntou o orclenado:ao reda: ordenados; e nté se quizessemos·que.aquelle 
etor, se accrescente tambcm, este, dando-se·lhe" producto cohrisse as despezas,do· .Dia1:'Ío, como" 

. 80$ por mcz.' : estas s110 muito gl'andes, se,da, preciso ven
, . O Sr. Andrada Machado: - Eu acho dema· 'ilel-o por, tal, preço ,que :têria: mui ,pou· 
Silldo o numero dc tres ta.chygrnphos maiores; cos 'comprndores,aci. mesmo tempo que 
em Portugal Iwvia sómcnte dous c cumprino· devc scr lido por todas as 'clasªes de, cidad11os, 
cxactaniente a sua obriguçao. Nno é por aug· (Apoiado.) . 
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Pqrl.-mlo demos :lOS L1chygraphos ordenado ltranquillidade publica; c os facciosos, como os 
: que os satisfaçilo e que ale .promovão a appli· gigrmtcs dn. fahula que .Tupiter imparcdára nas 

· caçilo de outros a esl.e ramo para o J'utm'o. Além cavcrnns das montanhas, nrto ccss:'tl'ão de reunir 
disto .precisamos .delles; ·a commissão tem. s9us es!'orçospara sacudirem o Olympo, quero 
talvez já !'eilo alguma especie de ajuste com c!Jzcr, o Lhrono c a consliluiç::Lo ·do imperio. 
elles ;. c por isso não me ptLrece que seja exlraor- Vollil, portanto, /:onlra ÍL arnóislia nos. Lermos 
dinario o arbitrar-lhe 80S pai· mez nos mais va;;os c geraes, er' 1,que é proJectada. 
hab~is descendo desla.guantia para os oulr?s á o sr. Dias j /Parece-me que a decisão da 
med1da. do seu J?erecunento. . questão que J'az o~jecto -do presente uehatc, 

. . Dep01s de varms refl!lxões tanto sobre o depende de outra que estimaria. ver primeiro 
numero 'como. sobre o: ordenado dos tachy- deci_di.da, isto ~. se a assembléa tem ou não· po-
?ruph9s, venceu-se que fossem 8 por to~os, der de conc~der a)lmistia: resolvida estil, tmta-
2 · mm ores e . 6 menores, sendo o maxuno remos depo1s, no caso de que tenhamos ·n refe-
do ·ordenado oitenta mil réis c o mínimo 25$ . rida faculdade, se é conveniente.concedel-n nas 
cm cada um dos mezes que eiTectivmnente trnba~. · nossas actuaes circumstancias. E cu entendo 
lhasseln. . . . . " que, sem .este preliminar; cst:imos perdendo 

Interrompeu o Sr. · presidente a·. discussão · tempo n discutir esta mnlcrla. . . ·· .. 
para.se tratar do-projecto de nmnisti~, do Sr.; ·o .sr. Muniz Tavares:- LQvanlo-mc para 

. Mnrlms Ba~tos,,:segundo a ordem do clm. . ·. dize.r duas palavras. O nobre deputado nllO tem 
··o ·sr·. Rocha Franc'o :~Sr. · presidente; . cm · razão de' exigir semelhante deliberação ;·a-ordem 

matc1·iils, ·qual · ii· 'da presente discussão c que do .dia· é se deve conceder-se ou nilo a· am.nistia · 
se erilil.Çilo com .a J.lolitica,· so reputarei justo o. mas não se. a asserribléa,.póde ou não concedei-a; . 
que re~ol)~e~er ... u1_il.) Par:i .. }e~@r-.m~ .... J.l?is ... quest~o, mui rlitTer.e.nt~,--~.· ~ara a ~~n~! j~lgo, _que 
sobrea·Jusllçn·oumj~sllgada:pro.JeCtnd~·am~lslla; . os Srs. deput~dos não estnvã~. preparados; .no 
cumpre observar pr1me1ro'se.elln é ul1l, se pócle · ·menos .da mmha parte confesso· que lião posso 

'convir nas acttiaes circurristancias, cm que ·as ·,já declarar a minha opinino.Trntcmos:dn qucs- · 
humores do corpo.politico, como que nindnestão . tilo priJ;Lcip'nl,:.e :decidida esta, ~e n11.o estiver 
em .ebulição. . . · . ,. . . prejudicada,-· trataremos· çnlão em o_utro ·dia c 

Muito . mio professor ele. !mude· ·publica.· é, com re~exilo d~ que propoe o Sr. _deputado. 
Sr. presidente, aq~elle:que:cedendo ás emoçoes ·o sr; :s:onriqu~s ,de Rezando:- Sr. presi~ 

·de. um:l'liumnnidadcO'irüpia;:i1no ··ousa, ·:nM' se ·. def!lc;. nM ,·~eh~: r:t~no, e!ll. ·quere~. 9 _Sr. 1Iuniz . 
ammn para preser.var o ·corpo do. estado a·sepa· Tavares chamar n_ ordem o Sr. José Custodio, 
ritr delle. 1ieln, amputaçno, inembros · qüe .. ·o · ·que • co,m ·justiça requer, _qüe se . decida se a 
amençllo· de contngi11o:.· Reconheço ·e ·.com· bns- .assembléa,' púde. ou nllo· conceder a amnistia; 
tàrite pezar meu, . que· â torrimte daii' circuni- . p:irece fóra da. ordem,. nias rião: é; uriia vez que 
stanci::i!i' envolvc'u; arrastou ,COI'll: :os c facciosos .para se nno conceder, eis illustrc: Srs. deputados 
a)gui1s 'Cidudn'os :i meu vêr, innocentes e m'esrrio .. que horitem fallárM, p1·etendêrno ·.sustentar cjuc 
beúcmeritos dü·pntria; qual contemplo o pâdrc está asseniblén·nllci tinhanutoridade. Com eiTeifo 
Jnriúario ·da·: Cunha'·· Barbosn :que· iln . niinha como 'discutir. o 'projecto de amnistia, sem dcci
patria, ii. pro'vinciit de Minas-Gernes, nadá disse; dir a questão se' !l assemblén pó ele' ou rino COll· 
nada obrou que desri1e1itissc, ·que· nilo abonasse . cedei-a? . Eu,. portanto, tratarni de ambas ns· 

· mesnio o .Seu,pàtriotismo e .·adhesilo á cauza do questõe~ .. : 1', se a nssembléa · póde conceder 
. Brazil ;perorando á.sun cauz::, perorár.n a causa amni~tin'; 2', se elln tem lugar. ·. . ' . 
dà i~nocericia; 'eu :pagár:i.Jnes_~no ., ~IIi : de~e~· ' de. . Sr. pres!dente, ?S h?!l~ens _que !êm ~de .julgar 
'cons1deraç11.0 ao varão probo ··aa:cidadllo oJ)ene-. ·em·.materms· c. cu·cumstancms d1ffice1s. deven'i 
riuirito,,e oxalá Cji.ie _o ·rneritestêriiuúhci :o poclesse . esta: despidos· d~ .· odi?, :·~e. ira e de amizade; o · 

. restituir a: gi·:icn .. dõ: Cesar :ail'séio, no' o.sculo. da re-ceiO c a compa:_xilo mcsmo:Jhes s!lo: perigos. :' 
patria,: ~~irt<? ?~ttf~or~ :i ~àr~e_llo'_o pai ~.a·rom~nn . . ; E li clLJlilo e5.tava, mfi:; co~skt'~e ijuc. ü ~~en- . 
eloq!le.ncln;.,:,: .. , ..... , ::__ ... ': <:-~:.;.:::· ... · .·~ : . . · cm:.dest~. proJecto fo1, geralmente dec1d1dn; 

. _, ... · .{l\J~~ .élÍÜni.n-me á ordem; c qumiclo se trata. ele . . C!)nsta;ffic que ·aqui ho,Üv~_protestoirde .coragem, .. 
· · .... · : djSi1cisiçaes geracs; ·.uno·· é, dado ; déscer :;'a ,~~so~. . hi~.s âg~r~: reparo · qu.o · ~a receio ~~:fallar: ,sobre ~ 
. singulares.. . , .. : ·. ( . : · ·\.o:·~<··:,,;,_ ... ,, , ....... ; · · -a _materm~··Elln é espmhosa, porque ·:·se .concede 

• · .. · Conclúirei, Sr~·presii:ientc;o, éciin a .:~bsei·.vaÇão .· ii· ani!Jisti~, U?l. partido se exaspera; se se ·nega, . 
se nas· 'circúmstancias. aiituaes do• cstado,'pódc outro se· .. md1sp.õc contra ·il nssembléa; tudo é 
convir, se: é tüil, it ·:imnistià. nos;·tilrmos propos- . C?~promcltiriiento;oni~ ~ ~reciso corngexn. Os 

. tos?.: )'elo que tcnh~: ouvido·:n: esta :illustracllt : I~glsla~ores 'nilo.~ yê~ nqut vmgar nenhum par~' 
ilssembléa,· certo·· nilo .ousarei· nffirmnl~o; P.elo .· lido: .a rnzilo c aJustiça. devem ser o seu pl1nrol. 

. rilencis. é:duvidoso :e cm ':casos tnes :sabemos · . ·Ning!.lcm talvez ~ !JliliS inclinado do que. eu a 
· todos que, por, vi~: d~. regi·n, aquillÚe de~é · e~ ta : ~m?-istia;: bnst~ quC'duas ''CZCS CU Jenha 

adoptar: na. pratica· que geralmente. fôL' .·mms.. s1do v1ctnna.clt\S .. t;tmoL·cs desgraças, pam qt:e o 
segm:o. O mais segm·o, porém, é· attcridcr pcht meu .coraçà~ :se. m_tcres~c pelo mfchz: o meu 

, 
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r.ornçM se rlilala pnrn o desgrnçapo, c propcnde agracim·, mas nllo exclnsivnmcnle, porque n dis· 
lodo para amni;:lia, Mas neste momento a ·minha pcn••• õla lei t:ompcle mais csscncialmcn te no· 
razão vem comhalet' os meus desejos: eu vola· legisladores; Tambcm me nflD agrada, Sr. prc· · 
rc>i conh·a amnistia por agora; mas nüo é pelas .sidenl.c, que onl.ro illustrc deputado para negar 
razões, nem pelo modo que alleg{trM alguns á assembiéa o poder dar essa mnnisltia, dissesse 
Srs. deputados. Eu ouvi na discussão de !10n· q•Je o Brnzil Já csl:i conslituido pelo facto da 
tem um illustrc deputado sustentar que só o acclamaçilo, c que nós só viemos aqui fazer·n1l0 
imperador ou a na(:llo em n~assa podia perdoar sei o que. Daqui segue-se: que esta asscmbléa 
c conceder amnistia. Env verdade só a naç1lo nilo é constituinte. 
cm massa linha esse poder; mas isso era quando ' - Màs cu direi ao illustrc deputado que··uma 
sú a naçilo cm massa .linha o direilo de fazer a ' naçilO só se consl.itúe quando organiza o seu pacto 
lei, porque enlilo só clla podia dispensar na lei social ; no qual marca as condiçocs debaixo das 
de que SÓ el!aéra autora j mas hoje no adoptado quacs OS homens. cedem: dos SCUS·Originarios ·di· 
systema d~ governos representativos, cm que a reilos e pelns qnaes se conhece as vantagens, que 
ntt~:ão nomêa os seus representantes e lhes de- · elles tir1l<i dessa sessilo. Eu não toco ·na monar· 
lega o p_oder de fazer as leis, delega-lhes por chia: isto es"tá decidido c feito pelos povos. O 
igual razão o pode1· de as derogar, mmullar, qtie.cligo_~é que quando: os. povos acclamarllo o 
interpretar, ampliar, suspender c. dispensar; por !mpcrador, ·não J'oi para qne,elle governasse em: 
isso claro fica que csl:i asseinbléa· tem o poder absoluto.: os brazileiros nii.O querem ser escravos; 
de conceder amnistias. , . · · Accl:únarão o imperador 11a implicita c mesmo . 
··~o mais, Sr. presidente, é recorrer a principias explicila condir;M .de govénar debaixo de ·um_a .. 

puramente democrati.cos, quanclo se é aberta- constituiçilO: mas quem hadc. fazer essa constL· · 
mente inimigo da democracia; eu lambem o "tui1:ilo? Será o.imperado.r cumo. inculcava uma 
sou, e por isso nilo recori·o a scnielhimtés prin: .. clausülii:"do .. dect;Cto 'dit cõm;ócaÇilo do. conselho 
cipios. E' manejar os fins com principiós con- . de estado, que diz.-kcon8titttiçúo qy,~:_e'lt}tt1;ci 
tradiclorios; 6 recorrer á naçlio . em massa, . dar? NilO de certo. Quem .a deve. fazer? O.par· ·, 
quando se nllD quer que ella obre. assim, ou tem ·lamento inglez ? N~ó. As cürtcs de Lisboa? · As 
por impossivel que_ ella o faça, pm;a fazer cahir. de Hespanha ?" Peior um pouco~ . . ·· : -~ 
exclusivamente nas mãos do imperador o c! irei to ,A · assembléa braziliense c, quem. deve_ fazer 
de conceder amnistia. . . . . . . ·· · esla conslituiÇilo~ Isto .é .o· que queria·dizcr,jurar 

E' verdade que a assembléa nilo deve descer Sua Magcslade Imperial a -constitiliçiló que. fizer 
a casos parliculnt;cs, coi:rió seria i:nn. perclllo; n: ·assembléa' é:! o Brazil . ,. " .......... ··; : .. ,. · ., 
mas lambem oirriperadot; nrio se deve esteitder .. Concoi·ra elle para "esso> obra 'co!!l o seu voto 
a casos geracs que precisão de ·legislação, como · coli1o cidadão, é cidad~o· ctúUiificado"; que· com· ·a: · 
é uma amnistia ... Tenha embora o irriperadói~. experiericia. dos ncgocios;.lJóde. ler _tmui. r:iznq· 
esse direito, mas com a exclusão da assembléa, poderosa co·ntra tal, outa!.disposir;ilO';'·e. '.entoo 
nunca. · Engana-sé o illustre qéputadoqú:ihdo a assembléa; que certamente· se.~ nilo )eva · por . 
pensa que· só o iinperador. tem esse. direito: capricl10s,. altenqerá a essas: razúes ;'mas nilo 
tcnr-no por coilcess!l.o, tem-nó pelas convcilieri- ser: a :tSscmbléa .·constituinte~:. ter o.impcràdor 
cias, c nllo por essencia. Nilo o tem por essencia, o veto sobre n constituir.ãoi Júrru1is .. A assem~ . 
porque nem sempre os monarchas gozilc deste bléa: épois coristituintc ; 'e ni~S?lo nil.O ó. séndo, 
direito. • · ' · · · compele-lhe· à poder de conccdermnnyslla. . . 
. Lembra-me do exemplo de Esparl~,. onde foi . . . Tamhetil desitgt:i:tdou:iné; Sr. pre~idente; _que 

preciso que ·o corpo lcgislaliyo declarasse"qiie o.; um.illustrc depütado; contra o'art.115 do,nosso 
rei ad hoc fi«ava acima dii'lci; [iam; podet: sus: · L;egimcnto, trouxessepar:l aqui·' a autoridade, do 
pender os efl'eilos da lei de infmnià con lra' õs qúe inltiêrador,: eu· r~speilo. as . )uzes, e::·a~ :. :l·it:tudcs . 
nos combales dcsscin costas aó hiirriigo. Não tem . do il),üstre: ~cp,ri~do; mas; n~o J1rof~na_ret: ·este 
por essencia, porcjuc, segundo· mii 'grande juris- . lugar em que•me collocarno meus c~nslllun~t?s, 
prudente, só nas puras demo~raeias ·compele· ao ' saci·ifi~ando~ o ·pitrticp!at'cs cot1sidcr~ça~s: o~ ~til:_ · 
poder executivo· por'essencia: o ·poder' agracia~," · teresses:da n·açno: . - ., :-· .. :. · .: · · · ·· · :. .. : :::·, 
porque· só nas· dcmoi::i·iicias ó'~podér :exeêúli'v;:, : . : :.: Pêreunto· pôis;.piu:a· qU:c trouxe· actui ·.o:nobrc 
está nas mesmns·milos em· qüc es_lá"ô legislittivó'~ depul;do ;essa· :duvida se· o _imperacloi· quereria, 
queJ:~uem p~de annull:lr; suspender c disperi~ · ou nil.O:.cuniprir o~ decreto ue amnysti.a}. Que. 
sar n·a lei. · · · · ·· · · · · · ·empenho teria o iniperndor·ein :nllo··curriprir'?· 

E' pelas coriveniencins que se ccincedé:: ao Estou qilc .' cüni priria~ D~rilnis· isto··. é :nssusta;_ · â' 
CXet.!Ulivo O ,poder de agraciar, porque; tnCSlllO: assembJéa,·e"_fazel·a recelar'a.autortdadedo tm· 
nas republicas; cm que n!l.o ha rei, o presidente,, ·perador. •Por riihu fallarido, ·protesto que· com · 
goza desse direito,. por.quc. é justo que, nllO": es· . "toda a minh.a fraqueza; arrostaria· todos;Ô(peri; 
!ando·· o corpo legts!al!vo sempre junto, haja no gos, e nenhtiniris considói;açocs.me fnrilo" ·a!~·ou: 
estado uma autoridade qti·e possa reniir o cida~ · xar em. defender'os ·interesses· dit nnçno n·custa 
d!l.o j>robo que por desgraça i::ahio na infmcçlio mesmo· do prop.rio sangue. · · · · " : 
da lei. Tenha, pois, ·o imperador o ·poder ele NilO é poi~, Sr. prcsidcnlt>, po"r ~emell!nnlc~ 

•. 
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razOes. que· eLt volo contra este pl'Ojecto · por • Consullemos de mais perto a opinião geral 
agora: outros sno ·os meus principias. A_:mt' de um povo qucdclegou çmnossas mnos, e 
nysti!!- é. a meu ver [tina le_i'·bcm ditrercnte das sob a confiança · qLw· de nós flzerl'lo, · tcda ·a 
outras; porque esf.ns · nno olhllO o passado, a sua nutol'idade, ·para levar-nos ao fim. o Ím" 
amnysHn -nno -pensa· no .futuro. Demais •a: um- pi emento ·do tM import:mtc- cominissno; ·sem 
nystia• é lei· geral f Dilo sclimita a casos·parti-. o risco de commoçúes populares, em um paiz 
cu lares; se ella · se concede· agora; abrange· a aonde ·Jm pouco despontou a aurora da· nossa 
poucos, ·.c deixa -fóra o maio!·· numero,· e, ou liberdade civil. · · · · ·. · 
.eslabelec{ n:-·necCssidadc-. de· outra, ou esta se Confesso· quanto proveito têm muitas vez,cs.' 
faz extensiva ao futuro. .Julgo incongruente; que. produzido os meios eonciliatorios,. cónfundindo-
ell:i-abranja n ·poucos·· d'eixando a muitos J'óra ; se. o Jn'griito: com. gcnci'ósos 'beneficias, . pitra o 
e·tambemjulgo inconveniente que pelo facto desta, conduzir ·por este agrada v e! caminho, ·ao ver~ 
fique em pé a necessidade de segunda; .ou 'que dadeiro. · arrcpendimeritó. Pridiit· ·trazer ·· para 
estil:sc·eslenda ao· futuro. · · · -. <· exemplo a ·Frariça, aonde o rigorismo' do san-· 
; A ainilistia' é de ·absoluta necessidade quando; · guinaria Robespierre n~o leve lito bons resultados. 

depois:de·uma grande .!Qta ·em .que grande~ pnr-. ·como ir amnistia graciosa de LuiiXVIII; a quem 
tidos .. se chocarilo, · e· forno-se âs nirtos, estando oii · francezes ·têm repeilado por :suas 'reconhe~ :• 
tLtdojtt tranquillo, é preciso oppôr ti'ma carreira · cidas ·.virtudes.· A Hespanha mesmo· nilo eslarin. · 
á·geral.perseguiçil.O de~uma parte do povo conlr;,t :no litslirrioso · estado cni ·.que: se' acha, ·se:Fer- · 
a-outra.: .,·.. · · .. · .. . . .. . .. · . . 'mirido VII cumprindo opr.cto social pronimCiãdo 

A nossa·.ltita:contiri.úa. ronda: ·a Bahia está · em ·uma consliluiçii.O· que ·aceitou, nllo tivesse,: 
como se snbe i o ·Piauhy em briga; o Pará e Ma- . em recompensa 'pos sacrificios praticados, exci-. 
ranhno nllo têrri ronda adherido r a extremidade .• tudo' tmquelle desgraçado pitiz. as: proscripçoes. 
do, sul lambem· convulsa; e· nossos. iniip.igos · .. do: Sylla e. Mario: Mas _é.necessaHo :n]lroveitar.o · 

•·. · aind!Fcom:pr<iporçúe~i"pãra':pérti.u·bàr;ríiis;• Déi-; momento porcjue ncn'i sempris:é'opportuiii>'.jin:fii· 
xemós séi;urar .. a nossa 'causa;· 'quando estiver:. ter uma indulgencia sem limites,: e. abvsmar. 
mos trimquillos,:.:e.nossos inimigos. fóra :do~ es- uma: naçno nos: horrores dà discordia, ~c ·da: 
tadci de·nospoder. perturbar, ·entllO a:amnistia é D:narc~i[l. , .• · ·. : · , ·. . · ·. . _ . · .. 
indispenstl:vel,porque. o' Brazil nllo pó de perder · · p0us ·sno ordinariamente os objectos que re-

. um'•s6 :hoinem, . e muito. menos ·fazer uma •· pro- . , produzem as guerras intestinas de mna riaçno, e . 

. scripÇllo geral;·, porque:: muita ge~te sem duvida· 'vem a ser, o.u a mudança: dn,;fÓJ;llla do' seu go-
. ha .. deJicar,envolvida .no partido. oppostoo:.: ... · · .. - •verno; ou:da·prel'erencin:·de'tün:cdyn:tStia: · ••· ··· ·· . 

. . 'Eis~ aqui os:principios: em·: que me fundo par:i . .; Ambos. eic'cill16' .·.partidos , pÔrque os. homens . 
vot:ir'por ora;contra o :projeto,. porque acho in- rinó pensllo todos dn mesma:maneirri; porém 
Conveniente uma amnistia·: agora; outra. daqui a es!iis. C01Ú'LÍ)sOeS têm limites, C hilp de~ nec~ssa-.' 
pouco. Se ·coiiitiidO esta·. se faz extéilsivá:·:: ao fu- ., . . t "· . t . .. . . .... ' . : .. '. ·' ,;•, .. ~ .. : . ~ .. '.: .... .,.:. 
tiirô; ~eii:so·u,dócil;: e votarei t5'cir ena; 'aj)ezàr, dti·· r~~men e a _erma~·: .• ,.. . .. ... . . 
siúi:impropdedade,., .•· .. , ·.-: ·,,: .. . · .. --. ·· . . EnHto um ;part.1do supplanlado ha-.de -~ederá. . 

. 0· 8· · p' • ·ir· · d. ·0 · .:.. .. ·· · .:;.:..:: Es'te pro,ie" c' to· força de seu destmo, e o vencedor ha de prose-.. , r ... ere a a. u ....... a.. • • t · fi - · tbT · 
·_de: amnistia ·se~ac4a: entregue· a t!lo.dignos ora:·· .gUlr~~ .seu sys, ema .P~ra Jrmo.r ~ua;.~s a 1 1·. 
: dores-:que . eu:.m·e· podia: poupar de falia r de)] e; dade, -neste CU~O OS que n elle Se SUJ:1tarilo, .e 
guardan'do-mc unicamente parti interpOr o meu prc~tar~o. com ,]U~amento. suo. . promessa, têm a 
voto na sua. de'cis1lo definitiva; màs 0. illustre · ma1s r1gor?sa obrJga_çno_de obedecer ?e coraçno. 
deputado,· _que acaba- ddallar, fazendo .increpa- . a? governo est~belecJdo: e e. n~s.tas. c1rcumsla~- . 
ÇOeS·Ii todos aquel!es que D1lÓ dec]arassem·muito 'CIUS que ;t~m)~go.r ~ ~mm~ti,a,p~l'CI!le,'.se ... nllO· 
expressamente ,o; seu,•nlodo': de'l.peris'ár· :a· •. este :,d_eve castigar,~ e .. p~mr .. a.,metade~ ~a .. ?nçllo; ou. 
rêspeito,.'-nie'. obr;gou~ri.fevantar. pilra"·declai:ar ~ llma grand~ porç~o della,,p~r:n~o}er.- a~hertdo 
altamente:qtre~. o,·_meú·:sileiiciõ .niio. provinha·. de· ;·a. ?!flll,. ca~~~-·'?~~1dosa. -Est(:_ ter_n stdo·.o. c_ostu.me: .. 
algum :receio. ·porque nunca: duvidarei :pronun::. ,-d~ ::1\aço_~s !~,IVlh~adas; mas. d~ste:mo~cnto __ em._ . 

' ~ar,::a::minh~:0 iiiino;'em ... uãlqtiertémpó;'._éómo.·; dial\t~_:·nmgue~ .p~de _traç,nr ·.planos .. ~~ntl::_a .. a: ·: 
..... ,. .. â"' ''d' a--'d" I .. 9 ..... 'f'ili .,. ··h'-. 'd 'Se"urança pubhca sem commetter um cnme,de, 
e,;!ll~;~ .. !g~~- a .. e; .~~ ~~~~ q~e- ~I! ,o .a: .. ~n:!l.. e. f!e;â-i:iaÇi1o ::e.como·.tru. .. ser ·pumdo.:._;:~<·::;,;.;:;· ... ::: '- .. · occupar.· ,J!' -~ :· = i'l •. ~·.~t··:~ ;.~!.: ;,· ..... . ·:.<. ~··· ~-~ :. ,.. :,.. !~ .. ·: l, · : ... l ... , •. ·--= ·! ~. ~...:.. .. .. êl. ~ l •• · ..•. · ..... • •,· .. t·-..· f-'"':!': .. ·1': · , :- . 
. ;?:Eu:sei êjil~;~·I1iiriiaiiiaiia~j-d~ :Iriitàs' aáali.S'coíri;· :. \:;, ~én.?o':pois pr?~!~~,dá ~·:no.~~~ i~~~pê~de~_eta,, 
' a: reJigino;:: nos;perSÜãâe::a:.praticar::oS i'àct.as·~de ·. <;TIC~~llr_n!''p~o.c~?_n~-~~~~ ~~.uv_e :~o.~fra_:os,q_g,~ ernp-; 

.. J:!eneficenc_iâ/qúe ~::eiiú·riosso 'pode~';estiver~ni:'a:·. ; d,e:.~ty_~rs~; ~PI,m.n~; antes: se·l~~~_fra~~ue~~-:.P~--; 

...... ''"t ··:d· "·d .· ... ,. ·-d·--·v· ·, · ·t"'·é''d'· "d'· 't":, ~saporte· como·mrus.convJesse;a;seus·:mter.esses.;:-. · · .. r~p,eiP;. .. o~:--~~-g~aç~ o,~-~-uJns~re; .. ,,.eP7~,-~~.e.: .... , .'> ......................... ·:--·-- .. ...• _ .... · 
.. · de ·.nossos-:: bons 'officJos ···,mas\ estes·. sentnnen tos .. · _logo• ·_,que s.e~ suJe1larno. ·.ao· sy~tema" geró.lmen te-. 
. . . · de'!.nú)rÍl);\':grny~dos ·_êiri'i:~os~o_s:::c~riiÇ_O~s/;;::'n·no_:_. ) estabelecido; ·:era,· de: ·s:u.á:·rigor.Os~:ô~r!~~çngsújêi~ ;· .. 

. •. :riôs-'.'.deve!ÍJ.'!:illudir~-ii-1 pÓrito ,: 'quer-nos :;es@cça:;·, ! t;t~el!l~se á lei que·:dc_vm rege~·?: nov~ :·fó~~ de; 
. :rii:ôs1.'dosc'iill'pârtante's·: de'vere's· a ~·qlié:' est:i.rrios i governo.' .. · ' ,' : ·:; · ... · . ' . ,·,: . ; ..- .• ''. ':, 

:· ~lig:i~Õ's; .:po'~qü,e 'os;: direitos: da socie,dii:de''sno l ''1ôilge'de m.ini' !1: idé:i d~ qü~ .~esta_:~s~~~bléa:; 
Sagrados.· .. " , .. •. : -;. · . '· ·: ' 'SCnD.oacbavaautOl'ISndaparauma taJ:d1SpOS!Ç!I.O; 

. ·,, .TO:IIO' 1. . .. :. ·· .. 18 
·,· 
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"l'lln era uma dispensa da lei, c quem :i faz é que o direito de me rcprehcnder, á cxcepçllo do St· •. 
a púdc dispensar c abrogar.. . presidente nos casos do regimento, a que eu 

Ao sólJernno pertence o direito de agraciar por der causa. · 
·uma dclcgaçno qpc ayaçiío f:tz desta gmnde Se é pois necessario que eu falle, ·desejaria 
qualidade de soberanm; cada um deve usar fazei-o perante a naçno toda, ou ao menos 

· destes_ soberanos alll·ihulos cm seus· devidos perante esta cidade inteira :___;\;ato contra o pr~-
termos. .jccto de amnistia. . · ·. . f ·· 

Eu ignoro as razoes que motivarão os preces- Apenas o li, assim me decidi, tanto pela ina-
sos, e prizOes que som·em alguns concidadil.os, Leria que faz o seu objecto como pela amplitude 
nem me atrevo a interpôr Lemerariamenle o com que está concebido. Pela materia, porque 
1neu parecer sobre negocias de tanta imporlancia, ella é a que eu jurei pefender-a independeri
sem o exame dâs provas que lhe devem servir cia do imperio, e a.monarchia conslitucional,-
de base, .mas devo persuadir-nie que .procedi- c eu nllo podia deixar de ser perj11ro colicor-· 
mentes de uma tal magnitude hno de ter sido dando para se perdoar os que. se declaravllC) 
feitos com a: maior legalidade; e quando assim contra estes dous principias constitucionaes, que; 
nllo seja, aos juizes que da causa hllo de .crinhc- fazem a bnze das instituiçOes politicas para que: 
cer, 'pertence proferir suas sentenças com conhe- fomos congregados. · . · · .. · ·· . . . · · . · 

., cimento de causa; o que é tanto mais vantajoso Reunirmo-nÕs·para formarmos nossos pactos;: 
oaos.mesmos réos quandp é este o meio mais . sociaes, e começarmos por perdoar, os que têm.. · 
.. propriô' de purificarem sua conducla, que ficava pugnado coritra taes fins, seria nllO só -inconse-. 
aliás .equivoca quail'do fossem cobertos estes quencia, mas crime;' muito mais tendo antecedi-. 
factos com uma. amnistia, · ou perdM; e se elles do um decreto de amnistia pelo qual o chefe da. 

_silo .verdadeiramente culpados respondno por .naçllo perdoou a todos. os implicados em laes 
·seus factos criminosos; como pede a éxecuçllo da crmies antes da declaração de nossa·independen -: 
lei, e a~egurança publi~a.. .. . . . cia ;·cumpra-se o decreto, quant~ a:esse~ em·ol• 

E coino posso· eu ver de sangue frio, que bra· vidas .no primeiro período i depo1s da indepen-
zileiros degenerados, e portuguezes esfaimados . uencia declarada, e abraçada pela naçilci reputo· 
estejilo impunemente dilacerando a pobre·Bahia, ~ um sacrilegio toda a idéa de.amnistia. Nem se 
lllinha patria, vindo depois estes malvados gozar traga por aresto. as amnistias concedidas ?m· 
dos doces.fructos da paz, ficando impunidos tllo Portugal: alli perdoarão-se os· que tinhllo s1do 
enormes. cri~es ? ·Não ~ tempo por ora .de uma·. · p~ocessados e c?ndemnad~s por seguirem as :<~_ou
semelhante mdulgencza; · nllD deve:. portantp lrmas .que hoJe vogllo,. ~. I!M as contrarias;. 
passar o decreto,·nlé porque nllo se. aclla'conce- ... aquelles. que em 1811-se oppozerão ástentaliyas . 
bido em termos proprios para produzir o seu, . das desgraçadas' victimas do . campo de Santa..· 
devido etreito na fórma do nosso regimento. -Atina, n!l.o só nM forllo petdoados, Irias até·nllo · 
o sr; RodriglÍ~s de Carvalho:"---:· Sr. presi- · se l~es. admittio defeza, .. por ~ais. ~ue .a· tenh!lC). 

dente. Eu tinharesolvido nllofallar·sobre a ma~· · requer1do. · . · · · · · · " . · 
teria em questllo· por nllo o julgar necessario,. :. Quanto ao projecto; a· extensão com que abra-

. Quando nos debales.vcjo que a minha opini!lo ~a todas. as hyp?theses, até· actos-perpetrados,~ 
é igual á da .!llaioria da ass~mbl~a, satisfaço-me· con~ummados,_ Julga~ o? e executados; .é ?u~o .· .· 
c~m .. a votação, por·nllo. rep1zar 1déasjá desén- m~bvo de mmha reJe!ÇilO. Temos ammsbas (lo · 
volvtdas, e de ordinarw, ·melhor do .. que eu· o Lamos perdão. . •. 

·faria, pela muita erudiç!lo dos honrados mem- ·Se· esta· asscmblé~ quer começar por se .m-
bros. · · · . . gerir" no que é attribuiçllo' do poder . execubvo,. 
. Nós~ll~ ~stamosna ~osiçllo dos:advogaq~si! nM. ·ser~n~nca com a parte:de· me~ vot~, e 
que ordmanamente m:uor. honorar10 ,recebem : mmto pnnc1palmente quando_ ·a:appro':açllo · dG 
pelo riiais 'exteris.ô escripto; ·e neril:ao nosso cre~ . projecto}· di.ame~almente .o~posta ·ao· ~os~G
dito. depende de sermoS: difuzos, e'falladores .. Mas . ·.dever .pr1mar1o...;.. mdepe!ldencta e · · monarcl.ua.. 
suppondo mesino que uin; ou outro . deputado : cons.titucionaL. . · .. · ·: ·, ' . . · . : ' 
~tllo. queira f.~llar, _:aonde . está: · o. · direifó }e: o. .·· ... c(s~~ ".CJó~ia ·A.güiár :~Si·: pre~idênté. Pi:in~· 
1ncrepar? . . , >· :::. : .. : .\.;: . :· ::' ··< ::- . : :.' : ciJ~iãr~i:i p~r ·ond_e, fuml)em; .começarllo h~~ te~; 

. _Ora;se mnguem tem o'd!re1to de tomar contas dousdlus'-!"es. deputados; ~da que~~sgraÇ!ld~_ ... 
- .· ) oilt~o; !nuito m~iios.temde s~attribuir j~izncf ' m~i~té:d~ ?Pinioes ·coritril:i"!as~ • ·. ·: : : ~· ·: ;, ; ·N:.:: : . 

.. fOro mterno, dec1fr~r1do o m!lllvo porque. c~da ·: · · . ·E' ]atahdade .. 'humana ,que ·nem . sempre. :os 
llill nllo. fa11a. Ouvi a umhonrndo m:einbro dize~; . hciniens_·.:aprpndllo ·da historiá ·a evitâr i:Dale&. · 

. que·~lguns,deputados n!lo fall~vno·por .~.ed?;é . à" m:ã.ior parte .das :Vezes origina.dos:·por. me· 
prec1so reb~ter esta asserção,. que acho mJUrJosa · : didas imprudentes; e ·por·. um excesso : mal ,e"n· . 
~ asse!llh1éa,. · -:. ~- · .. ·· . , :· -' tendido·: de piedade· ou-commiseraç!lo. da pobre· 
. . Declaro; que nem ~il, e ruisim reputo todos os · . hunianidaqe, · que quasi· sempr~ 'é o 11!-ant.~ es, · · 
i!lustres deputados, tenho receio de expOr ineus curo . coin · qne se pretendem encobm v1stas 
sentimentos, nem rec.onheço em ineus ·collegas · sinistras de amizade, ·ou · de um~ protecçll~ 
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decidida para melhor consecuç1lo de.!ins par- a temer da lei, que infallivclmente punirá suas 
-ticulnres. · . maldades, quando ao contrario os homens hon· 

E' maior fatalidade ainda que os mesmos rados nada temem, c ludo devem esperar da pro
~xemplos destes males, acontecidos perto de nós, tccç:to do ·mesmo governo : impedir os cri!lles 
n1lo sirva de abril"!ros os olhos, e .da excitar a · no seu nascimento, para assim expressar-me, 

:nossa energia· pela segurança e estabilidade do destruindo-os antes pela inútilidadc e impos· 
systema de governo ·que adoptamos, e da santa sibilidade da sua pratica, do que pelo medo 
causa que defendemos. · · · · do:o-~;asUgos, é o segredo unico na arte de go· 

·Sim, Sr. presidente, eu deixaria de levantar verrúll'. 
minha debil voz, se o:coraçno me nil.o 'pulasse E''tàmo·.:r:~ injusto ·e pcrigoso~orque além de 
ouvindo enunciar princípios l11o contrarias entre ingerir·mo-nos em objectos fórn·da esnhcra de 

· si ri:tes_mos, e. tno pouco conséntancos aos fins . nossas altribuiçaes, e diYersos do ·fim ·para que 
para:. que nos juntamos aqui neste augusto re- aqui -nos ajuntamos, arrogando-nos. demais po· 
cinto:· e eu: trahiria ·o· mais 'sagra(]o dos meus· ue;es. q.ue nos nrw competem, atacamos o grande 
deveres,· se por mais tempo guardasse ·o silen- prmctpto que deve fortalecer e dar toda·· a· segu· 
cio ; e supposto a materin tenha t11o nobre rança no govemo, a sua independencin, um dos 
. quanto eg~eginmente dellucidndn pelos horirndos primeir~s ntlribútos do poder executivo; poi'qne 
membros. qne me -precederao, todavia farei nl- . Sr. prestdente, ten'do o gqverno poder c vontndel' 
gumns. breves reflexões para melhor mo ti vnr o quero dizer,· sempre que o governo possa usar 
meu.vi:>to.' · · · das nttribuiçoes que lhe ·compelem harrnonisa-
. Cingindo-me pois á ordem estabelecida no re~ das,· e em perfeito equilíbrio, com os outros po-

gimento· que nos rege, quanto ás primeiras dis· · deres, as facções nada podcráõ; mas . ellas se 
cussoes das propostas, eu .fali arei por. ora sobre. lornnrúú per.!gosasn.o · pri!ll_eiro dia em queforem 
os ·incórivenierites· 'oü ·varilageris·· deste: 'projecto temidas·. pela fraqueza ·do governo, o que a meu 
em ·geral; sem entrai.~ no exame· e analyse de vêr é sem duvid_a o defeito· que menos se lhe 
cadamn· de seus ·artigos .em pnrticúlar; e quanto · · deve lançar em rosto. · · 
em mim couber procurarei provar que t!'to longe . . · Além disto o govertio n11o póde ser responsn· . 
está o·presente projeCto de.conseguir ·os fins que . snvcl pelos . seus netos, sen110 em· tanto .quanto 
seu: autor.se propoe, isto é,.o de conciliar por uni. esta . independcncin 'lhe fôr garantida e segura: 
lM 'est~anhi:> modo; ri:·affeiçno das -pessoas dissi; : ora,· se nós · obslarl)los ao .· desenvolvimento das 

. ·dentes,·.e .. inteiramente ~.:rvessns .e.inimigas .do : suas medidas, como·Sr. presidente, como· pode· 
, . ·nosso ·systemaj que :pelo contrario semelhante .. remos nós acctisal-o?. Elle :erit11o ·nos poderá 

medida :só ·serviria: de envolver-nos em ·novos · dizer-,-vós me tolhestes os meios, sobre vós deve 
. mal<is; .e. de.introcii!Zir' até no espir!to public? . só. recahir ·o peso dós males. que nós cerc!ÚJ :.,:..-e 
. a '·desconfiança· de uns para outros. ctdadaos, e se penetrado da importancia :dós· seus _dereres, 
tal vez cdi·anstorno. geral da ordern pGbticà,. ou ou ;convencido como deve estar, de que·. quanto 
pelo'.m.~ni:>s ~'·dilliculdade .. de·co~segúi~os. a mais.extenso fôrum·estndo, tantomais a acç1lo· 
-melhor e maiS· prompta umno .que-pretendemos; · · de. · autoridad~.deve ser concentrada,· oegoverno 
seiido ·.por isso: semelhante projecto impolitico; ,aspirar aabter por arte e·nstucia, oli mesmo por 

· injusto·e~perigriso~·e até conlradictorio.aos fins a··. força esta independencia; ·esta medida de poder, 
que· sé propõe, e por consequencinin~apazde ·por · que a irnprtidcncia de timtdeí llie ·recusa,· qúc 
ellé se·fazer'obrn. alguma, e no·s te~mos.de não nconlecení? Accus'ar~mos nós o governei? Eu se 

· passar.á.segunda discussno, :ou. o que importa o elle resistir? Cederemos nós? Ento.o dominará, e 
:,mesino; de ser regeitado.;; :' ... :':. ·. : .. . . . . . cmn. uma terrível e poderosa: superioridade; .. 
>:E~ .impolitico, porque conceclenclo-se . por. este.. . :.Coi:t~eÇo em verdade,· Sr .. presi.den.te\· a fran· 
projecto uma'làO gei·ru, e 'illimitada amnistia aos .. : · queza _do~ actual governo j faço JUStiça. ao seu 

. que.direct.n ouiridircctamerile se têiilienvolYidO nobr~ procedimento; mas .tambcm' o.hservo. que 
· ein objectos politicas pelo qlie respeita, á.sngrada. ··as circumstnncius po'dem, variar, e que :se des
.IJausa da., nossa independencin, [e~ininos déstê graÇnclamente . se verificassem, . o .que eu n11o 
módó:~:p·or:tii' á)l~~ta' p~ra ~iépétiç~O das_ mésrri;iS .· ' -espera;· üio ·.tristes: idéns, ·o ~~~!lado cle:~~a :t~o 

. .~ ··l~~~~~yas;Cq~tr~~~:iictu..~r.~y~t~p~~:}iiR :tJ~,e, fai~qà . : . desgraçacla]uta seria.·· ~u, o ·despoli~~?;, se .. : o .. go.: . 
· .. >: · peior;·;t~lyez :~esenvplytd~,s.cq~tp.'ITI,~!.orrenergt~:. q · . ;;ver!!~ foss~ o.:ve~c~clor; . ou,:~ _a~ar~~~~·.se ·: ~ós .o 
· · audac~a· pela tmpun1dado d9.s_prtmetros ~sfq,rços·; . fosse!llO~ 1.1 : · . ·: .. • . . . .. · .• • .·.... • . ... . 

· .. pôrqliê/Sr;.presiderite,:a'impunidnclê é;·ein: .ver' ·'/-Longe; 'longe de nós tM·me~onhi:> 'fufuri:J, que 
·diíde';' aJé.ífi:de" outras;•·üina' das primeiras 'i:aüsas· . para:· sempre ii. Provicle~~ia· aparte' 'do . vasto . e 
dii;'':pe'rpetráÇnoc<"dcisô:·cnmes·,·pitrtii:ularriicnte . rico Br::iziL .·. · ~. · ·· ··, . , .·., ·· . . · · · 
J:J.U:indô. a··imm'iir.ãlidáde'::e:•a :d_i~soluÇrí9' d~s· c'os~ · '·. · ·.···. llhís(rcs . · especüídóres · qué : nie • óuvis, .· pov~s 
túhfesfà.zem sribresiíhir.áirida'mais a· Iiecessidade · todos do· Brazil,. até .onde. a minha·: fraca ·voz 

· do'éastigii dos·réóí{'·: :· .. ···' ·· :. ·.·. ·· ··: .puder chcgar;rinovos·m~diies; e ri].(incis·a nppn~· 
.,.ü melhor dos govcriios é' sem duvidti.·aquelle, . rencia•do helio idenl vos·seduza; ap(cnclei coril 

·em' qu·~ :o hómetil: perverso tem menos occasiões . . o exemplo ele Nnpoles, ·de.Hespanh<.t; e dô pobre · .. 
de desenvolver seus malvados planos tendo tudo· e desgraçndo Portugal; tirai· proveito da . expc· 

.. 
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rienc:ia que nos lcn1 cnsiJJatlo iÍ tnsla dos JJnssns 
vi;;inhos da An1<~1'iea he,;p:lnllllla, c lllTI dia ns 
f!t'I'CV'ÚC'S !'u!m·a:; ::tbCJ1í,~O:ll\Íú 110::3S:L;:o; ü1JJ·as, C 
~·1l'll;or clo;;iar:íü a coJJ:;taneia c firmeza do 
<.:aradei' brnzileil'o. 

E' con!.ratlidorio c;; te projcc!o nos seus mes
mo:< fin;:, porrJUC lorJ:;e de conciliar a melhor c 
mais pmmpta união que prcteudemos n e:;tor-ra, 
ou pelo menos dil'liculta, nrto :;ú por dar uma 
lil'l·e entradn \Í, impunidade, como ,i.í acima a 
ponderei, coni'5 principalmente por·que scJne
Jhante medida n:1o púde ser applicada li:\~ cir· 
cumstnncins cm qne nos achamos. 

Como, Sr. presidente, como poderemos nú;; 
lançar mão de um rernedio que nil·ela e con
funde os mc;:mos culpados, á alguns dos quaes, 
talvez este mesmo rcmedio seja :Liuda mais prc-

.. judici:il c olli.msiro, por prelcndcreni livrar-~e 
pelos meios legue:> das culpns 011 impulaçúes de 
que são accusados? 
.·.Além disto scr{t conveniente semelhante 
medida nos tempos actuaes em que estamos, 
occupada a Balda pelos nossos encal'llÍ(:ados 
inimigos, c privados ainda da uniilo das 
JJO~~as províncias do norte onde com particu
laridade dominão os nossos oppr·cssores, :Jju
clados dcsgmçadamente por aquelles mesmos 
que cm troco do hom ngasal h o, que em tão amenas 
e ferieis regiúcs r·eccberào, relr·ibuem com a mais 
negra c insolente perfi dia, tantos carinhos c a for
tuna ali i recebida? 

Nrto, Sr. presidente, semclhanle projecto sú 
servir;\ de di!Hcullar a nossa mais prompla uniilo 
pelo que O<!a ponderado, lançando-nos em 
llOI'Os males sem que por outro ludo possa 
resultar conveniencia alguma de tllo extraor
dinaria, quanto intempestiva deliberaçilo. 

Ultirll:l com as proprias expressoes de um 
celebre politico !'ranccz; a .força c a energia 
fund;1o os imperios; a prudencia c a Justiça os 
canso! i dão; a fraqueza porém· c a prccipilaçilo 
nas suas deliberat,:lles os fa1.cm corr·cr :í passos 
largos para a sua rui na; c nesta desgraçada hypo· 
thcsc, Sr. presidente, o resultado scri de certo 
a all:lrchia, e por ultimo o· despotismo; porque 
o despotismo é sempre o producto da · 
anarclria, e da dissoluçilo dos costumes. 

Resumindo pois as minhas idéas, digo que o 
projecto é impolitico, injusto c perigoso, c até 
contradictorio aos seus mesmos fins, e que por 
conseguinte nilo dllve passar i 2' discussno, 
sendo por isso regeitado. 

O Sr. Andradn Machado :-Sr. presidente, 
}lOuco me deve('Íilo importar princípios gcracs; 
a questr..o é a vantagem do projecto, c a este res
peito creio que ningucm res.pondcu a quanto ob
jectei contra ellc, ninguem mostrou que cllc 
f?ssc justo, que fosse politico e conveniente, na 

' sltunçno em que nos achamos; ningucm mostrou 
. que .ellc n~o foss.c perigoso c proprio a causar 

motim c dJscord~:t entre os poderes cxislcnlcs, c 

pr·oprio a concorrer pam a rui na do estudo; nin~ 
:;uem mostrou por fim que o projeeto não fosse 
[H'ourul'er aquillo mesmo, que ;'t pi'Ímcira vista se 
IJIICI'Ía evitar. Os nobres prcopinantcs que fullarão 
a faml', ern nada disto tocarno antes :;e Juellcrfw 
cm cousas estmnhas ;'t questão, demorarão-se cm 
incidentes, e dcixarilo de par'lc a tcndcncia do 
pl'ojccto, e a competencia nossa, que em a ques-
tão primaria. · 

O que o nolll'C deputado o Sr. Ribeiro de An· 
dradt. disse veio de longe, c podia talvez dispen
sar-se, mas por nenllllrn modo· foi combalido 
pelas opiniões contmrias; verei se é conlorme :i 
mzào. Eu assim o creio. 

Poz o nobre prcopinantc a quesf.ilo a quem 
compete o direito de amnistiar~ A' naçilo ou ao 
monarclm? A meu vêr a divisão é incompleta, 
fallão-Jhe ainda dous membros, ú asscmhléa só, 
ou ft asscmbléa juntamente com o monarcha.? 
Cm·ramos os olhos por cada um destes membros; 
mas antes disso vejamos o que é amnistia no rigor ' 
da palavra. -

Amnistia é a lei que. dispensa. nas conse
quencias da commissilo de actos vedados por 
outras leis, e distingue-se de agraciamento cm 
nilo attender a pessoas dadas. 
· Ouando se mnuistia tem-se em vista a utili
dad"é geral, quamJo se agracia attendc-se ·ás 
-circumstancias particulares do agmciado. Dado 
isto, vamos i compctcncia. 

Que compita ú nm,:ilo o direito de amnistiar, 
creio que ninguem duvida. E' clla a unica 
c verdadeira soberania, nella reside essencial
mente a collecçilo de todos os poderes, que 
juntos formilO a soberania, e que delegados 
de1•idamcnte formllo outras tantas delegações 
soberanas. · 

A sua von la de é a collecçi\o das vontades 
individuaes ; a sua ruzilo a collccçilo das 
razOes particulares ; a sua força o complexo 
de todas as forças separadas ; e a razllo e a força 
é que fazem a soberania. 

Mas do direito se nM segue o exercicio ; em 
todas as sociedades que se nilo restringem a pe
qt•enas cidades a experiencia.mosh·ou a impossi
bilidade da soberania exerctlada pÇ>r todos, e . a 
11ecessidade da delcgaçllo. Emquanto, pois, nno 
ha delegaçllo, a naç:J.o tem o direito e exercicio · 
de amnistiar ; uma vez pcrém, que delegou os 
poderes, já nllO póde mais ter este cxercicio, 
sem reclamar a declaraç.llo, sem desmanchar a 
feitura sua. 

Mas a qual dos poderes delegados competirá. 
o amnistiar, :ia monarcha ou a assembléa ? Ao 
monarcha certo, se n1lo póde •conceder um 
direito que é acto de legislaçno; se elle nno 
faz a lei, nllo pó de dispensar nella; seria anomalia 
no systema representativo semelhante concessllo. 
E' verdade que em todas as conslituiQ(les se 
concede aos monarchas o direito de agraciar, 
bem que elle em rigor se resolva, como a am· 
nistia, em dispensa àe lei restricla, porém, á. 



SESSÃO E:\I 22 DE l\IAJO DE 1823 141 

pessoa ou pessoas,. cuJas circumstancias mcrc
cein que ~e PX lrenwm rla regm cmnn11nn; 111~\s 
um á dif'f'ercnlc do ontl'D, corno J;l notamos, c a 
convcnicnr:ia que aconselha a eoncessno de um, 
fall(l conLJ•a a conccssno do oulm; o principio de 
ulilidadc, que é l.uhcz o primeiro principio rcgu
bdor cm politica, é que c a fonte desta diver
sidade. 

E, ulil a uma naçilo, que exista cm 
algucrn o poder de dispensar na sancção de uma 
lei declarada por sentença, não só porrrnc Loda 
a lei, quando applicatla, l'>mo c de necessidade, 
a diver:;os casos, se é Jus la cm um, e mais ou 
menos inJusta crn outros, como lambem porque 
ainda jusl:unentc ilpplicada, póde ser cslivado 
seu rigor .. 

Mas a quem se podia dar cslc dircilo? 
Ao poder judirJario nilo; ao poder lcgislalivo 
tambcm nilo ; porque o seu exercício depende. 
de um juizo discriminado, .que só a uma 
razilo unica é possível, c de impossibilidade, ou 
auscncia de paixões, o que não comporta a 
natureza de uma asscr~léa popular naturalmente 
apaixonada. · · 

Era pois ulil que só ao monarcha se concedesse, 
porque suppondo-se, cm linguagem constitu
cional, acima ·da esphct:a das nossas fraquezas c 
paixões, é só quem póde discernir o verdadeiro 
util da sociedade, e por clle guiar-se ; é só quem 
póde dc·;idir o damno que viria á communidade 
de um castigo, que aliás seria justJ, quando 
cahindo sobre uma cabeça querida á nação, ou 
por serviços feitos, ou por serviços esperados, 
desacoroçoasse a uns,. c abafasse as esperanças dos 
outros; é só quem póde esmcrilhar bem a injus
tiça pratica na applicação da justiça lheorica, 
comparando a .lei com as circumslancias do caso 
e da pessoa. 

Outra cousa é amnistia ; é um acto geral, 
nllO attende a pessoas, e das circtimstancias 
só se faz cargo das mais extensas cm seu 
ambito c operações; emfim é um acto pura
mente legislativo, que só compele ao poder 
lcgislati vo, o que nno é puramente o mo
narcha. 

O que me causou pasmo, Sr. presidente, foi 
fallar um no\Jre prcopinante em amnistias para 
o futuro ; o que a meu vêr, é o maior absurdo. 
Toda a nmnistia é para o passado, é o véo lan
çado sobre actos praticados em despreso da lei, 
e que se não fossem cobertos por esse véo, deve
rino so!Trer as consequencias necessarias dos 
actos vedados. Uma amnistia para o futuro seria 

_a deslruiçno das leis, seria uma proclamaçno de 
impunidade, um convite ao crime. 

Quando se concede uma amnistia lem·se em 
consideração um deliclo, que é porém nocivo 
punir, c mais util nno proseguir; ludo rola sobre 
o passado e o presente; nada sobre o futuro. E' 
a escolha entre dous males, o do castigo, e o da 
impunidade a que está ·reduzida quasi sempre a 

· nossa especie; as circumstancias é que decidem a 

erguer :1 hcm relativo um mal ah;;olnlo, porém 
H!cnor que o 5C:l.i alJ~~ig·uJJi~l.~l. 

Foi por i:;to que vul.ci coutra :L mnuislia no 
nosso c::tso, por parecer-me que nilo havia m::tl 
superior no casli::;o, qne jusl.ificassc, ao menos 
polilienmenlc n i111p1111idadc. 

Por m~ds que JiJl lido a l1islm·ia nunca veJo 
· senão dous casos, cm que se leu hão coneedido 
amnistia·; l", no fim de uma conquista parn 
conciliar~· vontade do 'flO\'O subjll[;:tdo, c impri
mir-lhe profunrbmenle a idb r1:'l bondade do 
eonquistadoJ·. E' polilii:n cbr como grar;a o que 
se deria de justi•,:a, pois quc1n lhe resistia, linha 
direito de o Jhzcl·, c cllc nenhum de punir a 
rcsistcncia; 2", quando desa l'cnças politicas 
dividem cm dous pnr:.idos os mcmhr·os de uma 
sociedade ; alternil.o-se os bons c os m:íos suc
ccssos; é incerto qu::tl dos partidos lcm razão, • 
qual segue a Ycrdadcir:t opinião geral; se um 
succmnbc por fim, que dcverú fazer o outro?· 
Encher a medida das Yin::;m1(:as, ou lançar um 
véo sobre os seus e alheios dcsym·ios .? 

Creio que não púdc lmver duvida na escolha. 
l\!as este não é o nosso caso; é um pUnhado de 
homens que se oppúe, como dizem, ú nossa 
orthodoxa doutrina, e quer, (L força, mctlcr-nos 
no gremio da sua impura igreJa; é um punhado 
de homens obscuros, cujo castigo não pódr. con
,vulsionar a sociedade, não púde J'erir profunda- • 
mente a sensibilidade do povo; nãO é a clles 
::tpplicavel n razi.'lo justificativa elas amnistias; a 
nobre naçilO brasilierlsc não pai'IÍCi]Ja das suas 
loucuras para simpathisar com os seus so!fri
mcntos, so!li·ip1enlos justos infligidos pela lei 
aos que violno os seus deveres. 

Voltemos ao terceiro membro da divisão acima 
feita: compele só ti asscmbléa o direito de 
amnistiar? Como assemhléa constituinte, como 
convençilo ad hoe, é certo que lho n11.o púdo 
compelir, pois não é malcria consl.ilucional, 
pura o que só fomos convocados, para o que só 
recebemos poderes. Como nsscmbléa orrlinaria 
lambem nllo ; porque cm uma monnrchia con
stitucional nno se encerra nclla lodo o poder 
legislativo. ' 

Em todaS a:; constituições o monarcha tem. 
sempre tal ou qual ingercncia na lcgislaç:to; nllr> 
di~;o que seja característica indispcnsavcl da n:o
narchia ;a razão pódc bem conceber monarchm, 
em que o poder legislativo cm nada seja commum 
ao monarcha; mas a meu vêr nno pó de a razno 
conceber como a monarchia·dure semingerencia 
na lei, e nisto a oxperiencia escuda a lheoria. 
Esta innoerencia, assim comq igLJal innucncia 
sobre o~ outros poderes politicas, é quem con
serva o todo sem de;;conjuntar-se ;sem is:;o serino 
trcs poderes inimigos, sem laço commum, que 
reduzisse á harmonia o seu inharmonico anda
mento. 

A historia nos proclama a pr~~Lsllo de um 
poder conservado!'; c na monarclna t:~ulro qual-: 
quer que nno seja o monarcha, é inuW. 

' 
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Nas gnerrns ~nl.rc o parlarncnlo c Carlos I, 
àesapparccrn logo a camara s~gunda~ u~1 ?lc· 
JllCII[O consCJ'I':tdor, C logo depOIS O l'CJ, VJCI.Jma 
de inaudita violeneia de partidos; crcou·sc uma 
J•epublica sem elemento con~crrador, que snccc
dcu? Foi republica de um dia. 

Longe de nôs csfa perspectiva; acabaremos o. 
poder conscrrador jú csbo~ado pelos mesmos 
mandatos? 

!\'no quero· por isso dizer, como pcnsou.nm 
nobre pl·copinanl.c, que já estejamos constitui· 
dos; disse s1m, e rcpil.o outra vez, que achamos 
os alicerces lançados; anl.cs de virmos para 
aqui tinha a naçno dctcJ·minado por acclamaçno 
algun$ pontos conslilucionaes; tinha cstabc.le· 
cido que a lürma do governo seria monarcluca 
c constitucional, isto é, representativa; c como 
quem quer os fins, quer os meios; como nao 
pódc haver monarchia representativa estavcl, 
sem qiJ.c o monarcha tenha parle na lei, tinha 
de certo modo nos adsl.ringido ao complemento 
desses meios prceisos. . 

A na ruo tinha de facto dividido os poderes; 
nós n!i~ podemos concentrai-os. Toda a nossa 
tarefa se limila, cm minha opini1lo, a marcar 
::u; relações entre os poderes já divididos em 
maneira que seja estarei o eclificio que ]e,·an
tarmos, c ludo quanto fizermos eleve assentar 
sobre as clausulas dos nosws mandatos; se 
fizermos o contrario, se passarmos nossos po· 
deres, ningucm tem obl'igaçM de sujeitar·s~. . . 

O poder monarcbico, despojado das allribm
çoes rJuc j{t a na(!M lhe concedêrn e que o 
nosso ciume lhe arranca. tem sem· dnrida di· 
reilo de recorrer á nr.çilÓ, assim como se ellc 
recusar annuir fts nossas justas decisúes, de 
nossa parle está igual direito; c de ambqs o 
me;;mo, o nliirno juiz, a naçno soberana. 

Sr. pl·csiclenle, um nobre prcopinanle, pare· 
ceu confundir pacto social com clelerminaçao 
de consliluiç·uo c aló com Jegi:;laçilo commu!l1 ; 
é bom que distingamos cous::u; tilO diversas. 
Trcs si\o a meu Yêt· os dcr;r:'tos da organisaçilo 
social: 1 •, incliriduos di;:pcr;:os, se é que jámais 
os houve ou ao menos famílias scimradas por 

1 I . . 1 amor l c sua conscrl'ac;no c la 1·cz prlllCIF>~ 

lllcnlc a1nstados por ncccs~.idadc inlcllcclual c 
l11oral, rcunern-sc, p:ti':t qnc a força collccliva 
.escude a fraqueza individual; para este primeiro 
']lacto é mi:Ül'l' unanimidade, sú ó parle ela nom 
sociedade quem quer. 

Daclo c;;lc primeiro passo, segue-se o se
gundo, islo é, cslaL<:leccr a lürma de regi· 
menta da sociedade já f(Jl'nlrtl.la, c neste degrúo 
1Jasta a plin·alidadc uno de 11111 corpo, mas da 
naçno inteira. · 
. Po1· lim, c;;t~ht·ler:ida a fúnnn de goi'CJ"no, 

o corpo on indil'idno, que é a raz1\o social, 
faz netos, sno ohrigalorio;; pam a naç·no toda, 
(f!lando ~no M ados resnllado;; da plmalidwlc, 
J1ilo da nnc;no inlcim, ma;; do ;;ú corpo que le· 
gi~la. Applicando este;; princ:ipios é claro que 

n amnistia para ser obrigatoria 6 mister que 
seja acto de quem ·legisla; mas é a nsRcmbléa 
só a qnc legisla? Em nossa aclnal quadra nno 
estando ainda determinada a divisilO do poder 
legislativo podia prírecer que sim, mas por isso 
mesmo que tal acto pede parlicipaç1io de ontro 
ramo de leg;islaturn, é que nno póde competir a 
esta asscmbléa. E' um acto ordinario proprio de 
um poder legislativo já determinado, n1io é pois 
proprio de uma r.ssembléa ou antes convençno 
especial. Por fim rcsla·m~ rcs;1ondcr a uma ar· 
guiçno, que creio injusta. 

Disse um illuslre preopinante que eu, com 
desprezo do regimento, servi-me do nome do 
imperador, como de motivo e estimulante que 
obrigasse a assembléa a a\!ceder ás minhas 
proposiçocs por temor d::/ contrariar aquclla 
von lacle preponderante. O facto é, . que n110 foi 
desta maaeira que eu introduzi o argumento; 
o que disse foi, que vedando-nos a ·meu vêr, 
o nosso juramento o acto de amnistiar e que 
implicando a amnistia um exercício indiviso 
de lcgislaç1io, que me ~arecia nuo estar mais 
indiviso {L vista da declaraçnri de um poder 
modemdor, qual suppunha a escoHm de um 
imperador, c nilo podendo por outra parte dar· 
se parlicipaçao em legislaçno ao imperador na 
presente asscmbléa, era de temer que se fi. 
zesscmos um acto de cuja competencia n110 es· 
lavamos nós seguros, déssemos nascimento a 
dissençúcs entre a assembléa e o imperador, 
que podia com :razào julgar invadidas as at· 
lribuiçoes de que eslava empossado por accla
maçocs .da naçao. E na verdaC!c, se nós mesmos 
duvidamos, como nilo duvidará quem tem in· 
lcresscs contrarias; e como poder diiTercnte c 
que perde em ludo quanto avançamos além 
Jas métas rcconltccidas do campo das nossas 
atlribuiçocs? . 

O que ·apresentei como motivo para a nossa 
decis110, nao foi a autoridade e nome do im
pcmdor, J'oi sim . os dictamcs da pruclcncia, 
que aconsclhao nilo decidir em casos duvido
gos, mórmenle quando da .nccelcrada decisilo 
podem seguir-se discordias c desavenças entre 
as di vet·sas peç::u; da machina, de cuja h ar· 
monia· reude o bem, a prosperidade c a tran· 
quillidudc do povo . 

o sr. Henriques lte Rezende: - Sr. · pre
sidente, levanto-me para: fazer uma cxpli· 
cnçno. 

O nobre deputado enganou-se:· cu n:to disse 
qnc n amnistia era uma lei de futuro ; peJo 
contrario disse que, a meu vêr, a amnistia 
era nma lei hem diiTcrcntc .das oulr::u;, por-· 
que estas nno olhllo para o p::u;sndo c n am· 
ni::;tia n!lo pepsa no futuro, c que era por isso 
qnc eu votava agom contra clla. 
· Quanto ao dizer que eu linha calumniado, · 

nno é assim; porque aqui se disse honl.cm 
que o Brazil eslava já consliluido pelo facto 
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da acclamaçllo, c o que ee fiz foi concluir 
que nesse caso esta assembléa nno era con· 
stituinte. Se a conclnsno nno é legitima foi 
JUizo meu. Talvez no fogo do discurso cu dis
sesse alguma cousa que ferisse o melindre 
de alguem, bem que n:to esteja persuadido 
disso, porque cu nllo disse- isto e que é de
mocracia- disse que era recorrer a princípios 
democralicos, quando ·se era obcrtamenlc ini· 
111igo das democracias, c isto só tem appli
caçno a princípios geracs e n:to a pessoas cm 
particular. 

Fallei de princípios democraticos, porque 
hoje· nno têm lugar, s:to como antigas moc· 
das achadas debaixo de velhas ruínas, que 
já n:to correm e apenas servem para museu ; 
sllo princípios que se encontrno nos livros, 
mas pelos quaes nos nllo devemos reger. 

, Todavia se disse cousa que magoasse, declaro 
que nnó foi essa a minha intenç!I.O. 

o sr. Alencar :- Sr. presidente, como eu 
votei; voto e votarei sempre a favor da amnistia, 
é neeessario fazer un:a declaraçno. · · 

Tpdo quanto se terrr dito em detalhe ácerca 
dos artigos do projecto é fóra da ordem ; nós 
estamos na 1• discuss_no . e aqui só se trata 
em· these de conveniencia ou desconvimiencia 
de uma amnistia; na 2• é que caberia faze·. 
rem-se as emendas e restricçocs que pareces
sem convenientes. 

Ninguem talvez se lembraria de approvar o 
projecto tal qual elle está , _ o que se quer é 
approvar em these uma amnistia e é nesta 
hypothese que eu votei e ainda voto, porque 
acho conveniente esta medida. Embora nno 
seja approvado o projecto, resta-me a conso· 
]açno de ter procurado· com minhas pequenas 
forç.as remediar os males da humanidade e 
muito principalmente . os de uma porçno nllo 
pequena de brazileiros que gemem opprimidos 
sem utilidade, antes em grande prejuízo da 
c:ausa publica. · 

Voto pois que o projecto passo á 2"1:1iscuss1lo, 
para ent1lo se fazerem aos seus artigos as emen-
das que parecerem nccessariUs. · 

o sr. Dias :- Eu já disse que ainda pare· 
cendo-me _ o projecto excessivo, tomado abso
lutamente em toda a sua · extens1lo, julgava 
comtudo conveniente decidirmos já se nós ti
nhamos ou n1lo 'direito de amnistiar, e como 
desejo ser coherente aos meus princípios direi 
quaes silo os meus dogmas políticos, affirmando 
desde .já que é um delles o ·maior bem da 
naç!lo nó meio das circumstancias ; ora, por 
este principio o nosso imperante, quando ainda 
principe regente decidia-se a ficar entre nós, 
porque justamente assim lh'o fez entender o 
povo que convinha ao maior bem do Brazil. 
· A camara desta cidade lembrou-se de o ac
clamar imperador Gá acclamado extempora
neamente em clubs nocturnos), escreveu ás 

outras camaras c chamou á sua opini1lo 
todas as pessoas que pôde. (A' ordcn~, ú, 
ordem.) 

Mas emfim, foi reconlwcido pela nação bra
~.ilcira que lhe tem prodilcer;no c á sua dim
nastia: porque não !Jal·iamos de escolher um 
s.tputciro para nosso in1pemdor, e sim a quem 
a nobreza natal influe, como prestigio ainda. 
r;eeessurío pura o respeito do povo e assim. 
q~anto competir ao monarcha constitucional, 
s~ lhe ha de dar. 

Conhecendo eu porém, como dous e dous 
s;lo quatro, e como esta casa é maior que 
uma de suas portas, que nenhum poder lhe 
Y~m al-iundí:,. senão da naçno, já ent1lo con· 
,·ocada para uma assembléa constituinte ele· 
g;s]ativa, e sendo nós os representantes da 
uaçllo como nil.o nos competirá o poder de 
conceder amnis!ias? Eu estou certo que . os re· 
J•rescntantes da ·naçno n1lo hno ele ser mes· 
r: uinhos quando marcarem as attribuiçoes que 
devem competir . ao monarcha constitucional ; 
r:1as por ora se exerce de facto poderes que 
os representantes nno marcárno por LJ1lo po
derem obrar cm antccesso á sua representa· 
r;no, comluclo, ainda por direito c titulo legal, 
1 ~no se sabe q•1e attribuiçoes terá, e por isso 

.. nno entendo os prcopinantes, que parecem dizer 
estar já feita pela acclamaç110 uma especie de 
1neia constituiç!lo; o que para mim sno heresias 
(•m politica. 

Nós e só nós é que havemos de fazer toda 
c nem o imperador· é capaz de deixar de a 
aceitar, pois que ha de ser conforme á razão, 
equidade e justiça dando-sc.-lh~ aquellas at· 
tribuiçoes que sábia e judicialmente lhe com· 
petíreri1. · 

E' por con!\f.!uencia certo que só a esta as
sembléa compete dar e suspender a lei, como 
remedia politico em enfermidades politicas. Em 
vilo quatro corcunda5, e esses escriptorcs de . 
embira nos roub1lo fastidiososos momentos 
com seus artificiosos tramas de servilismo e 
adulaçao. 

Infeliz a minha patria se a sua sorte depen· 
desse dos capciosos tramas e infulsas doutrinas 
de coi·tésilos e diplomaticos corrompidos, que ella. 
n1lo conhece. 

Quer emfhn a naç1lo o remedia á seus males, 
donde elle lhe pode vir; a liberdade bem en• 
tendida, bascad11 em uma constituiçno prudente, 
just:1, firme e moderada, sem a qual nunca po
derá se~ feliz. · 

O Sa. PEREIRA D;\ CuNHA. (Não• o ouvirão os 
tachygrapl!os.) 

Alguns Srs. dep~tados se levantárno para 
mostrar que tacs discursos er1lo fó:a da ordem, 
pois sómente se tratava se convmha ou n1lo 
a amnistia proposta, e julgando sufficientemente 
discutidn a materia, foi requerida pelo Sr. 1\~uniz: 
Tavares a votação nominnl e llcralmcnte apomdat 
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c procctlcmln-sc :1 1'11:1 vrnf'r~u-se por 35 votos 
contm 1i, qnc nao pas"l~f'c o .projecto .ft 2." 
disrns:':1o. 

c~lonos úllcmãe~l~i clJCgaclos c que depois 
vtc!·r.m, c se dctcrmmcm as providencias que 
se ,tnlgarcm conducentes ao seu mrlltm· estnhelc· 
timcnto, mas que até sejilo auxiliados, alérn 
clnqucllcs, com ~odos os meios de que precisarem 
parn se conscgUH'eJJL o~ melhores resultados da 
l't!l'el'idn colonin emquanlo a asscmhléa nno 
decreta ~·cgimcnlo que preencha cm geral os. fins 
da colomsação. O que V. Ex. levará ao conheci· 
nwnto de Sua lllngcsladc.-Deus guarde a V. Ex. 
-Paço da asscmblén, em 22 de 1\'luio de 1823.
Jol!é Joaquún Camfiro de Cconpos. 

\'ot:'u·ào contra, m: Sr,.;. l·'ranei,.;ro dns Chngns 
Santos .. ln:Jquim. I:em:ll'!!ino de Sena Ribeiro 
t!a Cu~:a. .!o::é eoni~:;;·in de .\ndrac!a c Silva, 
Antonio ·Hodri~llC> \'t·lln:w, Martim Franc:i;:cn 
Ribeiro de 1\ndrada. ,]o:;é ,\ruudw de Tollctlo 
Rendon . .lo::e H ir·anlo dn C:o~ta Agninr, Fr:m· 
cisco dt; P:111la So11za c ~lei/o, Antonio Carlos 
Ribeiro de Andmda, f:lelehicH· Pinheiro de Oli
veira, .José .Joaquim da 11oelm, .José de Hczcnde 
Costa, Antonio rl:t Hoehn Fmneo, .João Gon~es 
da Silveira l\lcndonr:n, ?llanocl .José Velloso 
Soare:!, Manocl Ferreira lln C:unnt·n, Lucio 
Soares Teixeira de Gonvêa, lll:mocl Rodrigues 
ela Costa, Estc\'1\0 Hibeiro de Hezcndc, .Jncintho 
l~urtado' ·de Mendonrn, bm·ão de Snnto 1\ maro, 
Antonio Luiz Pcrci'rn ela C:un)1n, ?llnnocl Ja
cintho N'ogucira da Gama, .José .Toaquim Cnr· 
nciro- ele Campos, lgnncio Accioli ele Vascon
ccllos, Caetano Jlaria Lopes Gama, .José An
tonio Cnldns, .José de Souza l\Icllo, Venancio 
Henriques dé Rczendc, F't·ancisco l\Iuniz Ta
rares, Francisco Ferreira Barreto, M:moel Igna· 
cio Cavalcanti de Lacerda, D. Nuno Eugenio de 
Locio, .João Antonio Hodrigucs de Carvalho e 
Antonio Navarro de Abreu .. 

Vol:írão a favor, os Srs. Antonio 1I::trtins 
Bastos, Diogo Duarlc Silm, Candiclo José de 
Araujo Vianna, Antonio Gonçalves Gomide, José 
Custodio Dias, .José Antonio da Silva 1\Iaia, .José 
Teixeira cln Fonseca Vm:eonccllos, Manocl José 
de Souza França, Luiz Ignacio de Andrade 
Lima, lgnacio d<; Almeida Fo)'tuna, Pedro de 
Araujo Lima, Augusto Xavier ele Carvaiho, 
.José Fcrrcit·a Nobre, .José da Cruz Gouvêa, 

· J_o~quim l\Ianocl Carneiro da C:ih~, José l\I~r
ümano de Alencar c Manocl Pmto Pcrcu·a 
de Sampaio. 

Sessão em 23 de llaio 

PTIESLDE1iCIA DO SR, DISPO CAPELLÃO·~IÓR 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã fez-se achmnada c acharão-se presentes 
51, lnltnndo por molestos os Srs. Couto Reis, 
Rezendc Costa, Gama e Carneit;o da Cunha. 

Sa. SEcnET.Imo FRANÇA leu a acta da sessilo 
autccedenlc c foi approvada. · 

O Sn. PRESIDENTE ariunuciou que estava á 
porta da assemhlt:a o Sr. deputado pela provincia 
de Pernambuco l\Ianoel Caetano de Almeida c 
Albuquerque; c sendo introduzido pelos Srs. 
secrelarios, prestou ajuramento de estyloe tomou 
assento no congresso. 

i1 
ji o, Sr. Maia:-Hontem quando o Sr. barilO 
de ::.a!Jlo Amaro propôz a sua indicarão decidia· 

d . • ' se fJtle o governo cvm .participar a ussembléa.o 

O SR. PmsLDF.XTE assignou para a ordem do 
dia a contiuu:u;ilo da di8cu~são dos artigo;; do 
regimento da asscmbléa c do projecto do regula· 
menta para a rcdac\':1o do Diario. 

Levantou-se a sessno {ts 2 horas da tarde.
J.l!anoel Joaé ele Souza França, secretario .. 

estado actual da naçno; e eu proponho, agora 
que o mesmo governo faça saber á assembléa· 
as notic!as do dia assim internas como externas, 
quando mteressarem de illguma sorte a segurança 
do estudo e a estabilidade do imperio. E como 
rec?~heç~o que nem sempre se pódc dar a essas 
nol!ctas toda a publicidade, principalmente ·em· 
quanto se nilo-tomarem todas as medidas conve· 
nicnte~, proponho tambem que se nomêc com 

• nrgenc.ta .uma commissno, (que já foi aqui 
requerida) para examinar essas noticias c dar 

. con la dellas á assembléa. A minha indicaç.llo é 
· concebida nestes termos. . 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

PARA li.IR1'lll 1%\:\CLSCO niiiEIRO DE·ANDilADA 

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti·, 
·tuinte c legislativa elo imperio do Brazil, "manda 
rcmetler no governo a cópia inclusa do parecer 
das commissOes ele colonisaç~o e fazenda, sobre 
a reprcscntac;no da camnra ·da villa de S .. Jorge 
dos Ilhéos, c que lhe fci rcmellida pelo ministro 
c secreta do de estado dos Iicgocios do impet·io 
em oiTicio ele () do (IOtTcnte, c ordena que pelo 
tl~esouro publico, nno só st! façno as dcspczas 
:tponludas no mesmo parecer ·cm favor dos 

I\ INDICAç.\o 
· « Proponho: 1. •. Que o. governo fa.ça. saber :í 
: asscmbléa todas as noticias do dia, tanto internas 

como externas, que interessarem a sci;uranç:L 
da naçno e a estabilidade do imperio. 

11 2.' Que se nomOe uma commissno particular, 
a que se dirijno essas noticias c os documentos 

· que lhes disserem respeito. Paço d:L asscmbléa; 
23 de Maio de 1823.-José Antonio da Silva 
Maia,, 

, ~ SR. SEc~ETAmo FnA~ÇA leu se~unda ve~ a 
m~l!ea\'llo e dtss~ q~e con tmha no 1' § um perfeito 
ad1ttnmentc :í md1ca~~no do Sr. barno de Santo 
Arnm·o; mas que o 2' era uma indicaçno inteira· 
mente nova, que devia ser discutida. Foi apoiado. 
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'Entrou-se pois em discussno c approvou-se o 
1' arl. como aditlamento á indicaçilo do Sr. barno 
de San lo Amaro. Passando-se ao segundo c 
resolvendo-se que se devia crcar uma commissilo 
entrou-se cm duvida sobre a dcnominaç1lo que 
s~ lhe daria, querendo uns que se chamasse de 
segnran9a puhliea (ao que se oppôz o Sr. Costa 

. Aguiar para que se ·nno pensasse que a nossa 
situaçno estava arriscada) ou[ros de comm1tni· 
cação mini.!terial c outros emlim commissão ad 
lwc; c depois ele algum debate decidio·se que se 

· crcassc uma commiseão de politica interna, que 
recebesse todas as parlicipacoes c noticias que o 
-governo enviasse ·á ascmbléa, na conformidade 
da referida indicaçno c adittamcnlo, afim de que 

·examinando-as déssc conta á assembléa, em 
sessno publica ou secreta, corno julgasse nc· 
cessario. 11 · o SR~ SECRETARIO FRA:\"~"\ disse que estava : 
sobre á mesa urna rcprescntaçno dirigida ao . 

.Sr. presidente pelo cidadão ,J oilo José Pereira Sar· 

. mento, mas que lhe faltava o reconhecimento da 
·assignatura . por tabclli110, na conformidade do · 

· r~girncnto provjsorio da asscmbléa. Resolveu-se 
que se lhe indicasse pelo livro da porta a obscr· · 
vancia desta formalidade. 

Passou-se á ordem do ·dia; c começou-se pela 
discussilo do. projecto da redacção do Diario, no 
resto do 1' art. onde diz-dons escripturarios 

·com o ordenado de 200$.-(ScssilO de 16 do 
corrente). 

O Sr.· Andrado. Machado :-Eu nilo vejo 
necessidade alguma ,destes .~ous .empregos.; c 
lembro-me que em Portugal os não havia. Diz-se 
nocap. 3•c1ue lhestocapass:u·a liinpoasnotas dos 
tnchygraphos e copiar os-trabalhos do redactor ; · 

. mas eu creio que a primeira des1as tarefas per· 
tencc aos mesmos tnchygraphos c a segunda ao 

. redactor. Porém quando isto se admittissc, tim 

. seria sufficiente para abreviar mais o trabalho 
O sr. Araujo Vianno.: -A commissil.o jul

gou neccssario dous escripturarios, porque os 
tachygraphos costumilo. decifrar. as notas, escre· 
vendo . debaixo :de cada uma a sua signillcação ; 
c· depo1s é preciSO passaJ;as a limpo. para o !'C· 

· dactor as entender melhor. Se os mesmos tachy· 
graphos forem encarregados disso Jevaráo mais 
tempo e andaremos mais atrazndos .. Além disto 

· os escl'ipturarios rilio erão destinaâos só a este 
. serviço i dcvcrino tnrribcm fazer as cópias dos 
d9cumentos·qu~ entrão no Diario c as que pre· 

. CISasse a comm1ssno. Portanto se a assembléa 
decidir que se supprimno estes empregosJ ficaráo · 
alguns destes trabalhos a cargo dos olliciaes de 
secretaria, como succedia em Portugal. · 

O.Sn. A:;DRADA E SILVA:- Parece-me que um 
~necessario para 'facilitar os' trabi1lhos 'da rc· 
dncÇ!to. 

.o· Sr • .Alencar :~Igualmente sou de parecer· 
que basta um só ; ma.o;; lambem ncho que se lhe 
deve dar 25$ por mez. Se nós davamos a dous 

TOliiO 1. 

200$, ni\0 é muito que a nm que fica· com todo 
o trabalho demos 25$, que 6 quanto se arbitro11 
ao~ fachygraphos da ullima ordem. 

Propôz·se .a matcria á vofaçM c dccidio·s': 
que houvesse um só cscripturario, com o ordc· 
nado de 25$ mcnsacs. 

O paragrapho que trata do servente do Dim·in· 
foi approvado. · 

Passou-se a discut:r o ultimo do artigo que diz
um administrador, encarregado da venda do 
Dim·io, com o ordenado de 400$000, 

O Sr. Andrada Machado : -Este admini~
trador é inteiramente desnec:esario. A commiss:to 
manda para a imprensa os originaes ; os quaes 
voltando impressos, sno por clla rcmcttidos ao 
livreiro e este os vende por um tanto por cento. 
Não vejo para que seja preciso tal lugar. 

o Sr. França.:- Tamhem me opponhoa quo: 
·se dê ordenado ao administrador do Diario : (J 

que devemos dar-lhe 6 convcniencia na venda, 
um tanto porcento. Errí uma palavra, isto é objecto 
de especulaçno ; nada de ordenado. 

o Sr. N ogueir!l de Gama : - Eu acho que s•: 
deve encarregará cornmissilO este negocio, qur.: 
nno é tno simples como parece, pois não consisti"' 
so em mandar os Diarios a um livreiro para. 
os vender ; é preciso que haja quem rec~b:t 
assignaturas, quem se encarregue das vendas e 
qn~m remetta os Diarios para as difTerenles pro· 
vincias. Portanto a commisssilo deve procurai' 
esse homem e fazer com elle os ajustes precisos, 
pelo menor preço passivei, com tanto que se pro· 
mova a maior circulaçao do Diario .. 

o Sr. Ribeiro de Andrada : - Parece-m.~ 
que a commiss1lo pódc encarregar-se da commu
nicaç1\0 com as províncias, uma vez que as ca· 
maras sejno. obrigadas a subscrever c tratar com 
um lineiro, ou mais, para a venda dos Diario.1 
por um tanto por cento. 

O Sn. ARAUJO VIA:iX.\:- Se a commissilO fiem· 
encarregada da correspondcncia com as pro: 
vincias terá muito trabalho e será preciso nm 
escripturario para tomar sobre si n escripturação e 
distribuiçno dos Diarios, debaixo das vistas d:t 
commissno. 

o Sr. lU beiro de Andrada- Eu nllo sei COllltl 

se considem gmnde o trabalho da corrcspon· 
dcncia com as províncias ; porque sabido •> 
numero do.s camaras de ·cada provincia, sno 
tantos os Dia1·ios quantas as camaras, remctlidos 
ás respectivas cabeças de comarcas pelo governo 
provincial, a quem se deverá escrever para fa~•w 

. esta distribuiçllD pelas comarcas i de sorte que: a. 
correspondencia da commissno é só com o go· 
vcrno de cada provincia, :;cndo precisos tantos 
massos de Diariod quantos sno os governos pro .. 
vinciacs para os dislribuirem ; ora, limitando-se 
a isto a correspondcncia nno n acho muito com· 
plicada. ' 

o sr. Françll.: - Nno convenho, porCjiiC é 
19 
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sobrecarregar a. ''lllmissi\o do Diw·io com um 
trabalho que n1\o é proprio tlos rlcputados. O que 
pm·ece uma circula\~ilo mui simples, é l.alv~z m_na 
tm·cfa mais penosa do que se pensa :\ prilliCira 
vista. E' neccssario abrir contas,· haver certa 
escripluraçno, cmfim ha trabalho uno pcquc~o ~ 
perda de tempo : c cm tal c~so uno podcra a 
commissno cuidar nos negocws ela assembléa, 
por estar occupat!a. E•m um mercantil. . 

Por consequen.::m entendo que a comm1ss1to 
de"re fazer quanto fór preciso até que o manus
cripta vá para a imprensa; e que. tudo o mais o 
encarregue a quem bem o desempenhe. 

o Sr, Andrada. Machado :- Eu i:reio que 
·]!a um melhoclo mui singelo, sem sobrecarregar 
a C<immissllo ·e remetler esta os massas promptos 
ao ministro 'dos ne"ocios do imperio e manda!
~, clle para as difTer~ntes províncias, fazendo-se 
·as communicnçoes na secretaria. 

O Sr. AxnRAnA E SILVA ;-Isso é descarregar 
·um para earregar outro. _ 

o sr, Ribeiro de Andrada :-Eu estou persua· 
dido, como j:i disse, que se póde sim~li!icar 
muito este tmbalho ; e se nno fôr ao nurnstro 
do imperio v:i ao da fazenda. Pelo thesouro se 
Mo de fazer todas as despezas de papel, impres· 
silo, empregados etc., e portanto receba o thesouro 
0 producto das vendas c fique · tudo a seu cargo 
depois que as folhas estiverem irupressqs. 

Alguns Srs. deputados dcclararllO que fosse de 
tudo incumbido o ministro da fazenda. 

o Sr. Araujo Vianna.:-Como se propende 
<>-cra!mcnle para que vá ao ministro da fazenda, 
tambem a isso me conformo.; mas sempre direi 
que o que parece muito simples ao Sr. Ribeiro 
de Andrada reconhece-se, depois de meditado, 
que tem sua complicaçil.o: quando nada é preciso 
um guarda-livros, um escrípturario e haver tal 
qual syslema de contabilidade com as prO\·ir.· 
cias; ora, islo é o que se quiz evitar quando se 
propôz a creaç1io de emprego de admniSlt'ador, 

Propondo-se a mate ria á votaçi\o vem:eu -se 
que ficasse supprimido o emprego de administra
dor; e que fosse o ministro da fazenda encarre
gado da impressil.o e cxlracç110 do Dia1io, 'dando 
sempre conta á commiss11o. 

Seguia-se o art. 2•, ao qual depois de lido disse 
o· Sr. Andrada e Silva :-Eu appr0\'0 a parle 

do artigo cm que diz que a proposta dos emprega· 
dos será feila pela commissllo, . precedendo 
exame da sua· capacidade e conducta; mas 
opponho·me á outra parte em que prohibe que 
se dêm para fora apontamentos do que se passa 
na assembléa, porque isto é contrario ao interesse> 
que resulta da maior publicidade dos nossos 
li'Hi.•a~~.IV::i. 

O Sr. ArauJo Vianna :-Sr. presidente, a 
commissllo teve cm vista facilitar a venda do 
Diario ,· c por isso no artigo se prohibe que se 
communiquem extractos das scssac~; pois sa· 

hindo nos pcriodicos e seguramente com.mais 
brevidade do que no Dia1·io da assembléa, nllo 
terá este extracçno alguma. Além disto quem 
quizer dar scssoes no seu periodico, pague a 
quem escreva; e nllo tire o tempo aos empregados 
no serviço da asscmbléa; nem ellcs sllo t110 aptos 
·que sirv11o pam tanto. . 

O Sr. Andra.da. Machado :-E' justo; os q_ue 
quiíerem ter tachyg:aphos podem têl·os ; ma:; 
paguem-lhes; porém pagar-se por elles, nno 
entendo. 

· Falla~lio alguns outros Srs. deputàdos; c pot• 
fim foi approvado o artigo com o segui~le addita· 
menlo-visto achar-se facultado no regtmenlo da 
assembl~a, art. 35. 

Passo~·se ao _art. 3', que foi approvado; e 
entrou em disc11 lllo o art. 4.• ' 

o sr, Andr~d:a'e silva:-Tcnho ·que dizer 
tanto sobre a materia como sobre a fórma deste 
artigo. Quanto á materia, digo que é muito 
amplo o poder que alli se dá ao redactor de fazer
entrar os papeis no Diario por inteiro ou por 
extracto; pois n1io deve pertencer-lhe, nem á. 
commiss1io, a faculdade de ajuizar quaes s110, por 
sua importancia, os que devem dar-se por extenso 
ou em resumo; isto só podia pertencer-nos e a 
mais ninguem; e por isso sou- .de. parecer que 
todos entrem por inteiro no Diana. Quanto á 
fórma duvido que esteja bem empregado o verbo 
incumbi1·, porque é activo e n1io neutro e por 
isso deveria dizer-se. incumbe-se e nno, incumbe
lhe. 

o Sr. Araujo Vianna:-Ainda que muito 
re~peite os conliecimentos phylologicos do iJ. 
'lustre preopinante, que gastou largo tempo no 
estudo da: língua portugueza, nllo cederia t~lvez 
á sua observaçno, por ter classicos de boa nota 
com que autorise o uso do verbo que injusta· 
mente. censura; sendo porém cousa tllo insigni
ficante nllo duvidarei que se substitua cumpre· 
lhe a incumbe-l/te, que é o mesmo. ·Isto quanto 
ao defeito da fórrna; quanto. porém á mate~i~, 
n1io jl,llgo que da letra do arllgo se possa colhgtr 
que fica ao arbítrio do redactor o inserir as 
peças no Diario por. inteiro ou por extracto; a 
designaçno é da assembléa; e o artigo . nem á 
commissllo dá tal autoridade. 

O Sr. Alidrada Maohado :- Se déise este 
poder á commissno, ainda eu o adniitliria; mas 
parece dal-o ao redactor, que é peior. . O artigo · 
nllo estabelece regra certa, nllo designa quaes 
~110 os papeis que devem ser extractados, e. 
quaes entrno por inteiro; e esta declaraçno me 
pareee necczsaria. Eu a faria assim-á excepçno 
das actas que serno por extracto. · 
. o Sr. Ribeiro de Andra.da:- Eu creio que 

tudo fica cunciliudo emeudando . assim- !(Ue 
devem entl'Ur no Diario, tudo por int~i1·o, ú. 
exccpçllo das nelas que extractará com fidelidade 
e concisno. · · · · 
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O SR. PRESIPE:<TE propôz se o artigo se uppro· 
vava com a emenda do Sr. Ribeiro de Andrada; 
c vencendo-se que sim, passou-se a discutir o 
art. 5n. 
· o Sr. Andrada Machado.- Todas (IS . attri
buiç'ú~s que se ua '"•"' i1o redactor tendem 
sóment.e a lazer brilhar grallws com pcnnas de 
pavào; cu quizcra que todos os discursos 
sahissem com o cunho proprio, com o estylo 
difuso ou conciso de. seu autor; mas deste 
modo · appareeem todos com as mesmas ves· 
iiduras. Agora o que eu nno. consentirei jàmais 
é que, na fórma do artigo, se permitia que o 
l'edacfor possa substituir ás falias recolhidas 
pelos tachigrapl1os, outras diversas d'ellas, 
quando .tiverem sido trabalhadas de espaço, ou 
exposta de memoria á (!Ssembléa. 

· O. redactor . nno ·deve aceitar falia alguma 
uma vez que os tachigraphos :i nno recolhno; é 
verdade que por ora quasi nada escrevem do 
que nós dizemos, pois tenho visto longas fallas 
1·eduzidas por elles a quatro palavras, c isto ha 
de remediar-se de algum' modo; mas logo que 
clles tiverem sufliciimte habilidade para escrever 
as falias, nno deve aceitar o redactor outras 
diversas d'aquellas que elles escrevei·no. Demais 
qual é o meio de conhecermos que as falias que · 
se levassem ao redactor tinhno sido antes tmba
Jhadas de espaço? Em uma palavra o que as 
fizer de espaço decore-as, ou passe pelo .desgosto 
de aS não ver impt·essas: , · . 

O Sr; Rodrigues de Carvalho :-E' preciso 
que a assemblé:a conheça o estado dos tachigra
phos. Em umas falias que hoje Ii e que o ofTicial
maior me mostrou, ninguem parava ·com riso ; 
nno ~avia nexo nem deducç:to de idéas; umas 
proposiçocs sem verbo, outras sem nominativo r 
em uma palavra, tudo o que li só ser1·ia para rir. 
Portanto ou·se n:to ha de imprimÜ' o Dla1'io, ou 
lla de dar-se ao redactor faculdade de consultar 
os autores das falias. 

Emtre ontrns que se lm·llo hoje, vi umá em ' 
que os ~rgumentos que se fizerno a respeito do 
Sr. pres1dente responder ou nno ao clis•:urso do 
imperador, puzerno ellcs na bocca de Sua llfa· 

· gestadc; Ora estando as cousas neste estado, 
~orno qualquer ·dos senhores pódc verificar 
mdo á secretaria ver as notas decifradas, parece 
«JUC ao menos por ora, se quizcrmos ter Diario 
nno pódc coarclar-sc de toda aquclla liberdade 
ao redactor. . · · 

O Sn. DMs :- Eu lambem sou de voto 
·1/UC nno se admitlllo. discursos que se nno 
. pronunciarllO. 

O SR. CA!lNEino DE. CAMPos :-Mas se exami· 
namlo a falia cu ve,io que a n:to tirarno, pare
cc-me q~c. devo te1· a faculdndl.! dr. dar a que 
pronunc1C1 na asscmbléa. 

q.uc r;no se dênt outras diversas das que pronu· 
cmrllo. 

O Sn. AnAUJO VuN~A :-Eu convenho que se 
supprima essa excepçno- salvo etc.-; com 
tudo d~rci a razão porque a commissno a julgou 
convemente. Alguns Srs. deputados, ·nno tendo 
talvez o dom de improvisar discursos, e podendo 
aliás formal-os elegantemente á banca. ficaria.o. 
descontentes se n:to os pudessem 'publicar. 
Eu peh minha parte nunca os farei assim
"direi sempre o que me Iambr;'r, mas nnÓ 
se julgou aeertado que outros perdessem o seu 
tral1alho. · 

O~n. CARNEIRO DE CA~rros :-Parece-me que o . · 
artigo poderá passar emendado da maneira se
guinte -salvo se fossem' de memoria exposta na 
assembl~a. 

Tendo f.1llado alguns Srs. deputados foi appro
var!o n arti;;o pondo em lugar dc-saluo ~e tendo 
8l do primeiro tmbal!tada~ de ei!paços forem de 
-memoria e:cpostas na a~sembléa-a segtlint.e. 
emenda -salvo se ei!Baa mesma fallaa fossem. 
repetidaa na assembléa. 

Segnio-se o nrl. 6" e a rc~peito clcllc disse. 
O Sr. Costa Aguiar :-Parece-me mui pouc() 

espaço o de 24 horas para a 'revisno das falia& 
pelos seus ·,autores; succede que cm algumas 
sessocs fallno muitos scnl10rcs, c fazem longo!; 
di~cursos, e será difficil que cm tno curto prazo 

. tudo se veja : Eu substituiria tres dias. 
o Sr. Araujo Vianna :-A commissno teve em 

vista abre1•inr quanto fosse possível a imprcssno 
do .Díario; com tudo convirá em que scjao 
tres dias. .Accrescenlo lambem que talvez 
seja ulil mudar-~e o lu~a1· cm que deve 
estar exposto o Diario em manuscripto para os 
Srs. deputados retocarem . as suas falias. O 
artigo lembra o gabinete: da redacçno, mas sendo 
este em lugar incommodo, podia ficar a secre-
taria. 

O Sn .. Armn,\D,\ E SJ~VA:-Deve ser em gabi
nete particular: na secrelaria ha outros negocias. · 
Tainbcm voto que se angmenle o piazo das 24-
horas. 

O Sn. FRANÇA:- Na secretaria de modo 
nenhum. E' preciso nno confundir os trabalhos .. 
Uma sala qualquer serve para isso. 

O Sn. An.u;JO YIA)(XA :-Entno designe-se 
outro gabinete, porque o actual ela redacçno é 
situado em parte do edificio que ha de 
inc'ornmodar os· Srs deputados, pois precisa 
subir . 

O Sn. A NllRAJJ.\ M.1CIIADO :- Eu cuido que 
disso nir1gucm duvida; o que pretendo é 

Fizerllo-sc ainda algumas obscrvaçOcs ; c . 
afinal dcddio-se que passava o artigo cont 
as duas seguintes emendas: 1.'-Pres dia~ 

·em lugar de 24 ltorllll: 2.•-No gabinete gue 
pa-ra ia8o {ú1· destinado afim dos Srs. deputados. 
etc.-cm 'lugar de-no gabtncle da redacçiiiJ. 

I praa Od Srs. deputados etc. 

• 
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ScguirM-se os nrls. í•. c s·. c ambos forno 
<IJ.•PJ;ovados sem allera\~1\o alguma. 

Interrompeu o Sr. presidente a discussO.o para 
dar lngar á votação soln·e os membros da com· 
missllo de politica Ú!lema destinada a receber c 
communicar {L asscmbléa as noticias c partici· 
paçoes que o governo lhe dirigir; na conformi
dade da indícaç1\o do Sr. barão de San lo Amaro, 
<' addítamcnlo do Sr, Maia. 

SahirM nomeados para a dita commisso.o os 
Srs. Almeida s Albuquerque, Teixeira da Fon· 
seca e Maia. 

O Sn. RIBEIRO DE REÚNDE como redactor da 
commissão de poderes, leu os dous seguintes 
pareceres 

I'Rll!EIRO 

cc A commiss11o da verificação. dos poderes 
lendo examinado os diplomas dos Srs. Manoel 
.loaqui\n de Ornellas c José Corrêa Pacheco e 
Silva, deputados supplcnles 11ela província de S .. 
Paulo os achou legues, por se acharem conformes 
eom o decreto de 3 de .Junho de 1822, c instruc
\'Oes de 19 do mesmo mez c anuo a que clle se 
Tefcre, c ao de 3 de Agosto, que declarou as 
mesmas instrucçoes, c ás portarias de 20 e 22 
de Fevereiro deste anno: E' de parecer, qJJe os 
mesmos deputados vcnhllo tomar as~ento nesta 
asscmbléa.-Paço da assembléa 23 de llfaio de 
1823.-E~tevão Ribeiro de Rezenrle.-Antonio 
Carlos Ribeil·o de Andrada -~Iachado.-JJiaitocl 
.Taeintho .1..Yogueira da Gama."-Foi approvado. 

.SEGUXDO 

"A commi:>s11o dos poderes tendo cm vista a 
r·cprescntnçlio do Sr .• lo~6 Feliciano Fernandes 
Pinheiro, eleito deputado pelas províncias de S. 
Paulo, c Rio-Grande de S. Pedro do Sul, e 
attcndendc :i dcclarnçllo, que clle m.csmo faz de 
nno ter ainda os competentes diplomas, recorreu 
as actas gem('s remellídns pelas competentes 
autoridades das duas mencionadas províncias 
eombinando-as com os diplomas dos deputados, 
que por· e !las têm já assento nesta asscmbl6a, c 
cm ambas achou verificada a nomcaço.o do dito 
deputado: E' pois de parecer, que venha lomar 
o seu assento como deputado pela província do 
Hio-Gmndc, onde tem o seu domicilio, cm confor 
midade das instrucçOcs, c do decreto de 3 de 
Agosto de 1822.-Ri,p, 23 de Maio de 1823. 
'-Eglet>ão Ribeiro de Rezen de.-!J!anoelJatrintho 
Nogueira da. Gama.-Autonio Carlos Ribeiro 
de A ndrãda 11Iaelu.ulo. >•-Foi approvndo. 

Hesohcu-sc lambem que pela entrada do Sr. 
l•'crnandes Pinheiro cessava a reprcscntaçno do 
dcp~lndo supplcnle o Sr. Chagas Santos c que se 
ull.r.Ja;;ge ao govc!'lln para ordenar a cnmara da 
eapilal da Jli'O\'Ím·i[!_· qnc rcmcllessc o· diploma 
tio mesmo Sr. Fernandes Pinheiro, parn se 
guardar no arclrivo da asscmhléu. 

O Sn. PntsiDF.NTE assignou para ordem do dia 
a conlínuaçno do projecto da redacçno do Diario 
c a 1• discussno do projecto de decreto sobre os 

. governos provisorios das províncias. 
Levantou-se a sess110 :is 2 horas da tarde. 

- Jl[anoel José de 8riuza França, secretario~ 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

l'ARA JOSf: BOI\IFACIO ·DE AI\DRADA E SIL\'.1. 

Illm. c Exm. Sr.-A assembléa geral con~ 
stiluinte c legislali\'U do impcrio do Brazil,· 
manda participar ao governo que é indispensavel 
para o acerto das suas dclibcraçocs, que lhe sejo.o 
transmittidas informaçacs do cstads actual deste 
imperio, nas quaes se comprchcnd110 todos os 
ramos da admnistraçllo publica, e se indiquem 
os abusos qui: mais carecerem de reforma, 
notando-se cm separado as ma terias que .exigirem 
segredo, quando nessa meslna revelação n!\o 
perigar o bem da naç110. O que V. Ex. levará ao 
conhecimento de S. M. 1.-Deos guarde a V. 
Ex.-Paço da assemblêa, em 23 de :Maio dC\ 1823. 
-José Joaquim Carneiro de Campos. 

Na mesma conformidade a todos os outros 
. ministros de estado. 

~- J'o . 
'I\ . 
'<-.'FARA JOSE BOXIFACIO DE t\NDRADA E SILVA 

Illm. e- Exm. Sr.-A asscmbléa geral cimsti
luinte c legislativa do imperio do Brazil, manda 
participar ao governo que lhe devem ser reme!· 
lidas regularmente todas as noticias do dia 
tanto internas como externas que inleressrem· a 
segurança da naçD.o e estabilidade do imperio. 
O que V. Ex. levará ao conhecimento de S. M. I. 
-Deos guarde a V. Ex.-Paço da assembléa, cm 
'23 de 1\laio de 1823.-José' Joaqui11t Cariteiro 
de Campos. \\ 

Na mesm·a cóMormidade ao ministro da 
marinha. . 

PARA JOSÉ CORR~A PACHECO E .S!LI'A. 

A assembléa geral constituinte e legislativa do 
imperio do Brazíl, manda participar a V. S. que 
achando-se legal o seu diploma,· deve quanto 
antes vir tomar assento neste âuguslo congresso, 
c ter parle nos seus trabalhos, ·como deputado á 
mesma assembléa pela pr·ovincia de S. Paulo.
Deos guarde a V. S.-Paço da asscm!Jléa, em 23 
de Maio de 1823.-Josll Joaqui1n Carneiro de • 
Campos. 

Na mesma conformidahc a Mnnocl Joaquim 
de Ornellas. 

Scssào cm ~4 do Maio 

PRESIDEI\CIA DO SR. DISPO C~PELLÃO·MÓR 

Hcnnidos os Srs. deputados ~~elas 10 horas da 
mauhn, fez-se a chamada, fl acharno-sc presentes 
54, fallnndo por molcslia o Sr. Gama . 

• 
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O Sn. SECilET,\IliO FRANÇA leu a acta da scss:lo 
antecedcnle, e foi approvada. · 

O Sn. PnESrDEr>TE anunciou que eslava á porta 
da sala o Sr. deputado José Feliciano Fernandes 
Pinhdro. Foi introduzido pelos Srs .. secretarios; 
e prestando juramento, tomou assento no con 
grcsso. 

O Sr. Henriques de Bezende·:-Sr. 'presi
pente, antes de entrarmos na ordem do dia, peço 
a palavra. Silo muitas as idéas c muitos os pensa
mentos que me occorrem; mas. porque nil.o 
tenho bastante sangue frio quando J'allo em 
semelhantes nssumptos, e nllo quero que me 
e~cape no discurso o que n:lO desejo proferir, 
dtret só que vendo-se o Diario do ·governo de 
hontem n. 114, n:lo admira que. haja por ahi 
desconfianças. 

Longe de mim combater a liberdade da im-
_ pmnsa, anl'es. sempre pugnarei por ella; quem se 

JUlgar ofTendtdo tem o recurso da Jci ou a 
liberdade de responder. Il!as as idéas exp~ndidas 
neste Diario do governo não s:lo as mais condu
eent~~ á harmonia e uni:J.o do grande todo 
hraszhense: trazem-me á memoria o que cu 
ouvi de certa camara. 

Eu n1lo o creio,' Sr. presidente; mas se ha um 
povo bastantemente set;vil para não querer consti
t~iç:lO, ha povos assaz livres para derramar a ui
tuna gota de seu sangue em defeza della. 

Seja-me licito maridar á mesa. este Diario para 
qu~ se to~e na consideraçã~ que mcrcccr.
Fot remettido á mesa. · 

Sr. presidente, como me cumpre sustentar a· 
moçil.o1 direi, segundo me lembra, que tres são 
os prmcipios subversivos preconisados neste 
Diario, c sobre os. quacs fundei a minha accu
saçM. 

O 1 • é dar por suspeitos de desorganisadores 
os illustres deputados que fallaril.o aqui a favor 
da amnistia ; o que é coarclar a liberdade pro
cla.m.ada de e!llitlirnios com franqueza nossas 
opmtOes nesta assembléa, e procurar que os de· 
tmlados fallezn sempre á feiç1!.0 de um partido, 

· Isto, e nno querer constituição, é tudo o mesmo. 
. O 2' é dizer que o imperador deve continuar 
no poder dictatorial, até que a consliluiçno seja 
publicada c recebida, Isto, Sr. presidente, é em 
extremo injurioso ao Brazil e ao mesmo impc
radoy, que nunca teve, nem terá júmais, essa 
amb1ç.:to .. · · 

O Brazil nunca deu a Sua Magcstaclc esse 
poder dictaLOJ·ial, nem quer que clle o tenha; 
lbi por momentos necessario legislar cm algumas 
co~sas, e s~ cm ordem á convocaçD.o da.assen1-
hltm. Rcumda clla, c investida pela naçno do 
poder legislativo, a ella só com1iete dar a lei, em
bora lenha p imperador o direito de cooperar 
como cidadtto, e cidad1!.0 qualificado. Se algucm 
quer que o imperador tenha o. podei· dictutoriul, 
jáma!s o quererá o Brazil, porque de certo nl)nca 
o qwz. 

O 3' é diz~r-sc que o imperador tem o direi!!) 
de · dar _uma c~rta C?lllO Luiz ~VIII ;Í França, 
Sr. presidente, tslo é 1r tcnJerarmmetc contra os 
princípios; recebidos, contra a · opinino publica

1 
contra as tdéas c luzes do seculo; é querer fazer 
uma rcvoluç1lo gei:at cm lodo o Brazil que nno 
quer receber de nmguP,m a sua, constituiçno, pois 
quer fazcl·a, corno lhe pertence por un1 direito 
que exclusivamente lhe toca. . 

Sr. presidente trabalha-se conlinuadamente 
na sapa para dar com este edificio cm terra· 
procura-se abalar as idéas, e a opiniflo publica' 
minar pelos alicerces a constituiçil.o, e deita!-~ 
abaixo. Isto é subversivo, é contrario á harmonia 
e unino do Brazil, c só prop1'io a produzir uma 
completa rcvoluçno. 

O Sn. DuARTE SzLvA :-Sr. presidente cm 
.outra occasião eu quiz fazer uma indicaÇM a 
respeito da liberdade da imprensa, mas fui in
terrompido por causa da ordem ; agora ouvindo 
o nobre deputado que acaba de fallar, levanto-me 
para repetir a necessidade em que estamos de 
uma lei regulamentar que marque a carreira da 
mesma liberdade, de uma maneira digna da livre 
e ~riosa nação brazilcira; c por isso faço a se· 
gumle. 

IliDICAÇÃO 

cc· Proponho: 1.' Que se promulgue uma nova· 
lei sobre a liberdade da imprensa. 
. cc 2.' Que se nomêc para redigir o projecto 'de 
lei, uma commiss:to a~ lwc; ou se encarregue á de 
constituiç:lo. - Paço· da assembléa geral, aos 
12 de Maio de 1823.-0 deputado Diogo Dum-te 
Silva.n · 

o Sr. Andrada Machado:- Sr. presidente, 
cu pe\~O unicamente uma cxplicaçil.o que me paNcc. 
necessaria. Como h a entre nós ministt·os, requeiro 
que elles 'digil.o se ha alguma lei que revogue a 
da liberdade da i !I) prensa, que se approvou para 
nos regct1nos por clla, porque se nãp Lemos nova 
lei que a destrua, nil.o sei porque diz o nobre 
prcopinanle que ha ncce:;sidade dc'marcar a car
reira dessa liberdade. Nn.o quero que este povo 
se pet·suada tJUC nno somos li vrcs; pois nenhuma 
naç1!.0 o póde ser sem liberdade . de imprensa. 
Se ha lei, ponha-se cm cxccuçil.o; se tem defeitos 
procuremos remediai-os; mas nn.o se despreze a 
que existe para fazer outra nol'a. Confesso que· 
n:lo entendo este remedia. 

o Sr.· Duarte Silva :-Quando fiz a minha 
indicaçil.o r.no lil'e .em vista motivo algum parti· 
cu lar; o meu fito foi, c será sempre, o bem geral: 
assim o declaro a esta .augusta assembléa e a 
lodo o mundo. Sr. presidente! Entt·c nós uno 
ha lei qnc regule gel'Ulmente a liberdade da im
prensa: !ta simplesmente um decreto de S. M.lm· 
perial que manda p1·ovbuz·ituucnlc que cm certos 
casos que aponta, scjrto tacs delictos julgttdos por 
jurados, executando-se naquclla parte sómcnte <t 
lei da liberdade da imprensa promulgada pelas 
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côrlcs de Lís!Joa; Jogo, o que nos regula nesta 
matcria é uum parle ele uma lei eslmngeira, np
provadn unicamente para casos especificados. 
Se is lo I! assim, como ntlO carecemos de lei pro
'(lria, e rapaz de acudir a todos os casos ? Ha.i•l 
pois nma lei regulamentar que dê á liberdade da 
imprensa toda a.Jadliclacle de fhzer o bem, evi
lnnüo ao me;; mo tempo os males que podem re
sultar do seu abuso. 

O Sr. Rodrigues do Carvalho :·-Quando se 
diz que e preci~o uma lei para haver liberdade 
de imprensa fulla-sc inexactamente, porque 
existe entre nús uma lei que faculta essa liber
dade. Quando se diz que existia essa lei, mas 
que por ser ~~lrnngcim, tem caducado, ou deve 
caducar entre nós, lambem se nno l'alla exacta
mente. O imperador, sendo regente, publicou por 
uma lei a lihenlnde da imprensa, com uma lati
tude tal, que nenhuma limilaçno tem ; Yeio 
depois a lei rios curtes, foi mandada observar, c 

.. aqui temos leis nossas ; a primeira por ser do" 
r.hcfe ria no,sn naçuo; a segunda por ser por elle 
sanccionada. Além disto, ,esta assembléa tem 
concordado em confirmar todas as leis existentes, 
por que antes uus regiam os; estas duas enlrào 
na generalidade, lego temos leis, e já promulgadas 
por esta assembléa. 

Agora se essas leis hil.o s:\0 adequadas, se nl\0 
classifJcno bem os abusos, ou dando esse nome ao 
que o nilO c ou impondo penas que lhe nno cor
rcsponflcm, on pela sua brandura, ou nimio rigor 
reformem-se; mas nunca se diga que nllo temos 

· lei, porque assim d•1mos idéa que temos abraçado 
o systema constitucional, mas systema vasio, c 
sem alma, qual é a liberdade da imprensa. 

Póclc nno hm•cr liberdade de imprensa de 
facto, mas qne tem isto com n.libcrdade de di
reito? Uma nova lei guiada opini11.0 publica? 
N:to certamente; n:to é por temor de violar uma 
lei que esta roi mjeita a liberdade; podem muita~ 
causas inlluir; e essas causas, nem provém da 
lei, nem e! la. pódc removei-as. Portanto nno se 
diga que é ncccssm·io pam a liberdade de es
crever nma lei, porque a n1to temos; diga-se que 
precisa reformar-se a lei, se a assemhléa julgar 
qne tal reforma é urgente, por defeito da lei 
existente. 

o Sr. Xavier de Carvalho:-Altamente pe~
~uadido, Sr. p!·csidenle, da ncc!!ssidad!! da liber
dade da imprensa, esse paladium da liberdade 
civil ; esse forte baluarte, já contra o despotismo 
aviltat!or, j;í contra a dcsorganisaçno anarcl1ica; 
esse alimento vital dos governos livres, c sem o 
qual cllcs perecem, bem como nós quando nos 
!'alta o nr que respimmos, cu lamento, c lamento 
eom mui~a amn~gu_ra que entre. nós esteja àc 
facto qtl:lSI supprmuda a faculdade de fallar es
crever c imprimir, dom prl!CÍoso conc!!dido ao 
homem, c tno antigo eorno n faculdade de pensar. 

Em vel'dacle, S1·. presidente, houv!!r11o 1wsta 
ybrlc optimos c;;eripto,; lihcmc,, cscriptos que, 

como p!!la. m:to, levaváo o povo á. grande causa 
que emfim abraçou. que adoptamos, c que glo· 
riosamcnte ,juramos clefender; mas oh magoa! 
desapparecerlio, calar1to-sc, j;i nllo existem ; c a 
liberdade nascente vascilla, balbucia entre as 
m11os vcnaes "desses poucos escriptores que flcarllO 
miseraveis, despresiveis, e até condemnavcis 
como eu analyticamentc provaria, se nll.o devesse 
economisar o tempo, e não abusar da bcncvo
lcncia que se me presta. 

Tenho pois a Yista disto que cumpre intimar 
mui positivamente que estno em·todo ci vigor as 
leis existentes sobre liberdade de imprensa; que 
a todo cidadno é livre fallar, escrever e imprimir 
ficando obrigado a responder pelos abusos dessa 
liberdade, e sendo removidos desde já quaesquer 
obstaculos que directa ou indirectamente concor-· 
rerilo para a supprcss1lo que apparece; e é a este 
lim que eu vou tambem pôr a vossa considera· 
çno, e reclamo vossos votos de urgencia, 6 sabias 

. legisladores, ao seguinte· 

l'ROJEC1'0 

" A asscmbléa geral, constituinte, e legislativa 
do imperio do Brazil decreta: 

1c 1.• Sno declaradas em pleno vigor todas as 
leis que existem, e que permittirno a liberdade 
da imprensa, rectificando-se pcrmillido a todo o 
cicladno fallar, escrever e imprimir, sem necessi
dade de alguma censura. 

1c 2;• Aquelle que abusar desta preciosa Iiber· 
dade, responderá pelo abuso nos casos, e pela 
fôrma que as leis têm estabelecido. 

" 3.• FicllO derogadas quacsquer leis, ordens, 
ou portarias que directa ou indirectamente se 
opponhllo ao presente decreto, ou á liberdade 
concedida. Paço da· assembléa 24, de l'tlaio 
ele 1823.-0 deputado Augusto Xavier de Car- · 
valho. • 

o Sr. Andrado. e Silvo. :-Pedi a palavra 
para responder ás falsas accusaçacs do nobre pre· 
opinante. Elle diz que está supprimicla a libcr· 
dadc da impren~a, mas quando assim se queixa, 
porque nllo mostra a lei qúe a supprimio, ou 
nno aponta a menor insinuaçno para nno se es· 
crcver! Eu somente sei que existe uma lei que a 
protege, e esta ningucm a ataca, nem póde 
atacar. Se alguns cscriptorcs publicarno folhas 
que depois nno continuarão, foi porque uns per
derno na sua publicaçllo, e outros até ficarllo in
dividados com a imprensa; c alguns destes qu~ 
ll1to continuarno cm jornacs imprimirno folhetos 
como cu sei, porque rcceho todos os papeis tanto 
da imprensa nacional, como das outras. 

Por conscqucncia cada um cscrc1·e o que bem 
lhe parece ; c os que nllo escrevem é porque nllo 
querem, ou porCJuc n11o csper!LO interesses; cmfim 
isto é objecto de cspcculaç110, é negocio de par
ticulares, com que o gorcrno se nno embaraç-a. 
Pm·tanlo diz uma f'al~iclade quem assevera que 
nno ha liberdade de hüprcnsa : a lei está em seu 
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vigor, c o governo nunca pretendeu dcstruil-n.; o 
contrario ditito é uma calumnia, que os factos des
mentem, e que cu nno posso deixar de rebater. 

O Sr, Ribeiro de Andrada:-Eufareisim
plesmcnle uma observa1;il.o. Por uma pol'taria 
expedida pela repartiçn.o dos negocias do imperio 
se mandou púr aqui em cxccuçilO alei da liberdade 
da imprensa que fizerli.O as côrtes de Lisboa; e se 
cllaexistc cm vigor, como se pódcagora uma nova 
lei ? O illustre preopinante affirma que está 
supprimida esta liberdade ; pois cu requeiro que 
produza o titulo legal que a supprimio, e que 
desde já. declare o cidadn.o que teve ordem do 
governo para nno escrever.· 

O Sr. Xavier de · Carvalho :-Eu disse, 
Sr. presidente, que a liberdade da imprensa 
estava entre nós infelizmente supprimida de 
facto. Bem sei que ella existe de direito ; mas 
.lambem vejo, e todos vêm que está suffocada ; 
e sem .. querer entrar no exame dos motivos que 
origin:l.o a ·suppressno, indiquei simplesmente 
que ella existia e ·Jembrei que era necesario re
mediar este mal, fazendo que o cidadno gose do 
direito sagrado de communicar as suas idéas por 
meio dos seus escriptos. 

O Sr. Carneiro da Cunha':-Sr.presidente: 
N11o existe liberdade de facto, embora exista de 
direito ; porque os escriptores liberaes que es
crevin.o no Rio de Janeiro calarão-se, desapare· 
ceril.o; e todos· sabem, que uns forno deportados, 
outros· presos, e que denuncia devassas inquisi
torias, perseguiçaes e terrores agrilhoilo o pensa
mento, de quem intenta escrever livremente, 
apenas apparecem em campo dous que.escrevem 
cm direcçl!o opposta á opiniao geral. · 

Sobre o que diz o nobre preopinante eu sei de 
um facto, que prova sufficiente, que o ministerio 
se ingerira neste negocio, desejava n11o te~ occa· 
siao de o publicar; porém como nisto se fallou, 
julgo de meu dever expôl·o francamente; se nas 
minhas exprcssoes o !Tender o melindre de algum 
Sr. deputado es~ou promto para dar as satisfaçaes, 
que forem necessarias; porque a minh intençru:l é 
sómente fallar n bem da liberdade do povo, e 
em defeza de seus naluraes a segrados direitos. 

Aqui appparcceu o Reg-ulador, cujo redactor 
n11o atteudenclo as melindrosas circumstancias, 
em que se achava o Brazil atrazou mais a boa 
marcha de seus negocias politicas, do que bem a 
dirigia, e adiantou i porque .tendo o Brazil rece
)Jido uma constituiçllo livre, e sómcnte oppon· 
do-se aquellas medidas, que feriD.o os S<lUS reaes 
interesstls nãO podia ouvir de bom grado doutri· 
nas inteiramente oppostas ao' systcma procla
mado e geralmente adplado : escriptos seme· 
lhantes introduzirnodcsconfian~~ nas províncias, 
de que resultou desorganizarem-se os negocias 
cm Pcn1ambuco i c o mesino succederia na Pa
rahyba, se o gorverno cumprisse o que lhe fOra 
recommcndado em uma portaria do honrado 
membro, como ministro c secretario de estado, 

rclnliva a p_rot9gcr o ~:;ovct·no ns assign.-lluraS' 
claquclle ~erwdwo, con:=:ta que o mesmo se fizera 
P:1l'a o Rw-Grande do Sul, c pnra outras provin-. 
c1as ; ora, essa aberta protecçilo do ministerio a. 
liwor de um esei'Íptot·, junta :í pcrsegui~;líu dos 
outros, desanimou. a todo aquclle que ainda pre
lcnclcsse cscr~vcr hiTCIIIeu le, isto é, deu um tcrri
vel golpe na nasceole liberdade da imprensa 
quando ella precisava de toda a protecçrw. ' 

Se o Regulador cscre1·esse a lill'or elo voto 
abso!ut?, e de duas camnras depois-de terem as 
provmems do norte adhcriclo a causa e nl\o fosse 
protegido pelo ministerio, nem caus:;ria dcscon
lianças, nem resultaria da publicar.ilo de suas 
doutrinas algum perigo. ' 

Outros escriptorcs. que cscrever11o em opposi· 
çn.o cu os cons1dero bcnemerilos, e n11o crimino- . 
sos ; porque elles muito trabalharno a favor da 
causa. do Brazil : esta razilo foi que me decidio 
a votar. a favor da amnistia c nno por amizades, 
conhec1mcntos, ou outras rela~:lles. 

Se ha liberdape é só para se atacar o congresso 
e a to~o.s aquelles d&putados, que votn.o contra 
as opm10cs de alguns, que inserem cartas nas 
folhas ~os actuaes redactores, onde silO por esses 
descamJsados, taxados, de anarchicos. 
- Se de direito, Sr. presidente, existe a lei, tomo 
a repetil-o, n!lo existe de facto ; e por isso é de 
absoluta necessidade que seja protegida; porque 
e.lla é para um Esrado, que se quer constituir 
livre como para nós o ar, que respiramos que se 
nos falta morreremos : e eu altamente declaro, 
que n11o quero habitar o desgraçado paiz onde 
nl!o haja perfeita liberdade. 

o sr. Andrada e Silva: ..:..sr. presidente: 
levanto-me para mostrar que o discurso do nobre 
preopinante é um tecido de falsidade, é uma 
miseria. 

Quando o redactor do Reguladol' quiz impri
mi~ a sua folha c~mo vio que as despczas erll.O 
mm tas para a publwaçno, c temeu que o producto 
da venda as uilo suppt·isse, lembrou-se de re· 
querer a Sua Mngcstade que houvrsse por bem 
Javorecel-o de algum modo que -lhe promovesse 
assignaturas : e Sua Mageslade assentou que se 
escrevesse para as provincias afim de assi!;m\rcm 

. para aquella folha se quizessem c o jornal o me-: 
reccsse. 

Assim se fez; e rcmeltcu-se o prospecto do Re-. 
gu/(JdoJ•, 

Diz,-se agora que cllc n:lo agradou ; c que tem 
com 1sso o gO\'Ilrno? Por ventura compete-lhe . 
notar, c dizer ao redactor que nno escreva estas 
ou nqucllas doutrinas? 

O nobre preopinanle que tanto quer advogat· 
a causa da liberdade, nno v{} que isto seria ata
car o direito. que tem o cidadno de cscrcwr o 
iJUe muito bem lhe parece? 

Se o que escreve, publica doutrinas nocivas, 6 
mito cidadno, c a lei o punirá i se ns escr<:I'C pro· 
veitosas, será reputado bom"cidadno. Dcn~ais se 

--.:. 
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·c papel é bom todos o comprno; se é máo nno 
:;e ventle, penle-se a e:;pecula\'iio .. 

Emlim, Sr. presidente, deixemos mascaras 
'fallemn~ r. I aro; o fJile se qucri~ era que o governo 
·tlworecessc os esc1·iptos desorganisadores, subver
sivos da ordem estabelecida, contrarias á grande 
causa que abrn1•amos e júramos ; mas José Bo
nifncio nunl'a o consentirá. 

Em qu nl.o estiver a u1eu cargo a conservaçno 
da tranquilidade publica, serei sempre o inimigo 
dos que a pretenderem perturbar, e defenderei 
jlor todos os meios a segurança c a honra do 
Brazil. 

o Sr. Carneiro da Cunha:- O illustre preo
pinante diz que o meu discurso é um tecido de 
falsidades, e uma miseria ; c cu responderei só
mente que falsidade t\ dizer-se que a portaria 

··roi acompanhada do prospecto do Regulador, 
quando ella levava os primeiros numeras, em 
que j:í havia doutrina estabelecida; c que se elle 
julga o meu discurso unia miseria, cu reputo 
outra misscri:l o seu. 

o sr. Alencar :-Parcccme que todos estamos 
conformes em que a leidelibcnladedeimprensa; 
mas a questão 11110 é essa; a questão é que de 
facto nào ha liberdade de imprensa no Rio de 
.Janeiro de certo tempo u està parte; isto é uma 
verdade, e o que se tem pmticado, e está prati• 
cando abona com clareza esta verdade. Escreve 
um partido cm sentido contrario, c outro partido 
que poderia cscrc\'Cl' cm opposição nM escreve; 
e o motivo parece ser porque aquella tem alta c 
poderosa protec(~llO, ao mesmo tempo que este é 
espezinhado, c perseguido por frivolos pretextos. 
Parece-me vê r aqui o tJUe já vi cm Lisboa. Havia 
liberdade de imprensa; pó rem o partido minis
terial podia escrever ludo sem incommodo, c o 
partido contrario muitas vezes debaixo de certas 
mascaras era perseguido. 

Escrevia-se por exemplo conlr:t o ministro da 
justiça, dizia-se é corcunda, é dcsorganisador, c 
mais <!m uma hora, ou noutra, li cahiao pobre 
escript.or. Aqui escreve-se contra um ministro, 
avn.nçno-se doutrinas contra o systeina, que o 
Diario do governo protege, eis o misera·•el repu
lado anarchista, dcsorganisador, dcmocratas,elc., 
c como tal perseguido c n11o tolerado. Vemos 

_pois que nllo ha liberdade de escrever, é neccs· 
sario remediar este mal i c sobre isto devemos 
applicar toda a nossa atlcn~.no. Sem a imprensa, 
senhores, perdida está a liberdade da patria. 
Façamos com que touos os cidadnos fiquem ga
rantidos nesse dil·cito; que todos, e de todos os 
partidos esCI'C\'llO sem susto; é do choque das 
opiniocs, que salliri\.a verdade. Declaremos que 
todos· podem escrevcrscm susto, c cxprimii· suas 
idéas da maneira, que lhe parecer bem, ficando 
só rcsponsavcis pelo abuso segundo a lei; e fa
çamos com que o governo ponha cm vigor, e 
cffcctivo cnc•ilo C>ta nossa decJaraç:to. 

O Sr. Henriques do Resende: -Sr. prcsi-

dente: Requeiro a V. Ex. que proponha ·se me
rece n. couoideração desta assembléa o quc"expuz 
sobre a carta inserida no Diario do governo, para 
o que me parcec que seria a proposito lê-lá o 
Sr. secretario. 

O Sn. SECRET,\RIO FRANÇA :-Leu a cilllda. 
carta; e finda a leitura fallou nos seguintes 
termos: 

Sr. presidente, cu ha mais de seis mczes que 
nno leio esse infame papel chamado Diaiio do 
governo, na intenção de forrar-me ao enjOo, c 
indignaçno que agora soffro ao lêl-o. Parece qtw 
outra cousascnno tem proposlo,hamuilotcmpo, 
os redactores,desta folha se nno espalh;~r_rio pu
blico icléas subversivas da ordem, principias con
trarias do systcma da liberdade civil que os povos 
geralmente tem abraçado, ·atacando por outra 
parte os cidadnos probos, c constitucionaes, que 
por ventura se api·escntno em condição de. pro· 
pugnarem pela causa da mesma liberdade. Mas 
esse nno é o nosso caso: o que importa a esta 
assembléa é fazer observar as leis existentes. 
quando· ellas publicainente, e com escandalo ria 
na1:no, são postergadas_. 

Ha entre nós liberd[\de de imprensa, sim mas 
lambem ha lei i que cohibc os seus abusos. Se o 
autor pois ou redactor, de taes escriptos tivera 
sido ja chamado, . como cumpria, ao juizo . dos 
jurados; c se dclles se tivera feito a justiça devida 
tn.lvcz que em tempo se cohibisscm das animosi
dades com que imprudentemente tem desacre
ditado o governo na intençno de alguma cousa 
fazer por Yentura que lhe agradasse. 

Observe-se portanto a lei; remetta-se a folha 
ao soverno, para que mande proceder a devida 
accusaçno contra o auctor, QU auctorcs de taes in
sullos commcttidos com manifesto abuso da Jj. 
herdade da imprensa, nomeando ~sta assembl_éa 
um procurador para lhes ser parle. 

E' necessario, Sr. presidente, que esta assl.'m
bléa nlio dissimule, que ataque. de frente tues 
desorganisadcires. Se formos indifferentes en1 
casos semelhantes, cm breve cahiremos Ii o ri di· 
cuJo: seremos insultados a cada pilSso; e perde
remos a opinillo publica, ·que é a ·nossa força 
moral; c issó é o qúe cumpre, e eu quero e\itar. 
Eu nno vim a este congresso como rcprescn lante 
da naçno, para ser insultado; se acaso se faciliUlo 
nso~ de sermos deprimidos no conceito publico, 
dou por concluida n minha missno, e nno venho 
mais aqui. · · 

o sr. Andrada iill:aohad·o :-Sr. presidente: 
Levanto-me para obs~rvar, que se de facto for 
este Diario nos jurados, talvez elles ouvin\a o 
que nunca lhes viesse nem se qucrá imaginaçno; 
Conheço que é prohibido tornar, pela imprensa, 
suspeitos os deputados nacioniws. Hat·rorisa-me 
a dictallura c poder illimitndo attribuido grntilita
menic a Sua 1\fagestade Imperial, que nno pre
tende tal, c que mesmo nunca o adoptou, ainda 



antes da crca~~o desta asscmbl6a, com quem por 
ncccssitladc ~e dividem as dclcgaçocs soberana:;, 

Se Sua :\l;1gcstade 11npcrial, alguma vez pela 
necessidade da sua posi.r,tlo absorveu todo o c::cr· 
cicio tb soberania, obedeceu tts circumsl.ancia:;, 
mas nilo firmou o principio do poder ah,;olnlo. 
Se nesse 'tempo que eJie· tinlHl todo o [Jodcr, não 
o creou illimilado, como ha ele agora acrcclital-o, 
quando tem uma só porçno, c mesmo Mo se púclc 
ainda conhecer a cxlenstl.o e ambito da prcroga
tiva imperial, sern cpic a conslituiçM o marrp1c? 

Devo porem advertir. que antes da cxislcneia 
do .padrão da conslituíç110, tudo que não atacm· 

· os ,Principias sagrudos do governo representa li v o 
é pura opini1lo doutrinal, contra a qual as leis 
nada devem poder por cmquanto. Se .porém num 

. cscripto não fôr atacada a asscmblea cm massa, 
mas um ou outro depulado, resta-lhe o recurso 
guc tem os mais ~iclad~os, dos quacs nilO dczcjo 
quu nos estrememcs, ao menos sem evidente 
i·azilo de <lilTcrença. :Quando o fim do cscriplÕ é 
tornar suspeitos a todos os deputados, o que im
plica o dcseredito da a.ssembléa .inteira confc;;so 
uue é um alaque subversivo; mas ainda assim a 
mardm nM é tomar-se a asscmbléa parle, no, 
mem· procuradores, c aprcsentar·se como S\IJlpli
cante ante o tribunal dos jumdos ;pois que isto 
é absurdo, e até c11sta a crer, que algum conce
besse a .associaç:toile idéas to.o inconciliavi!Ís com 
o poder soberano, ·C suplica sua ás suas mesma;; 
creatu l'as, 

A marcha legal é clizet· no ·govemo que faça 
cha.ma1· a juizo o l\llctor do·pnpel crimi11ozo; ludo 
o mais seria improprio, e indigno de uma nssem· 
bléa. Diflet'ente é a ·marclm que se deve ler nos 
ataques ihdividuaes·dc·cada·um de nó;;. Se ~e 
ntacn a nossa opinino com razilcs, com· razoes 
ta.mhem devemos combater; ou ·Com o silencio 
cqui vnlenlc do desprezo, se as razoes nada pl·eslil.o. 
Se se nos .fere ·na 'honra, com<J honiem, como 
cídadna,.e como deputado, a Jei nol! oiTerccc re
media ; a clla nos cumpre recorrer, como outro 
qualquer cidad!lo, simples. 

:Se algum .de .nós .tem medo de comparecer ou 
Sllll. delicadeza :é 1al que nno solTI·c a luz de um 
'Processo, a lei :nno o força n.apparccet·, cale-se c 
soffra quc.é:a sorte dos fuuidos. Por fim, S1·. pre
sidente, eu conheço ·que o 1Jia1io do Govcmo c 
todos os papeis,.ha tempos a esta pm·te, nO.o es
crevem SClli!.O ,em UDlll dirCCÇil.O i C 11110 Sei se a. 
causiL,dCSW phcnomcno é a mudança da opini!lo 
publica.,.séa coroprcssno ou tcr.1:DI:. Nno gosto do 
simploma .c inclino-me a attribuil-o antes_ :i. 
con1press:to, bem que nao nppareça, do que a 
mudarv;.a repentina. :Mas .isto ÜnJ>orla·nos pouco: 
A liberdade d11. ímpt·ensa uno veda cxprcssno al· 
guma de opinio.o ; se clla 6 cl'iminosn, ha pena~ 
contra semelhantes crimes. A quesl1lo c se u 
.carta .denunciada .atnca a asscmhlúa, os pi·inci
;pios do governo l'cprcsentativo por nó~ :u.l~ptado. 
Assim nos ~nr~ce, mas nno julga.Iuo~; rcmcll:t· 

·mos pois a quem julga. Ei~ o meu voto. 
TOMO 1, 

15;] 

o. Sr. T<:üxcira do Gonven :-Nenhuma nc
ee~:mladu lia ll<t uollll!;tl,:ao ele· procurador que 
lembrou o S1·. Fran('il. O decreto que mandou 
ohsc~·mr lll{ui alui da lihenladc da imprensa, foi 
prcv1denle sobre eBlc poulo, dcsign~ndo pm·a 
P~'?Hlol<~t· cm taes casos o pi·ocun1tirJl' d:t corôa c 
~oiJcrama uacional ; c po1· isso nada mais lm a 
.awr do que csct·evcr ao govcmo pa1·a que o dilo 
pr,ocurad~r da coroa Jll'omova cst:1 accLJSa\'âo no 
JUIZO dos Jl.ll'ados. · 

o. Sl•. Caldas : - Se-esse proÇ.umdor da sobc
ranm nacluual desempenhasse bem os seus deve
res, ~M cslnria agora a nsscmbl6n tomando eln 
cons1c~eraçn.o este ~egocio; c por isso entendo que 
devera ser udvertu.l? que lhe cmnprc satisl'azer 
melhor. as suas obrigações sobre os papeis que 

. se pubhcno. 

O Sr .. Carneiro de Campos:- Sr. prcsidenlt! 
Eu conlorlllo·mc com o que disse o nobre depu
l~d? ,O Sr. Antonio Carlos ; quando o atarpw .~ 
dmgu~o a qualquer de nós cm parlicnl:u·. tem o 
o!Tendit~o o rccur~o legal. no juizo dos jnrados; 
e por 1sso enleado que a C..'ll'ta cilada, elo 
n. 114 nno merece tanta attenr~no deste con· 
grcsso como a inseria no n. 1Ô7, onde se ],} 
a. e>.:prc~s11o.-úlerlu-, que cu considero sedi
Ciosa, por tsso CJLtC chama os povos contra a 
aBscmblén, insinuando-lhe cm "eral f)lle cJc,·cm 
1 r· · " c escon 1ar, c pt'el'cmNe contra os seus repl·cscn-
tanle~. 

Se éll mr atacado cm particulnr, l'espondcrci, 
se entendc1· que devo dar re~posta; c continuarei, 
cm todo o C.'!So, a rlizet· l'rancamcnte a minlw 
opini~o, pois para isso ·é que me cscolherno, t! 

p~ra 1sso ~ qnc cs1tu;10s .aqui. Dizcmlo o que rnc 
d1cla a mmhn consJCncm, descmpcnlw artnillo 
a q~1c me obriguei aceitando este lugar, c nada 
ma1s querem de mim os meus consliluintc;;. Son 
pois de pnrcCCI'fjlle se a ns,;semhléa t1icidirrptc.<e 
escreva nogoYe{'!lO sobre este ohjeclo, se l11c• aponte 
lamuem a rcfer1da carta do u .. 107, pnm se pro
mover· a nccnsn\·ll.o contm o autor dcllu, pelus 
razOes que indirtuei. · 

I 
O Sr. Souza o Mollo:- Estou nas circnm

stancius di! 1\nuuir iulcirarncnle :l ar:t usar·1\o, e 
modo de a formar pelos jurados, ao nulo1· 'do in
sultante papel inserido no ])iccrio elo Gm•e1'IIO qne 
ot·a se :q>rcscnta so!J1·e a mesa; requerendo no 
mesmo tempo que se Jlw mamlc unir outro nn
llléro desse mesmo IJiario qnl! cnli, um dos 
passados, com a cal'la de corres.ponilcncia cm 
que seu aul11or, nlém de outras insolenrius, ataca 
cxprcss:uncnl.e um dos Srs. deputados rli~en<lo 
que cllc assigna cu1 tudo de cruz, por ter esse 
namc ... Ncm se diga que o ataque foi ;\ individuo, 
c como ln! tolet·ado Jlcla liberdade da imprensa, 
porquanto do csct·ipto so colligc qnc o dito S1·. de
pulado foi atacado jlOl' opinillo produzida nc:;ta 
asscmbléa, cm qualidade de deputado, caso cm 
que é indispcnsm·cl a inviolabilhladc, c respeito. 
O miuistcrio nno consentirá de cet·to rtue taL'S 
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:tl•mos se pratiquem conlm o~ rncrnhros da cor· 
porar;1\o conslilninle c legi:;lnlira, rwrn que lacs 
escriplos vno atlw;· lu0:u·11u Dia rio do Gouerno; 
l'nndado ni:<lo rl'queiro que se lhe rl•tommendc a 
accuoação não só r'mn ns rlna~ f'olha~ que men
eiono. como com lodos OB de scrnelhanlc me
lhorln·. 

o Sr. Dias :-Eu uão vejo outro principio 
llf.•:n ntt~!o (jll(' o Bl':~zi! .. il!ndidu peJa.:-: côrles 
de PorlugH, pudesse adoptar para a srtlraç:1o 
publica, que ni\o fosse a COJli'O!;ar,,i\o c reunião 
de CÔJ'les brnilciras, rnanilblo titulo de sua 
in dcpendenein. 

Guiado cu por este principio, c quando ,it't 
esta l'n nomeado para as Ctll'le;: de Lishoa, cujos 
decretos dcsorganisadores sl'\o bem conhecidos, 
convoquei meus illuslJ·es companlJCiros da pro· 
vincia <le Jliua~-Grrnc;', c fizemos a nossa 
declaraçfto de nl'\o ir a Portugal, por ler acabado 
a boa fé c inlelligencia em que até alli c5lavamos. 
Depois se aprescula no Hio de .Janeiro um par· 
tido que quer dar a lei ao Brnzil ; mas dcscn· 
r~rmc-se c~lc pal'litlo r),. anlicos e corlczilos 
ttll'J'OUipÍJu:; que u l>mzii oulm lei nilo recebe 
seuão aquella qne der esta asscmiJléa; trabalhe 
embora o Be[!uladul' c lodos esses scl'l·is c dcs
pre;:i•:cis cscriptor.:::> pam illudit• o espirita po· 
pular: o publico nito se illudc. 

A prol'incia de Minas, pelo l'icc-prcsidcnlc de 
seu go\'Ci'llO :nall'aclado, jú lJal'ia pi'Ímeiro anuu· 
r:iado Clll sua dcpular;ita a .r;om•oca('ito de côl'les 
no Bmzil, pois hcrn sabiào os dcpnlndos 
que indo a Portugal, nno fasil\o mais que as· 
si~nar a carta tle escravidão jú exa1·atla q11tmdo 
aimladc boa fé préleucliauw;; c:om Portugal uma 
nui:1oquc· ;;em]H'P ~cl'i:1 p1.:1'i;::n~n, c opposla ao 
l'cli;: ]•l'l•0l'c.;,o da cal!;;<! do J.;ral.il, pela supct·io· 
ridadc de voto:; coulJ':u·io:; ao ;;eu bem naqucllc 
('0llgl'C$SO, 

Foi culi\o IJIIO a ,;al\'ar;i\o plilJlica uos tliclou 
que dereJ·amus J'eas~tllllit· uussos iuaul'crireb 
rlirl!ilo~, pela~ nw:<uJa;; <'brle;; tle l'urlu~:~ .cuu· 
li•<,:HIM. lfU:Jildn :lllJJIIJICiariiu I(IIC US Jia:<b 
da l·uu:-:ti:llil·r,d Pll!'i!.~:i\'ttu desde logo iÍ sua 
ohesct'l'alleia' o;; J'l'ÍIJU~ de Porl11gal c AI garres, 
mas ao Brar.il ~~í dl·pois de comparccei·em seus 
r"pJ·c~eul:mll·s: base:; que :>no na wnlade a !leu· 
direis, pelo que COill]ll'ehendcnJ dedit·eilupuhlico 
uuil'ersal, c a que nos conl'uJ•JnaiiJU,;, sa!l·as as 
l'Xc:ep,·üc~ qne exi~ctn as nossas pccuHat·es 
drciiiJslaneias, E,;lamo,; portanto rcnuidos; é 
110ssa a ":IIJ:ia do Bwzil; c dellc o mnior hcm o 
nu;:;o filo. 

(0 S1·. Carneiro de Campos inlr.J'J'Ompeu o 
tliscJJJ·so pcdiudu a unlcrn, c dizl'mlo que não cm 
aquclla a uccasiào de lmlar du pri11cipios. de di· 
rl'ilo Jilllilieo; c o OJ'tJdoi· continuou).· 

J!:L;; di!'cÍ <JUe esla asscmhléa dclibcJ·:mlc 
e cou,;tiluÍJJle le1n o excn·ido de direitos solie· 
r:tJJLi:<, c ua; nuio:; a,; J·~·dl•as di! toda /1 lclici· 
clndt) hmzilcira. luli:lizes de IlÔ' se clla n11o 
tll'libl•t';H' com H iJJLlcpelJlkoncia c libcnladL' que 

lhe compele, fazendo inslruit· o publico que esses 
cscriplot·cs abjcclo5 c illusorcs o csr.ravisão qu:mdo 
prclenucrn dcpi'ÍmÍJ' a fqrça moral da asscmhléu, 
mostrando e,:; la que o espírito d:tquellcs é a fmude c 
o arliJlcio! · 

E como nl'lo apparccem c~ei'Íplores que 
manifestem a I'Crcladeim opinino publica, por isso 
se diz que llcJ\l(;lo eslá supprimida a liberdade da 
imprensa. 

Sua :\Iage:;lacle, quando ainda principc regente 
desappro1·ando o cscriplo intitulado Compilado1· 
disse ao seu auc:l.or cm minha presença que cscre· 
re;;e cuJuludo u que <JI iil.e;;.;e; mas que se lhe 
dosscm pancadas não lh 'as timria do .coJ·po; c 
cu sobre isto lhe manifestei que a liberalidade c 
não o terror lhe conciliaria o credito que havia 
perdido na provincia dr~ Minas por se harer 
abandonado ao partido da tropa europêa, sendo 
certo que a liberdade da imprensa por cllc con· 
cedida lhe lml'ia grnngcado o publico louvor. 
Tacs s:to as minhas idéns sobre esta maleria. 

o Sr. Costa Aguiar :-Sr. Jli'Csidcntc, Jcvan· 
lo-cnc só para l'allar sobre a ordem, já que dcs· 
gntr;adamenlc tanto se lêm apartado de! la quasi 
lodos os senhores que fallarlla; c por tsso lem· 
bmrci, que V. Ex. proponha: P, se deve ou n1lo 
ol'liciar-sc ao governo, pm·a que l'aça pelos meios 
eompctcnle;; chamar pcmntc o juizo dos jurados 
os anelares de lacs papeis e cartas que alacão a 
asscmhlóa ~;cral; 2', ~c d~vc, ou nito ser admit· 
tida a lemb1·an(•a de um Sr. deputado, rpw.pro· 
púz dCI'Cl' ser repJ·chcndido o pl'Ocurador da 
cm·úa, c soberania nacional por nno haver feito 
o seu dever: deste modo evita-se uma tão longa 
c renhida di~cussn.o, que lanlo tempo nos tem 
roul1ado, o l~i-se igualmente remedia ao que se 
tem figur;Jdo 11111 tllo g1·nnde mal. 

Quanto ao primeiro ponto eu nada direi para 
nnu J·cpetit· o mesmo que aqui tem sido pondera· 
rlo por alguns dos illush·cs preopinanles, fJUC me 
]H'I.•r·edr•J'i\o; rJnanlo ]l0J'él!1 ao. segundo ~ustcnta· 
r~ i, Sl' pre~i:;u Jl,r, que u ]ll'OCUJ'allor da coJ'Ôa uno 
derc, em vcnladc, ~CJ' reprchcndiuo, e menos me 
persuado por om que· seja nccessaria se me· 
llmnle medida, conlm a qual votarei. Digne-se 
pois Y. Ex. ex pôr lÍ vota\'I'IU o que deixo ponde· 
mdo, que me parece o I.llais acertado para a 
cunclusrto deste negocio. 

P1·opóz o Sr. presidente, se a ma leria se julgul'a 
sul'lidcnlemenlc discutida; c dccidindo·sc que 
sim i rc,;olrcu·se CJLIC se ol'liciassc ao govcno pum 
que onlcnas~c ao procuJ•ador da corúa c soberania 
nacioual que pronJOI'esse accusa\'no no juizo dos 
ju1·ados contr·a os auloJ·es de semcllmnles 
iiii!JI'e:;sos, c pl'ÍHcipalmcnlc o do n. lOi do 
Dirm'o elo Got•cmo, por induzir ~uspcilas ('D,Ulra 
a l1oa fé c adlresflo da assernbléa ú lorma 
de glH't:l'JJO couslilucional, t·ccomrncnrlando ao 
nws1no p1·ncuratlor que, como· cx-ol'ticio lhe 
ineumhia, fizesse estas accusa\•Ocs em casos 
~c!i1cllmulcs. 
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o sr. Co.ldas:-Lcgislat!ores! Um impcrio 
nascente, tal como o que ha pouco acabamos de 
crear éntre nó~, jfuuai~ poder<\ prosperar rapida· 
mente, sem que prospere a agricultura ·e a popu· 
lar.no. Estes dous ohjcctos tno essenciaes á felici· 
ciddc de qualquer estado, ach:to-sc nimiamente 
diminutos e atrazados. 

Cidndnos que podino prestar maiores serviços 
á sua patria cultivando um campo, ou dando 
subditos á naçno, pelos estreitos e encantadores 
laços do matrimonio, s1l0 coaclos, por um funesto 

· prejuízo nascid? de acanhada educaçno: á entrada 
no estado clrl'lcal e no claustro unulas vezes 
contra a sua vocaçno. E' pois preciso tratar de 
remover os obstaculos que se oppoem ao progre:>· 
so dos dous referidos objectos. 

Um dos poderes cconomicos da sociedade é 
designar o numero de homens que devem entrar 
na ordem clerical ou regular para o serviço drt 

. igreja. Nós no.o lemos precisno de tantos sacer· 
dotes; c emquanto se nn? design~ ~seu' numero, 
julgo conveniente desde .1á proh1bn· o seu aug· 
menta; portanto proponho o S(•guinle 

rnOJECTO 

u A assemhléa geral constituinte a legislativa 
decreta: 

,, 1•. Fica prohibido' p1·ovisoriamcnlc da data 
do presente decreto cm diante, até que a assem· 
hlén delibere o conlrm·io, a ndrnissno de qualquer 
pessoa á entrada para noviciado em lodos os coo· 
ventos de um c outro sexo, podendo sómcnle 
ser aclmi!tidos <i profisso.o os que cstamlo já no 
noviciado quizerem prol'e~sar. 

« 2•. Qualquer regular do sexo mnscnlino, que 
quizer poderá sahir do convento, precedendo li· 
cença ponlificia, que ser<i rcquet·ida, e p1:o1egidn 
pelo governo; fi~ancl? .os egresso~ l~ahe1s para 
occupar os officJOs Cti'JS 011 ccleswslicos, c:omo 
outro quulqucJ' cid~dno.-0 dc1~Ula9o, Jos;, Au· 
tonio Cald(ll!. 11-Frcou para. a 2 . let!ura. 

o sr. Mala :-Como se tem tratado de pro· 
postas seja-me licito apt·cscnlnr umn, que J'eputo 
urgente. 

Suppondo como supponho, que ha necessidade 
de um recrutamento, julgo indispcnsavcis algu
mas providencias para bem se fazer ; pois posto 
que nno tenha noticias cit·cumstanciadas das or· 
llens, que se tem expedido a este respéito, sei 
comtudo de facto, que na provincia de .Minas· 
Gemes, e em outras províncias nno tem prospe· 
rado o mcthodo adoptado para o rect·utamenlo, r 
que npeznr de haverem muito hahcis capilllcs· 
mót·es, ollidncs e commandnntes de ordenanças, 
cncl\rregndos dellc, nada se tem cotJseguido. A 
bem disto as províncias c povoaçOes têm sofl'l·ido 
mil incommoaos, c têm experimentado a carc~lia, 
por isso que o rccrulameulo mal dirigido tem 
feito desamparar· n ngrieultura, a induslt·ia e o 
cornmcrr.io, faltando os homens la\'t'ndores, offi· 
ciaes e ~rtiOce~, conduclot·cs dos mantimentos. 

Portanto para se erilm·om estes inconveniente~ 
proponho, que esta assembléa rccommcnde ~. 
conuuissilo de gue1·ra, que jnnla com a de esta· 
lislica dê com l.ocln a ln·evidnclc um regulamento 
provisorio para o rccrul:mwnlo tanto para o~ 
eo,·pos militares desta côrte, c provinda como 
para as outras províncias do impel'Ío do Brnzil. 
Eis a 

PilO POSTA 

11 Prupu1JÍw qtic se rccornmende :'L. commis~ito 
de guerra que com urgencia, c unida á commis· 
s110 de cs!alislica, organize um regulamento pro· 
visorio pa1·a o rcel'lllamen lo do exercito elo 
Brnzil.-Paço da asscmbléa, 24 ele Maio de 1823. 
-JoB~ .Antonio tia Bilw Jlrtirt. ,_Ficou para 
a 2'. leilurn. 

Passou·sc <L ut·Jcm du dia, e entrou em dis
cuss[LO o arl. 9 do projecto para a redacçM do 
Diario. ( Sess1l0 rle l(j do corrente.) 

Depois de breve dehale sobre a elivis::to dos tur
nos dos tachygraphos, foi approvado, substituindo 
{Ls palavras-em trca itll'JW8-, a.~ s'cguinlcs,-o~ 
maiorc~ em douB lttl'llos e os meno;oea em 11'1!8. 

Seguia-se o ar!. lO; c foi approvado pondo-se 
o verbo ?'ecoll:er cm lugar de ab1·anger. 

O art. lltamhcm passou substituindo unica
mente a clausula-pelo e~c,:ipturario,-cm lugar 
dc,-pnr 11111 esm]Jturario. 

O art. 12 igualmente foi approvntlo, mudando· 
se as palaVI'as-os eiátpturarios 8e1·íio· applica· 
dos-para-o c.~c~·~JtuJ'al'io Berá applicado. 

O arl. 13 l'oi appi'Ovado sem nllcrnçno alguma. 
Os arls. 14 e 15 forno supprimidos, por estar 

\'encido que ficava pertencendo ao !hesouJ'O a 
impressno c dislt'Íbuiçno do Dim·io. 

O ar!. Hi foi approvado sem mndauça algmnn; 
c passou na numeJ·ac:no a oecupar o lugar do H, 
pela suppressno deste c o ar!. 15. 

O ~n. PnESJDI:XTE lembrou que seria COIJ\'C· 
nicnle discutir-se o cap. 13 do regimento d~ 
ll.~.•emhM.,, por lmlm· drt rcda~O.O elo Diario, que 
era a iuatcria ddJatidn, c sendo apoiada a pt·opo· 
siçno, en lrou em debate o dito rnp. 13, pela 
01·dem dos seus artigos, 

Ar!. 21 O. A t•cdnc.~no do Dia?·io scr<i cncarre· 
gada n uma commissno especialmente dcslinncla 
para este fim. - Foi nppl'O\•ado. 

Arl. 211. O objecto do Dim·io é patentear á na· 
çno os trabnlltos da assemhlcn, publicando os 
discmsos de cada um dos deputados. -Foi 
appro\'ado. 

A ri. 212. Torlas as camm·as elo imperio scrilo 
obrignclas a as;;ignaJ' pnm o Diw·io da nssembléa. 

O Sr. Bariío de Santo Amaro:- Se as dcs· 
pczas do )Jiario cot'J'ellt por· conta da fnztmda, 
nno sei de fJUC sit~vno as assignaturns das cama· 
ms, porqnc é n mesma uaçno que as p~ga, se nno 
é dircclamcnlc pelo thesouro, é inr!iJ·elnmenlc 
pelos rendimentos dos cousell!o:;. U ll•Jsso Jlill 
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L' chlr a m:t.iOI' drcul:v;fto pos:;ircl ao ])iario, 
pam quP r·ll''õiiCl!l ao co:1heeimcnlo tlo publico 
o~ IJO>os t1·ab:t!lws i c p:1m i.~to qne o pagnc o 
lhCSOlll'O OU CJilC O '}l:I~UCI!l :IS C:llllai'IIS é inr}ilfc
l'l•lli.C i mas parceia-mc mais pwprio que o the
;;ouro o mand $;;c di;;IJ:ihui1· pelas JlL'OI'incir,s, 
:-:eJn preci:::ão 1lc a:;:;i:;nalu1·a.s:. 

O Sr. Sccratnrio Carneiro cl.o Campos :-Os 
rc·IH.Iilllenlu;; tlu::; eou;cJiw;; nt"w erJll':lO na;; 
rendas eh na~.rw; s:lo dc:;Linado:; a supprir as 
"uas dcspczas parlicul:ll':); i por i;;,;o c11 a;;;:cn lara 
que a:; cal!la1·a:; lires;;em cada nma o ,;en Di'l.''Ío, 
e que quando ~ucccLle:<sc que a!gnma n~o pt\llcs;:c 
conlt·ilmiJ· com a impot·laneia tia as;;i~uatUJ';l, 
Jossc c;;ta sup;n·ida pela camara da cabeça da 
~·.om::m:a. 

O Sr . .A.ndl'ada o Silva:- Eu tliri:l que fos
SI.!JH CUIJVid;tdas lod~,s i.lS Ci.trnaJ·a~ pa··a assignar: 
lllaS nrw obrigai-as a isso; po1·quc cu nlio sei que 
lcnhau~os di1·cil.o dl· ohrigar camara alguma a 
.-cr as:;tgnaute do Diarin da asscmbléa. 

O Sl·. Noguo.ira da Gama:- Se o nosso fim 
é propagar J uzes, e fazcJ· cuulwcCJ' os da assern
h:éa, sejamo~ generoso;; com as cmmwas do im
pcl'io, c uuo rqmt·cmos no pequeno rcudimento 
que podem produzi1· as suas a:;signaturas. 

Parece-me pois muilo mais diu:no, c até lnai:; 
adequado úquellc Ji1n, que se tn:Índe distt·ihuit· 
mn exemplar do Dit~rio a cada camara, as;im 
eorno de muito:; impt·~;;,;o:; cpw se disttibuc.:ul a 
ecr.t~s Clll]JJ'eg:ndos pnhlir:o;:. E lcm!Jrv que pat·a 
!aed1dadc~e n:mélttlo pelo lhc~olll'o ao clw!i.: du. 
f;OI'emo decaJa }H'OI'inda os exemplares que 
!orem preei~o~ pam n dislrihuir;no pelas camal'ils. 

O Sr. Cnrnoiro cl.n Cunhn: --:- Lcvanto-llle 
pam apoiar a' upiuirw do iltu.-;Lrc preopinanlc 
~oh1·c (l di~trilmi\·~n gt·aluila do Dian'a pela,; 
e~maras i e accrcsentaJ·í.:i que na 1nin11a pruvin
eJa :dglllllas 11~0 têm rendimento;; para paga1· 
:t.,si;;naluJ·a~. e po1· is~o nu n:11l l111o de tcJ·l)irtrio, 
(1/l >'L' llie ha 1lc n•uwllci' tlc graça. 
_ .o S1•. Ancl.radn M:uchndo:...:... Sr. prc;;idcntc: 

l h>~e 11111 llulll'e jll\:up111.111lC que ~c no.o dcn: 
vb1:1ga1' il:'i ~~aiiJ:-tl'as a assinwu· o.s Diariox, porque 
•'el'la alarJtiC ;', prupt·it:tlatlc, J(Jl'l(al' a sua di:;posi
t;t\o: lll:ts 11~0 reparou f]llc as camal'as suo corpos 
lllOJ':ws t• IJiJo iudil'idnae;;, rtuc us bens do con
>'l'~hn ~no p:n·a utilitlatle do consellw, ~!lo lll'U· 

pru:ct:,dcs de mui dil'crsa natu!·cza da propJ•icl!'acle 
Jndll'll!ll:ll; a sua !Jspccial nallll'Cl.rl per1nill" 
f{UC s~ja g-rarada dill'i.:!'e!llctneutc do que púdc 
sc1· fl'I':JI'ado o indi1·itluo. 

_(!.< locns rl11;; eon,eJlius Jo1·no r!)ncerlidos par;1 
nliiJdarle g"J'al, l' llào se al'a;li\o tlo seu tle,;tinu, 
qn:u:do ~<; :t}~pli~·~u pa1·a Cllliljll'a do,; Diuriod, 
po1lu1do d alu I'Jl' a tu~truc\~~o tlu con~elho. A:: 
l'en1L1s 1!:1.-; r:aJJJ.u:·'' uu :;ol.Jcj;1o pam as thJ.ijJeZa:: 
Jll:ll'r::uJ:i" pê! a le1, ~~u ll~l' clwgào i llO 1" CilSO. 
H no ;:e ht1.111al applieaudu-sc a nmlilu JJtil o ifliL! 
solll'a I! r·! las; IJllauJu a nno se!'I.!Jil as,;im appli
eadas de1·erinu :iCl' rcmetti<ltls au thesuuru pu-

. hlico ; no 2" caso, nada ha que d~lla~ se ~xija·; c 
' & mislct· que 1'110 g1·aluitos os Diari.o.~. Que se 

I!Je dêm cm todo o caso opponho-mc; acamara 
r!CI'C ter a sorte de outrtl qllalquer prop1·ictario; 
adrJIIÍI'a os Dim·ios por um equivalente i c capa
cii.emo·Hos, qnc ainda quando lhe poupemos a 
dcspcza dos Diw·ios, nem por isso h:tl'm·:'t mais 
solmts; as~az conlte(~O a imlolc de scrnclltantcs 
COJ'j>OS c os lwhilos dos que os compoem, para 
al'linnat· que cllcs descolml'áo out1·oo· meios de 
dissipar as ren1lns public:l.S. 

O Sl'. Socl'etai·io Francn :-Como o nosso 
fim neste w;::u11qnu é que ~e vulg~v·i~cm os Ira
h:' ll10s dn asscmbll:a, quereria cu que a~ camaras 
assignasscm por tanlos· exemplares ilo Diario 
quantas fossem as parochias do seu cli~trieto; c 
que ao5t·especliros vignrios se incumbisse lêl-os 
setn]li'C p:llentc ao$ domingos c dias santos cm 
a sachrislia du mn.lriz de cada freguczia, para 
alli os lêrcm os l'rcgllezes, ou os ou rirem lêr, ao 
mesmo passo, que alli concorJ·em de suas dist:m
ciadas l1abilaçúcs para. cumpl'it·cm com os prc
c'eitos da igrc,ia; poi~ em rcràadc, se tacs Diario8 
l'il.O com dirccçilO aos cscri\'1lcs das camaras dos 
t:onselhos, ningucm ou muito poucos cHadnos 
hal'crÍIO por cllc:; competente liçM do que se 
passa na asscmhlé:t.: o Dim·io ficat·:í na guve!a 
do cscrii'J.O i c só será communicado quando 
mnilti, aos seus amigos; será uma Jli'Olll'icdadc do 
esr:ri vi\ o, c não do publico. ·· 

Bem 1cjo que potle111 fali ar a muil(ls camaril.S 
J'cudas para esta dcspcza ; mas crn tal caso com 
uma pequena finta ele conselho que tu!Yez nllo 
cxecd:1 de vinlcm ou dous Yintens por anno, se 
púdc t:tr.cr o preço ela assignalut·a, o fJUC nuo deve 
esc:mtlnlisat· quando d'ulli rcsulla :\ mas~u da 
Jlil\'rlO o bem geral de se difundit·em nella, jlor 
e; te rncio, os conhccimculos dos seus direitos c 
do:; scns dc\'ct·cs, que tanto h:lo de concorrer 
p:tr:l a ge1·:1l cil•ilisar;no r1ucé ijlistcr JII'OJllOI'Cr. · 

O sr. Costa Aguiar: -S1·. prcsillenle: Deus 
1111~ Jivrc de IIJJL:ts i ellas são SCillfll'e odiosas, c o 
lJilC 6 pcior ~cmpt·c onc1·ôsas aos povos. 

Eu ~ou de opinino que as camams scj:IO sim 
nbl'i0:Hlas a assignaretn para o Dia.·io dn assem· 
hl~a, por·ém que isto seja l'eguludo de modo que 
JJi\o pc:~e, c incon1modei lflléi'O tli~cr CJilC o prcno 
Ja as:;ignalum seja o mais modico quc li! r JlOS· 
,;ive], C ![UC deste llleSlllO OllllS sejilO allil•iadas 
:'irJiicllas ca~uams CJllC o nllo pudurcrn fa7.cr,.por
rpw existindo, algumas qui! de cct·Lo nada lêm, 
,;eria !Ja~tuntc duro impOr-lhes semelhante obri· 
,.;:11;-itO, que toda pczaria talvez sobre os juizes u 
l'l!l'l.!:lllot·es, havendo-os lllo gcncm;;os qnc de SUll 

.dgibei1·a o quizcssem fazct·; ou cnlno .. o fJUC é 
llli!Íô provavd, nc:u·ia inexequível csla obt·ign~.n.o 
jlela fttlla de meio~ dus ctunar~IS. 

O que Jeix.o t·cfcrido é com pnt·liculnl'idadc 
l'clatil'o :i maior p:u·le dns cmn:u·;u; na$ prov)n. 
l'ia tio norte do Brazil : cu servi em uma pro
l'iucia, que supposto conte lrcs comtU'<:a,;, e esl(lS 
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divididas em muitn.s Yillas, comtuuo alguma;; 
ual podem merecer este nome pela sua pouca 
popul:tção, c pela falta ele rendas Ja:; nwsma ?ai~ a· 
t·n.s ctne a lerem de pagar o preço dos Dwrwu, ' ]' . de certo nunca c;lles a apparcccl'l:to. 

I• u Art. 21:::. Para facilitar a sua leitura será 
f1·anco o porte do cont·io, c a lal'iJ'a da assigna· 
turn $CJ';Í regulada de modo que haste lào súuwnte 
para fa~cr lace ás dcspcz:IS do papel c im· 

Portanto paguem sim aquellas que o pude· 
rem· c ;ís que ahso]tltamcntc f'ôr isto impralica· 
\'C] ~arrc~;ue o thcsouro publico com mais este 
encargo, sem o qne de certo algumas das povoa· 
eúcs do interior do impcdo, especialmente as 
t~ais aparladas das capilaes.das pr~vineias, jft· 
mais poderáú saber o que por aqu1 se passa, c 
quacs os tJ·abalhos, eles a assembléa; o q.ue 
muito convem aos povos em ge1·al, c cm especial 
ácruelles ;l quem mais particularmente pos;;ão 
ui~er respeito {ts dclibcraçúcs tomadas. 

Voto portanto que as camarus sejl\0 sim obri· 
"adas a concorrer para a asignalura elo Dim·io, 
porem que clcsle onus sejil.o alliviadas aqucllns 
que o Ítil.D puderem fazer, o que dcvci'Ú ficar de· 
baixo da Dsc:tlisação das juntas de fazenda, que de· 
\'Ct'áú nesta páric o'll·ir os compelcntcs corrq~cdo· 
re:> das respectivas comarcas, sem cuja audiencia 
ull.O podedú ser enviados gmtuitruncnle os men· 
cionndos Diarios its .camaras que os não pude· · 
rem pagar. 

o· sr. Dias:- Eu nno sei que inconveniente 
póde havm· em que paguem as camaras que lil'c· 
rem rendimento; c nil.O paguem as que os ni\o 
iivcrem, devendo a estas mandar-se gratuita· 
mente o Diario ! 

o sr. Costa Aguiar:- No estado cm que 
se acha a quu:;til.o, cu creio que V. Ex. deverá 
propôl' uo caso de se julgar a maleria suflicicnlc· 
meulc discutida, se as camaras elevem ou nãO 
ser colll'idadns a assi;nar, porque uus Srs. de·· 
pulados são de voto que o devem ser c outros 
que o não i portanto a qucslil.D é se as camaras 
hão de ser convidadas ou obrigadas a assignar 
para o Diario. . · 

Alguns outros senhores Dzcril.o din'ercntcs t·eflc· 
xõcs ; e cnli·e cllas se tol'llou a lembrar fJlle oscor· 
regedores das conmt·ctiS podcriil.o informal' ~obre 
os rendimentos elas camm·as, <:apontaras que li· 
vcsscm meios de /hzer as ussignatuJ'as; obscrvan· 
do-se trunbem qnc seria prcl'crivel que o go· 
vcrno de cud:\ província pagas~c o mnncl'O de 
assignatnms que fossem prccisn.s para a uisli·ibui· 
çOo do Dian:o por todas as suas camaras. E jul· 
"ando-se afinal sumcicntcmcntc debatida a mate· 
7-ia, decidio·sc que o iirtigo !'asse emendado c 

-.... , redigido no seguinte cmitcxto. 
.cc SCJ'Ú romellido a Diario dct A8scmbléa a 

todas as camams do impel'io ; c ser<í pngo por 
:tquellus que possno pagar; c as CjliC pot· inliw· 
mnçno dos cori'Cgedo.t·cs daua r'tsjunlas da rawudn 
nno tiveJ'Cill reudas, lhes scr;Í dislribuido gmlui· 
lamente. Hccommend:u·-~c-ha ;is camams que· 
con\"idcm pcs~ons qne assigncm pa1·a este JJin1·io. 
As camnras facililaráO a lcitum uo Diurio a 
lodos os c!dadil.os pelos meio:; que lhe pm·ccct·cm 
mai~ pl'Oill'Íos. 11 • 

jll'CS~l\0. " 
Dehatuu·sc por algum tempo a malcl'ia da.;lc 

artigo porqnc UllS senhores deputados prelcndiil.O 
que se calculasse a tlespcza do p~pcl c imp1·essão, 
c ·por esse ca~culo se detcrlll iua,;sc o prcí'O da 
assignatura, c o da \'e nela miuda; c o11lros cxi· 
girto que se nj1mla~sem lambem pm·a o calculo 
os ordenados dos cmtn·c~ados para se taxar o 
pt·cço no razno da deopcza total. E lendo alguns 
~cnhoJ·cs ponderado que nno era n economia da 
fazenda, c sim a maior cireula(·iio do Dimio 
para n inslJ·ucçil.O do publico, o objecto tjUC 
merecia mais a allcnc;ão eh m•sembJé,l venceu-se 
que passasse o ar·tigo ridigido nos tci'JTJO.,; seguin· 
lcs: 

'' O porte de correio scdL franco para lodos os 
ns~ignnnics. A taxa das assignaturas serú.regu
lndn de maneira que face ti~ecús tlespdns, cotn· 
ta rito qnc seja sempre por menor preço que o de 
qualquer ouli·o pcriodico. 11 

cc 1\1·t. 214 . .As nclasscr'i10 impressas, c tanto 
delln.s como do Di.wrio da A~xcmbl~a se farit a clis· 
lribuÍ('ilD gratuitamente pelos dcpulados. "- Fo'i 
appl'OI'ado. 

O Sa. Pn::smE~TE nssignon rnu~ a ordem do 
c! ia a diSCUSSãO do projecto sobre IJ:i goi'CrllOS UUS 
pl·ovincins; c c:ontinuac;lio da cli:;cus;;ão do;; arli· 
gos do rcg'imcnlo da asscmblén, 

Lcmu!ou-sc a sessão its 2lwras ela lnnlc-JJfa· 
noel Jo8é de Souza Franr;a, seercliii'ÍO. 

HESOLUÇÕES DA ASSE)lBLI~A 

111m. c Exm. Sr.-:- A asscmiJléa [;CI'al con~li· 
tuinle c lcgislath·n do impc1·io do lJJw.illomaJtUO 
cm considcr·açil.o que em mnito;; al'ligo,; _do 
Dim·io do govcJ·no {. mnnilc;:la a iutcw;il.o de rn· 
cluzir suspeitas no puolico sohm a boa li! c 
ac\hcsl\0 dt\ asgemhléa ú lormn do i;O\"CJ'I\O con· 
slilncioital que I cm ahra~ado o pol'll do Ilmzil: c 
muito jli'Íncipahnenlc nas caria:< iucc:rtas no dr lo 
pcl'ioclieo, n. lOi de 14 elo c:nJTenlc a pag. 526, 
c li. a-t. do me;;mo 111C'l a p;v,;. ij(j~)' \IJ'clew que o 
p1·ocurador da corôa e soht'l'ania narinnal, 11a 
lorma dtL~ leis existentes, proJum·a a aeen~a('llo 
contra o nulor 011 aulnre~ elas eilar.las c:u·tns 
no juizo dos jmaclos, como lhe Íill'\\lllhc o ex· 
ollieio, c dcvcrit pralir.at• pam o l'uim·o cm 
casos ser::e!lmulcs. O que V. Ex. lcvaJ';Í ao c:onltc· 
eimento de Sna Mngeslndc lmpcl·i:d.- Deus 
g11:1rdl! a V, EK. -Pu\'0 da l\ti~emhléa, em 2-! 
de 1\laio·llc 182:3.- .lodé Joaqnim Orruciro ele 
Campo8. 

·,· 

. ~ 
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Sessão t'lll 26 ole Uaio ole ·I ~23 

Pfli:SJUE:I'CI.\ DO SP.. lJJ:;po CAPEJ.,iO·l!ÓR 

e leal cicladuo. Cndên, 24 de Maio ele 1823.-João 
Som·c.j Li~boa. 11 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhã fez-se :t chamada c acharilO·se presentes 
iii7, faltando por molesto o Sr. Gama. 

o Sn. PHF.~IDI~~n: mandou distribuir os exem
plares meucionaclos na carta, assim corno as 
emend:ts feitas ao projecto oubre as sociedade.~ 
secretas. 

O Sn. SEcm:TARIO Fno~xr:o~ leu a acta da sessão 
antecedeu te, e lo i approvada. o Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente : 

Nilo deve fi~r~r as~im; é 11111 cidadüo quem ofi'e
rece um CSCI'Ipto a assemhléa; o costume é re
ceber com agrado ou dc>prcsaNe a o!Terta : cu 
voto que se dcsprese. 

O Sn. PnESIDE:i'I'E annunciou que cstavilo it 
porta da sala os Srs. ~lanocl Joaquim de Orncl· 
las c .José Corrêa Paeheco c Silra, deputados 
pela provincia de S. Paulo; c sendo introduzidos 
pelos Sr,;, ~ccretarios, prestari'lo o juramento e 
tomari'lo assento uo congresso. 

E.' I'calmcnlc um escripto inccndiario o papel 
que se .nos olTcrta; fei'I'Cm nellc os ataques que 
nil.o sei I~?m posso saber se sM jmtos, pois n:to 
ten.h~ a yista os auto~ comprobatorios da justiça 
ou 111JUStiça da sua pi'IS11o; mas nil.o posso des
conhecer que silo no menos cxtcmpornncos. 

O Sn. SEcnEnmo Fn.1:\r:A len uma carta do 
cidadão .Joil.O Soares Lisboa, concebida uos 
termos sc:::uintes: 

... rc Augt~ta c soberuua assemblén. -0 que 
algum wntcmplani como desgraça,. ct.t contemplo 
como felicidade real. O meu cnptrveiro é o em
blema da futura sorte de meus concidadãos, ou 

. Vejo um cidadão nos la(~os da lei, vejo este 
Cidadao clamar ''ontra os orgnos dclla, isto ante;; 
do resultado legal da sua cletcnçüo; que devo 
pcus~r? que. é. ao menos um tcmcrarío. Espere 
a dec1são JUdicml, c clame então muito embora 
se a julgar injusta; por ora o que sei é. que cstà 
con~o os outros. Como quem se uos apresenta 
por 111110centc? Que provas nos d;ida sua pureza? 
Somos nós por ventura os seus juizes? Soinos. 
6 \'Cl'llade, os guardas dos direitos individuaes ~ 
polit~cos do:> nos~os concidadilos; mas para lhe 
acudumos era mtster que lh'os atacassem. 

o seu desenganá; elles escolh1lo. 
rc Pri1·ado da liberdade que tanto anhelo, ar· 

rachado ainda debaixo tios l<m·os, ollcreço a 
Vossa ~lagcstadc Sobcmna os J'ructos da m_inha 
liberdade mental que me não pudcrüo sorpre· 
hcndc!'; nem conheço forças lnun~nas que o 
possilo consl!!•uir. Süo estes, c o mais trnn;;ccn
dentc e cxalt~dojubilo, as mais pums felicitações 
pela tão lou0a como ju~l.auwnte des~jntla inslal
larM desta sobemna asscmblea. 

'u Desde 10 de "\bril de 1822 cu fui a fortaleza 
rude 1Í1as inabalavcl, onde meus concidadn.os 
fizcrno tremular o cstandardc da liberdade; em 
22 do mesmo Abril soltei o g!'ito de indcpen
dencia do Brazil ; cm 12 de Outuhro"cantei com 
o~ meus concidadilos a graciosa exaltaçi!.O do 
Sr. D. Pedro ao constitucional c impcriallhrono ;,. 
este dia foi a \'espera da miuha quéda, c com
migo cal li o a liberdade da imprensa. 

" Deportado, iudcfiniuamente, voltei ;i ar:o- , 
lhcr-mc ao abrigo desta soberana asscmbléa, 
pulladio das ;;e0ur;mcas indiviLluaes. c nacionacs; 
cn"anei-mc 110 meu calculo, tombei uo abysmo 
de "um carcci·c ! A lei nüo me appm·ccc e cu des
conheço meu perseguidor. Sua :\fagestade Im

.Jlcrial, dizem c c~ ci·eio sem dil1iculdade,. reluta 
vara que me rcsl!tu1\0 o ·que me hno ro~1bado ; 
·mas o ;~c·liiu do wal il!'l'dxda de sua muuificentc 
mito o ~eleste dom que o !azia grande ! 

« Nas h·éras do carccrc bosquejei um tosco 
'svmbolo da minha 1C politica, summario dos 
nieus trabalhos no Cor1·eto do Rio de Janei1·o, 
noro mimo de que a Yossa Magestadc Soberana 
tomo a liberdade de o!Tcrccer l 00 ex em piares ; 
reechno clles a bcnçno do céo! Novos tormentos 
antolho por esta ouzadia i mas tudo t\ narla, com-
tanto que ~cja feliz n minha patria. , 

or Espiritualmente abatido perante a sobemntn 
llacional mil votos o!Tcrc~o aos ecos pelo feliz 
exilo do; ~cus tnlliillho~ como o mais humilde c 

Defenda-se pois i mostre CJUC cslií. sem crime, 
que se lhe n110 devia tirar a liberdade individual. 
uma ''CZ que nno violou as leis. Mas antes de Ó 
proYar, vir 'de repente a esta asscmbléa n este 
sanctuario de justiça, vocil'erar c insul!az: as au
toridades judiciacs, como lendo ordenado uma 
pris:to injusta, é novo para mim em l'erdac!c. 
E' certo que a sua desgraça, se não .justifica o 
seu mncot·os? arremesso coillra os que imagin:t 
seu~ perseguidores, ao menos desculpa o seu 
a;;cdume, c embota o fio das minhas obscrvaçoes; 
condonandum e8.t dolorl, embom nilo seja clú1· 
justa. 

As Lloutrinas de que está rccheiado o scn 
C011·do nilo posso dcixm· de censurar; porém é 
licito a cada um enganar-se; mas fixa-se o meu 
reparo cm algumas exprcssocs que me ·parecem 
scuiciosas: Que quer dizer avançar que Sua Ma
gcstada Imperial rcluctava ao gcnio do mal, isto 
é, aos ministros? Sua Magcstade, em phrasi! 
·constitucional, é zero como indi1•iduo, é acima · 
das fraquezas humanas, nno 6 homem, mas é 
um ente mclaphysico. Nós sabemos a vontade 
de um monarcha constitucional pelos scll!4 
orgnos; vontade nilo revestida destes atavios n:\o 
é pnm nós vontade; nno púde pois haver luta. 
entre entes e nM entes; entre uma vontade que 
ni!.O é vontade, e.outra que é a unica nos !ermo8 
ela lei. Se os ministros têm atacado os direitos 
deste cidadn.o, cu sou o primeiro n fallm· cm sim 
abono, o pl'imcii·o a pcdii· a rcsponsnbilidndc do~ 
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111inistros prevaricadores, c violentos : ·mas n~o 
ba.;;ta diwt·, cutnpt·c provar. · 

Fcrit·ilo-mc tai'nbcrn os ouvidos outt·as pal:.tvt·as 
nas quacs nno estou bem cel'lo, e pe1,:o a leitura. 
(L~u o St·. secrctat·io.) Bem, já sei ; é ousadia 
que este cidadão qualifique de captivciro a sua 
pris~o; é falsidade se está pt·cso.seguado as leis; 
~c o nrw está, justilirJtle a violcncia, c cnlilo 
vcnlta á nós, ou espere a sentença, c sendo jus
l.ificado ·por ella accuse os inju~los dclcnlorcs. 

Mas pretender qttc desde jri lhe acudamos, 
pretender que cntrcp10s cm luta com os outros 
poderes lmhc íntcnçocs sinislms. Emfim se c 
criminoso .sofi'ra n pena da lei ; se o nflo é mos
tre-se innoccnlc; e nós !aremos pôt· em juizo, se 
o poder executivo se descuidar, os que opprimirão 
a sua innoccncia. 

o sr. Souza Mello :-Não me conforme com 
o parl!CCr tiU nulm.:: prcopinante. Eu \·cjo que c 
um cidadão que gl'Íta que está pt·cso, c que faz 
ouvir seus grilos nesta assembléa; c parece-me 
assaz duro que se clcspt·czcm os;scus clamores. 
En não sei se está on nilo culpado; mas elle 
queixa-se; c portanto Julgo que a assembléa ele
veria ín formar-se do seu deli elo, c da sua 
prisão; porém que se desprezem os seus quci. 
xnmes não o posso lolet·ar. ' 

o sr. carneiro da Cunha:- Ainda outro 
dia o Sr. Antonio Carlos allinnou que se ahtm 
ciaadão levantasse a voz pam se qucixm· a 

0
csla 

atigusla assembléa, de qualquer opprcssão, elle 
scr.ia o pt'i.meiro a puni~· pelos seus clit:citos, c qile 
lena mtuto cm vtsltt mdagar os molJros da sua 
oppressi\o. Não entendo pois que razoes lenha 
agora para dizer o contt·ario :· ncm'tarnbcm para 
querer que nem ao menos se aceitem listes 
papeis. Eu dcclat·o que sou de opinirto, que se 
leillo, c se tome cm1hecimenlo delles, para se 
saber se derem, ou não, ser recebidos com 
:l{;l'::tdo. 

O Sr. Aloncar: -E' i,;lo o que cu queria 
dizl!r. Por ut·a só vemos que nos ofl'crcccm um 
csct·ipto, l! cm quanto não sabemos o que contém . 
nno podemos dccidit· o como dcrc ser rccehiuo: 

·Quanto ao que disse outro nobre deputado 
I]UC ellc nos luzia queixas, nflo enlcmlo assim: 
cu estou perouat!iclo que nem nos dirige queixas 
nmn nos pede cousa afgmnu. · 

Emprega algumas l!Xprcssoes fm·lcs, talvez 
pm·quc se julga innoccnte, porque sua eonscicn
cia de nada o accusa ; mas disso no.o nos deve· 
mo~ ?CCUJKU' ; vcjam~s se o escripto é bom pam 
dcctdtrrno$ da man ~tm de o receber, mas sem 
prccedet· discussão para n11.o enlmrmos cm eon
lrorl!rsias de>a:;mdarcis. Basta fJUI! se rcsolro 
por méra vota(!I!O. 
. o Sr, Andrnda Mnohado;- Leranto-mc pàrn 
lltzcr uma cxp•'~''\"iu. L) rtuc disse ainda o t•cpilo ; 
tjunndo algum cidat!M mostrar qnc cst;í oppl'Í· 
mido, CLl serei o pl'imcit·o.a fallar por cllc; mas, 

como di;;;;c o Sr. Alencar, o autor do Correia 
não se queixa a c;;[a asscmbléa, c nada !I te pedi! 

" Se so11hcrmo:; rtuc nlgurn eidadão se aclta re
altncnlc ofi'endü!o cm seus direitos ó obrigação 
llassa, como guardas dclles, · defendei-os ; mns 
nesse caso niÍtguern pede qul! llt<) faç::unos Jus
ti(!rt; nem o que se acabou ele lêr ~ reqncrimcnlo; 
c cu nno conher;o pat·a isto outro meio que ri~o 
seja o ele peliçno. De\'o porém, dl!clarar que não 
me oppuz a que se I'Ccehesscm estes papeis ; 
oppnz-me só a que se recebessem com agrado, 
por algumas expressões que notei, c nessa opini1lo 
me conservo ; outros Srs. enlenderúo talvez o 
contmrio: o. asscmbléa dccidinL 

Continuou ai,nda o debate por algum lempo ; 
e afinal se resolYeu que fizessem os Srs. depu
lados, pela Jcilum do papel, o seu juiz, l! depois 
o pronunciassem por méra rotação. 

Passou-se {t ordem elo dia, c entrou-se na dis
cussão dos projectos dos governos das prol'in· 
cias. · 

o s~. Ale~car :-Sr. presidente : Antes de 
entrarmos na rnalcria da ordem do dia, proporei 
ri considcl':l1!1lo desta assembléa. se não ser{t con
veniente o rcsct'l"at· a delihernçüÓ deliniliva sobre 
este objer:to para quando estiverem pt·cscnles 
lodos os Srs. deputados, ou ao menos os da Bahia, 
que é uma prorincia da primcim ordem, e os 
qunessc nflO cslão a<Jui não ó por sua culpa. 

Quando cm Pm·lngal as córtes julgúrão crimi· 
no:.:t a junta do goremo de S. Huulo, ·por não 
obedecer nos decretos dnqucllc congresso, nós a 
defendemos com o m·gnrncnto de que nM eslara 
obrigada a obedecer porque a prorincia ainda 
não linha os seus rcprescnlnn!es nas côrles. 
A isto nos rcsponrlino rruc o Brazil era uma parle 
da nã~ão alli representada, que o l3razil tinha 
jumdo estar po1· ludo o que as côt·te;; fizrssem, c 

·que por isso esla1·a na rigot·o;;a ohriga1;1l.o de 
oherlceer . 

E>tns razoes nunca no,; eourcnerrilo, mas 
alinal fomos vencidos pelo numc~o. ,\gora lra· 
la-se de dar um plano get·al para o~ gorm·uos ele 
todas as pmvincias; o tduguem dit·;í qnc nil.o 
seja ncecssm·io: mas ser1·indo-me do mesmo ar· 
gutll·ento, sonde parccct· que cnl.rern os proJectos 
cm 1!ist:ussão, mas que ttão se dclihct·e dcfinili· 
varnenle sohrc cllcs sem estnt·cm presentes o~ 
Srs. depnlarlos da Bahia, da me.itll:l fúrma tfUC 
o St·. Antonio Carlos lcmbt·ou a respeito dn. 
constilui\'no. Demais ellcs proravclmenle chcgno 
cm poucos dias, c como a cüscussno ha de levar 
alguHs, nada nos pt·ejnrlicrt o que proponho. _ , 

E' aló tunacomlcmplnçno quecujnlgo ncccssa
rin, nno só por sct• aquclla pt'OI'incin, eomo j:í 
disse, da pl'imcim ordem, mas pot'fJilC a eans:1 · 
tlr. dcmom tios sens dcpulnrlos ]H'orcm da lnl:t 
em que se nchn empenhada com o p:u·lido euro· 
peu, soll'rcndo calamidadc's que s1\o bem conlw· 
cidns d!! lodos. 

O Sr. Mu"J.lz Tavares :-S1·. presidente: :'\no 
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j;C 1r.1fn por orn cl:l clonlrina destes projectos; tra
ta-se da prnpo:<!a, que acaba ele li!ZCI' o Sr. ,\Jcn· 
ear; c,; n;u·a lidi:H' c:onfl'a cll:t CJUC me lcvanfo. 

PnJ'a nf10 ,:e fnrll:ll' porém cmlclllpO nenlmm, 
smp('i!:t ,~ min!1:t c·om!uefa :1 cslc rc;;pcifo, cu d?v~ 
litzm· Ullla c·olllb,:1n i11genua, de que me reln'Cl 
da~cô:·l•s clcJ'nrltt[!:al eotn :tl'é!':;ào tlci'Ítlída :\lei~ 
prol'isori<ls ; rlla~ 'marci\o nccc~sa:·ialll~nlc ou 
''aciilar;:ín de [.ll'indpios, ou pouca s~gnmnça c~n 
bondade ria cnu,;a ;;obre que se le:;lsla ; as leis 
devem !cr c;:!allilirlade para inculcarem respeito, 
ê con:;c\!lli\'c·:ll o seu lim, este~ sM os princi.pios, 
de que ~H! ::d10 possuído; mas desg~·a\:adt~mculc 
é tu! o cs!ado d:ts províncias deste lniJlC!'IO, que 
me vejo ua tlnm necessidade de festejar o que 
ahorret,:o, i~lo é, de pe~lir m~srn?, que C(IHlH.lo 
miles se tome uma medtclalé!;lslahm, Jli'OVIi!Oi'l:l, 
que y:\j:\ oh;:lal'li lol'l'cnle ele ~w]es, que dhu~ia· 
menle di!:,ccri'.o as dila~ provmcms. 

Sim, Sr. p!·c~idenlr, nós n:1o podemos, nem 
devemos. cn,;tmlecct·-nos aos clamores dos povos; 
estes desde que appa!'ecco o sclllpre nwu1orm·cl 
decreto de :!f! de Setembro cl::unao.cucrgicamcnic, 
conlwcc!lr!o o damno, que dclic rcsulluva: os 
eíTeilos lêlli apparcc:ido; a causa do mal csl:í 
palclllc; •\ lcm pn ele cur~ll-o. Hctardar a cura, é 
nggravnr a moleslin. . 

Mns diz o Sr. },lcncar que a Bahm talvez se 
rcsinla de se tomar uma medida legislativa, que 
tanto de p<!rlo a interessa, scrn o concur;:o dos 
scns reprcs.eu tan tes : 11110 o posso cr~r: 

Sr. JH'esJdcnlc, não posso adnull1r uma l3l 
hnlolltei'C. Xa Bahia ha homens scn:>alos, que 
dirigem a opini:lo publica; este~ homens L :lo de 
infalli~0hnentc f:tzcr-nos justiçn, pur{UC i1i\o' de 
conheeet· a dcsgl':lÇ:l a que cst:í reduzida a aú!lli· 
nistrut:~o das províncias: dcsg1·aç:a de que ·a 
mesma R:thia nno vi\'c iscnla; lilto de conhecct· 
que por fal!.:t dos I'CJH'e:;cnlaulc~ tle uma provin· 
cia nM devrm as dcm;tis padf!tCI', Além de que, 
púde muiln hem succcrler tJL:c os iJiu;;lres depu· 
taclos da Bahia ninrln cl:e:::;uem a lt-mpo de cun:'c· 
rir con1noseo atinai ; a t!iscu;;sO.o dc~lcs projcclus 
n:1o pürlc rlc•ix:u· de ser muil.o lougn, por isso 
que a m:~leri:t ~ ele ~um ma circumspccçno entre· 
l:mto se r>llll·e::;arcm o• cliloR rlcpulndos terno 
parle; quando ni\n, devem ronliat· na sahcdoria 
desta ~t;;:q•mhl{·a, que só se dclihcrou. a oln·nr 
11es.te nc;;odo pelas razoes ponderndas c r[Ue 
s!lo mui palpnvri,. 

o Sr .• \n<ll"'ldn J:)!achndo :-Sr. presidente, 
lc\'anlo-nw para rccliticar nm engano do 
Sr. AletWnl'. Quan,lo os deputados do Brazil na~ 

.côrtes de Li~bo!t fnllar~o contra o decreto que or· 
gnnisou ns juntas de govcJ•no, dc1·11o como l'azno 
o nno ser aquclla or::;nnisnçno nJH'opriada 1ís cir· 
cumslaucias do Brnzil; csl(' foi o eixo sobre qne 
volveu a queslno. E' vcJ·dadc que lambem se 
tocou nn irregularidade dn fórma da sua clceJ·cla· ' 
çl\o c questionou-se da sua vnlidadc, por causa 
d:t ausencia da maior parle dos deputados do 
Br:tzil. 

· :\fns as cil'cumstancias são hoje ·diflcrcnlcs; 
npcr.nr dn in!Pnladtt amalg:unaç::to, sallal':t aos 
olho;; que a monal'cliia porlng·urza Ci':l COlllposta 
ele duas l!arles di,;linctns c ale iuimigns, vis! o que 
os se:1s Jlllcrc~sc.> se cmsm·l'lo c choca\'1\0. O 
reino do Bmzil, hoje imperio, sabia que o ~cu er1· 
grnnrlceimento ni\o podia ser desejado JlOI' Pot·· 
ln~al; snhia que. aqucllc decrepito reino, se 
ancrrnva como planta Ji:tra~iln c só com os in· 
com modos nossos podia medrar: a desconflanr.a 
cm nalurnl ; tudo o qnc de Portugal se orHna;tl 
nos dei' ia ser suspeito : por isso com razl\~ ela· 
marnos na~ curtes de Lisboa, que não conhecia
mos leis, que interessarão só no Brazil feitas 
pelos só dcputndos de Portugal ; pois nesse tempo 
eslavào nas côrles dos deputados do Brnzil, 
npei1a~ os de Pcrnamlmco. 

Ern verdade serin .. mais CJUC baixeza se conscn· 
líssemos, sem reclamar , qne os deputados .'(]c 
Portugal se arrogassem o legislar pam nós sern 
assislcnc:ia nossa. Tudo é o avesso no nosso 
caso. Os nossos interesses S1l0 os mesmos, todas 
quantas provinc:ias formão este vasto imper.io, 
nlto são, nem podem ser inimi~;as ; o que a Ulll<t 

Ihz bem, não pódc damnar a outm ; todos con
stitui mos um todo homogeneo. Nilo teniamo;; 
pois tlc legislar, quando somos a pluralidade; 
lemos o direito crn nosso favor e a· utilidade 
abonai'<\ os·nos;-os decretos. Se forem ufeis a urna 
província, as oulras nllo os dcsdenharno. 
. Todavia nno duvido que o decreto nilo s~ja 

dc/inilh·o. E" natural qw: brcvemcnlc \·enl1ilO ele· 
pulados da Dali ia, clies o discutiráõ; c creio que 
o appronu·áo. O qnc nno consinto é que voltem 
os projectos á conuniss11o ; nilo vejo necessidade. 
Os pl'Íncipio, cm qliC todos trcs se fundl!.O sD.o 
os mesmos, toda a di!Tercn(:a cs·~í na maior am
plitude c :unbito dcllcs: O primeil'O é de lodo 
manco c não satisfaz: o terceiro que é muis sa· 
tbfactorio pccca nos seu;; fundamentos; com o · 
prospecto c nome de provisorio lC'gisla p~r 
omnir~ xrceultt Hrcculormn,- c nl!o evita os ucicito;; 
do primeiro. O segundo, que é o que apresentei 
é o mais completo c amplo; reconheço as suas 
faltas, mas é preferh·el aos dous; c demais na 
discussno podem leJÍJbmr reformas, que o apro· 
XÍiliCill mais ao que se deseja. ' 

E' poio o que deve fazer objecto da discussl'lo. 
Sei ijliC é pro1•isorio, c se o nohre pt·copinuntc é 
inimigo de leis prO\'Ísorias, cu nno o sou menos. 
Mas nno hn outro rcmedio ; é impossive] legislar 
dclinilivamcntc; isto ·depende de outras dcle1·· 
min1u,:Oes, principalmente da divisão do terrilorio 
do imperio. Se f.cnr n divisno de pt·ovincias, 
talvez seja melhor.deixar-Jhc ·c>tados provinciae::<, 
que as aclministrcm, como no reino dos pai2cs 
tmixos ; se porém adôptat·mos dh·isaes menores, 
<:o mo fez a asscmbléa fmnceza, cnU\o os conselbos 
deveritü prcfcril'-Sc. O mal porem clci~·J·emcdio, 
uemo·lhes algum; emboru nno seja o Jndhor. 
Discuta-se pois o projecto ; .façno-s~ as emendns 
pt·ecisns nas discus~O~s; Ycuça-sc cmfim a ma-
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teria c depois púdc ir a nma cmmi1i~eno só para 
a rcdacçno do vencido. . 

O Sr. Carneiro dn Cunhn :-Eu >i!!o o pn· 
recer do St·. Alencar; c quando se trato~ se sc
ritlo ou nM, discutidos os arligos conslilncionacs 
sem a presença dos deputados da Bahia, disse o 
mesmo, c porque o objecto de que se vai tratar 
é de muita consideraç:to persisto na mesma opi· 
ni:to. Leis provisorias, de pouco ou nada servem; 
e embora lenha dito o Sr. Andrada :Machado 
que o projecto é urgente ; eu não reconheço 
esta urgencia e mostrarei que se C! !a existe é só 
na sua· imaginaç:to e na de alguns Srs. de
pulados. 

Para o projecto entrar cm discussilO pre· 
tende-s~ n~ostrar a necessidade em que se ach:to 
as provmcms ... 

O Sn. ANDRADA 1\L\CIIADO :-Ningucm pódc 
f:illar contra a urgencia pois já se vencl:'u · 

O Sn. C.\RNEIRO DA Cma-1.1 :-Mas fallou-sc 
_ agora outra vez nella por i~so julguei ncccssario 
dizer alguma cousa relativamente ú precisão ex· 
tremosa de se lançar m:to já da projectada medida. 
Se as juntas provisorias nno têm tido aquella 
força neces~aria para dirigir bem os negocias pu· 
blicos c sufl'ocar os partidos que tém nascido da 
divcrgencia de opiniocs; é pela dcsha1'1110nia que 
tem rcinadoenlre o governo ch·il e o das armas, 
procedida daindependencia deste, que cm lugar 
de pro~egcr as operaçoes daquelle, sempre as 
conlrarm. -

Apezar disto nunca elles se oppuzerno ao bem 
geral dus províncias, principuhnente na crise 
mais perigosa, no momento emfim de adoptar-se 
um novo syslema, de seguir·se nova direcç:to ; o 
que talvez n:to succedesse assim se o governo 
fosse de um só, como o de Pernambuco antes 
da installaç:to da primeira j~.mta, o de Luiz 
Rego, que tanto sangue e sacrificios ctl!llou aos 
Pcrnambucanos c do qual tantos males tem rc· · 
sultndo. O Ror.ado, governador da Parahvba, 
apezar da sua timidez, achou partido que cm Úma 
das villas ccnlraes da província pretendeu es· 
torvar o acto do juramento da constituiç.no; c cm 
duas villas perto da capital apparcceu outro mais 
poderoso que occasionou mortes e roubos. Nus 
melindrosas circumslancias em que tem estado 
até agora. o Brazil, silo info.lliveis os motins po· 
pulares porque os homens nllo silo anjos. 

Quanto ás desordens de Pernambuco sabe-se 
que sD.o o funesto effeito do. impolilica medida 
de se rnnndnrem pessoas desta côrte para deitar 
abaixo o governo, como dcsgra\~adamcntc con
seguir:to. As juntas compoem-sc de homens que 
por seu p1·oprio imteresse, tinhno ás vistas no 
bem da pnlrin, embora alguns fossem fracos e 
outros illittemlos c inexpcrtos; nem os seus erros 
cnusarD.o tantos drunnos, como se pretende in· 
culcar. (A' ordem, é orde111.) Já disse que fal· 
lava para reforçar a minha opinino. (A' o1·clem, 

:rouo L 

cí o1'dcm.) Pois bem; limito-me a dizer que con· 
siderando este pr{\jecto de tanta importancia e 
interesse como o da constituição. por ser o que 
l'ni seguramente decidir da felicidade dos povos 
que só querem c dcsejão ser governados pater
nalmente c não como an t.es, pelo arbítrio dos 
dcspotas, volq que n1\o se decida defiuiliYamentc, 
sem que est~j~o presentes os deputados da 
Bahia. 

o Sr. Cos~n Arruinr :-Sr. presidente, sup· 
posto alguns 1llus~res ~lcputados,_ que me precc
dcrilo, lcnhão dilo, a met! ver, quanto sc.i::t 
bastante para que e:;te proJeçlo passe, todavia 
farei ainda algumas ol>set·vaç~ões. Pretender qufl 
o projecto cm qncstüo não surta o seu devido 
cn'cito, ou que por ora não seja posto cm execu
ção, cmqunnlo não estiverem presentes os 
deputados da Bnliia c de algumas outr<ls provin· 
cins, cujos representantes ainda não estilo pre
sentes, importaria o mesmo que avançarmos 
nós que os depu lados acluaes nilo silo os repre
sentantes de toda a nar•ão c só sjm das suas 
respectivas províncias,' ou que a lllCIJOridade 
póde inYaliclar, obstar ou inutilisar o que fôr 
vencido pela maioridade; o que é cm verd:ulc 
perigoso; além de que seria nimiamente indcco-

. roso, que havendo esta nssembléa julgado ur"'ente 
este projccl.o, em conscqucncia das ràzões 

0 
que 

cnt1lo se pondcrarilo, agora tomasse outra rcso
lur;no, só pela razno cxpendida de ainda n:to 
cstm·em presentes aquclles ·deputados, represen
tantes de províncias, já adherentes á sagrada 
causa que dcfemlemos; porque n1to podemos de 
ccrlo~vançar que a da Bal1ia o n1lo seja, só por
(JUe a sua capital csdtcja occupada pcl? inimigo, 
quando o restante a mesma pt·ovmcia tem 
adherido c por uma maneira que tantn honra 
lhe tem a'dquirido. Quanto ao que ponderou 
outro honrado· membro, de que este projecto 
del'ia ~e1· considemdo de limta monta c impor· 
ta11cia, para sobre c !I c militar o mesmo que aqui 
se disse sobre o vencimento dos artigos constitu· 
cionacs, creio nllo ser exacto, pm·que em vcrdndl! 
ha bastante çlit1crenç~a; este pi'Ojccto c provisorio, 
pó de ser J'CI'Ogado, logo que as~im pareça con vc
nicnte.; mesmo . alguma da sua doutrina pôde 
soiTL·er allcra~~:to na constilui\:D.O, porque ainda 
nno sabemos o que nelln se determinará a 
semclluulc respeito; os artigos constilucionaes 
porém, uma vez approvndos c vencidos, nno po· 
der{u:l ser alterados ou reformados, ·senno pelo 
modo, fót·ma, maneira c no lcrnpo que 1m 
mesma conslituiçno se marcar c determinar c 
por isso n:to militno cm ambos os casos as 
mesmas razoes. 

Em consequencia do exposto, digo qnc o prc· 
sente decreto deve ser discutido, porque assim 
csu\ julgado, uma vez que se venceu que cm ur· 
gente ; c que por isso as suas detcrminaçocs ou o 
que ncllc se determinar deve ser executado, sem 
que nos possa obstar o que cm contrario se tem 

2l 
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pondct':Hlo; alé llll'~lno pol'f!IIU ;;eu do unluml 
tjlie dclil.i'O de bem pott~o IL'ifiJlO aqui compa· 
l'l'\:10 o:; clcpul.ndos da Balda, ;cgumlo a;; nolieias 
'Jlil' I:OJTCm, cllc~ de eerlo lerão ainda parle ua 
;,:un ullima di:;cus:;tw. 

O Sr. Henriques de Rczende :- St·. prcsi· 
dcull', pam se uilo lmlar agora clc>lc pl'Ojecto 
ntH,'O allcgar a l.ll'ei'C elwgnda dos deputados da 
Balda c dizer que cnlt·clanlo que cllcs não 
t:!tegão, nflo seja a decisào ddinilira, porque é 
,ii ti'! o fjJJe is lo se ni10 l~t<;a sem o concur::;o des;;es 
depulaJo,;. Eu nno en lendo o que é decisno 
dclinilira; c não tlelinilil·a, se por n1lo dclinitim 
~c cnlcndc a prori:::oria c não constitucional, 
mnrcnho; porque a consliluiçl'\0 é que del'c 
marcar a J'órma lixa c esla I' C! dos governos pro· 
Yinei:ws; mas se por não tlcllnitira se entende, 
que não se delibere, ou que a deliberaçrw n~o 
lcpha o seu del'ido cll'eilo emqnanlo n1lo che· 
garem os' deputados da Bahia, não posso COill'ir, 
:1pczm· rla conlemplao:i\0 que uos merecem; nesse 
ca~o mcll!Or sct·ia ni'io l!·alat· do projecto. 

"\lém de que, Sr. prcsidc.ntc, a cxpcriencia 
uo~ le111 mostrado, que contamos com as cousas 
muito brere c que ella~ nos chc:;;rw muito tarde. 
Ha quanto tempo :;e não dizia- :nnanh1l se in· 
~tulla a assembléa ;-c tocla1·ia tardou tanto que 
clW!!Oll a cau:mr dcsconfianc,'as. Quando nós, os 
tlc Peí·nambuco, chegámos aqui, stlppunlwmos 
aehat· j:i c(l u~ Sr~. deputados do sul, por estarem 
mais perto e COJIJlntlo clwgiuno~ }1i'irnriro. Por· 
tanto liãO sabemos até quando os da Ballia se 
dmnor:u·üú; c a J!Cccssidatl.e insta, porque os 
pol'os clam:1o. Sua Magesl:ulc Imperial cspl!bn· 
','I)LI·OS eom a iw;lullaçno da assembléa ; comp 
[Joi,; se dcl'e dcworar cslc negocio? 

Pelo contmriu dt.!I'C' lralar·sc disto j:i c j:'t c 
·dar· lhe logo cxccuc;1lo. Eu conheço que o Sr. 
Alencar lcm r~::ecios c cu lnmhem os tenho; mas 
pcq;nulo c',;es J'ce...ins, r'omquanlo sc,ii\o hcm 
l"llllllados, puden; ,:ct· moli1·os de IH.•gnr·J<C aos 
povn~ o tjliC elle,; jll~lamcnlc rccl:ul\1\o? Parece· 
nlf' qne ni\o. lns!rt poi~ que se tmtc .i•i deste pro· 
je~~ll. 

O Sr. Andrndt~. Mnchndo :-Qne c~ll' projecto 
é uma medida p!'OI'isuria uingucm ncg·a; ~~ fjllC 
olc·1·a logo enlt·m· 1~m disen~s1\(l lamhe111 & innc· 
t!'·\rcl, pn!'fjliC se dcclar(lll lll'genle. A queslnu de 
que a as;emhlén ,c oceupa agora, é a propo;;ta 
cln St·. Alencar, islo {·, se acabadas as discussocs 
e ordL•nada a l'tli'IWl ~;ct·nl dos gOI'CI'II05, dcrcr!1 
lo~,') p1k·se cm exccnc;no, ou cspcr:tl' rpw vcnkio 
o;; depn.l:ulos da BalJia; c é isto o ([Ut.! dc1·c 
JII'O[.IÔ!'•SC Ú I'Oirll,~iiO, 

.lu!gou·SL' a IIi a leria :;uj'{jcienlcmcnle debatida; 
c [lt:J'glln!<llt o Sr. presidente se, discutido o pro
.i<'do, se daria lo;;u ú cxecw;:1o a dêcisü.o da 
:t">l'lllliléa, ou se• tlt.!n:ria e.,pet·aJ'·Se p~la reuni no 
rh: SJ·,;, tlepu!:\l.los da Bal!Ía, ,;egnndo a proposta 
di! Sr. ,\]cucat·, Foi rc;;cilaua a pruposla; c ren=". 

ceJJ·sc IJIW o rlc1:1'elo olu·i:;aria todas as prorin· 
(•ia,; :<l'm dislinc •. ~i'io. 

O Sn. 1IJ.EXCMt pedio no1·amenlc a pnlavm: c 
disse f[I.W snhrnclo que das difl'crcnle> prúl'ineias 
se liult1lo dirigido ao governo muitas rcprescnla· 
,_.,;p, l:~n!o cbs l'lt~ins nulol'iuades como das juntas 
J!l'<>I'Í>uria~ :IJJUI< ltdtdo abu:;os e até os remedias 
pam clle.>, lhe pa~eci.t conl'cnic!llte que se pedis· 
sem ao govcruo aquellas rcpresenla~ücs, porque 
á l'i:;la do que se expuzessc ncllas se poderia 
deliberar com In:ús acedo. 

Foi apoiada it proposta; c por isiio se· entrou 
em duvida se dcl'cria ou n11.0 csperar·se pelas 
dilas reprcscnlaçúes para a discuss11.0 dos pro~ 
jectos, lcmhrárno então os Srs. Andrada e Silva 
e Almeida e Albuquerque, que cm la] caso seria 
acertado mandar ludo a uma commissão, alú 
pam J.'eduzir a mr. só os tt·es projectos aprescn· 
lados sobre aqucllc mesmo objecto, o do Sr. 
Souza l\lcllo, o do Sr. Andrada Machado 'e o do· 
Sr. Gomide. · 

Deu is lo motivo a porfiado dchalc! ; e. afinal 
:;c a;;seitlou que a assembléa escolhesse um dos 
lrcs para a discussão, porque isto nada tinha de 
oll'cnsil'o aos autores dos outros dous, pois se 
dcsigna1·a um dcllcs por necessidade c nll.o por 
se lhe snppôr maior perfeiç1lo e podi1lo aqnelles 
autores emendar, pelos seus projectos, o desi· · 
gnmlo pum a discuõsào. E quanto Í1 proposta do 
::lr . .Aleucar, decidio·se que se o!'liciasse ao go· 
vcl'l!o pnm que remelfc~sc :\ as,;embl~a todas as 
repJ·cscnla,;úcs c papeis que tivesse a respeito 
dos governos das pro\'Íllcias .. 

Depois disto eulJ•ou logo em discussno o pro· 
jcclo do Sr. .A mirada Machado, que pediu em 
pl'imciro luga1' a palal'l'a. .. 

O Sr. A.ndrndnl'IIachado:- St·. preSidente, 
entregar a muitas cabeças a adminislra(~no é lem
brança que só veio :'t razno cm delírio dos frnncc· 
zes ; mtlc! dos infelizes annos de 1 i 89e 90, 
u:H,:M algnl!la linha cahido cm tal absurdo. 
Todas :wredital'ilO que administrar é proprio de 
um só homem, como -.:> deliberar de muitas: que 
se acuso se nno de1·e chbmr o lenipo que se 
perde nas rlclihcraçOcs, pot· concorret· pma a 
lll:tÜUJ'CZ:i c.Ja u~eis1lo, Ulll SÓ lllOillenlo de de· 
mom era :t ruina da exccuçno ; todas repelino 
wm Sallustiu- pensar de vagar c executar aço· 
dad:unenle. Todas nl!o couccbino como na mui· 
tiplicidudc de administradores se. podia obter u 
unidade de vistas lll.o precisa cm um bom svstema 
admiuislmti I' O. Eslava rescJ'Vada aos fr:Íncezes 
uma innomçn.o Lo.o pcrigos:t. 

l\Ias clles mesmos· ;bem depressa dcst\·uirll.O 
o:; allarl'S que linhno erguido, e rcduziJ'll.D a acl· 
miuislmção de cada departamento á unidade, 
re~erl'andu para a pluralidade só o que dcman· 
dava c1tumc c juizo. 

A uar;no hcspaullfJla que copiou lno absut·da· 
mente muitos CI'I'O!i dos J'mnccze~, gilal'don·sc 
hcm de o:; imitai' u eslc respeito, c collocou ÍL 
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lesla da admillislmção das provincias adminislra· çlll.lll'nll ieo em eada lH'ovincia, ::t CjIH!Jll denominei 
dores unieos com o nome de elleles ]1olilir~o~, ]1!'c"idelllr.,;í 1l1;!I1cim 1'01llana, c não gO\wnadúi', 
Os l"~f!enrrarlo!'es dc Porlll~al Cjuc cruizerilo Ü P;llavl'a í:onlm Cllj;\ ndmis5ilo scrnpl'c volarei. 
lOI'.;a ;1<ll)l'l;:I' para SCli lj;ÚZ il.::;liluir;úe~ quc lhe Estc nomc Icm sido tilo dcsael'edilado, que SÚ o 
não fjlll\dl'a\'fio, cahit,üo no desproposilo de PI'ollllllcial·o prlrcc:c insl.IHo ;'ts Ill'O\·incias. Eu 
propôr admilli8lrar.~Oes policephalas nas provill' conltcr;o a influcneia dos nomcs sobrc o povo, 
cias ; mas eslc desvario do pl'ojcclo de cOllslilnir,'11o mÚI'menle se cllcs recordflo sensações dolorosas, 
desappal'eceu na discuS"ilO, na CJual COIlVérlêl'ão e assoei110·sc á l'cmini:lccncias al'Íllanles, Demais 

. em adminislmdorcs unicos ás.illnlas adnlÍnisll'a· o ente, que O [lrojúclo introduz 11110 é ° mcsmo 
livas do pro.icclo, e 10rnárilO islo geral a lo da a que o anli:;o gO\'cl'naLlo!' e capitão·geneml, aquellc 
monllrchia, ÍJ;ljllic;ll'a ~~ cúllcc','llÜ de todos os poderes provin-

Om, ne,;le ponto de visla são P0l' lodos os clacs concentrado;;, esle Upl'cscllla oulm idéil 
modos illcgilimas as junlas de gOVCl'110 enlrc nós; clil'fcl'cnlc; [\ do poderes divididos j por i,;;o o pl'e-
primeiramenle porquc sendo liIhas de leis para (in'i corno o mais conlol'me ;"L realidudc. ' 
nús estrangeiras e que nunca nos podião obrigar, Em conscllucncia dos meSlllOS principios pam 
por serem feilas sem audicilcia dos nossos reprc- os objeclos de exame e juizo, admilli um conselho 
sentanles, é de conseC[ucncia quc cec1rto o lu{;;u' delibel'alivo; e como mesmo na excclH,110 [JodirLO 
a inslituições mais adequadas e legitimas; em suscilar-se dul'Ídas desvanlajosas :L boa ordem, e 
segllndo lugar, porque se esliyesselllos ainda podia sel' rJllc o agente unico se visse el11bara· 
unidosil PorluQal, o que Deus mais não pel'milla, çado, IhcuJl.ei·lhe o poder com'ocaI' os me:imos 
tambem lMS junlas Mo exislirião mais, ;"L visla membros do, conselho da provincia, os quacs 
do delcrminado na consliluiçilO porlugueza. nesse Ca~o lel'ÍflÚ ú 1'010 consullil'O tno sólllenle, 
Eslas juntas lambem devem dcsappal'cccr uma por não ser da sua alll'ibuiçãü a dceisilO, mas 
vez quc sc dissipe o CITO que lhes deu origem. simples conumH,~a do pl'csidcnlc. Dcsla maneira 
ElIas dcvcrilO o seu nascimenlo a n110 se ler rc- Mo se dá lia povo o rluc elle nilo púeJe bem 
parado bcm nos Lres clemenlos di,linclos que desempqn1Jnr, dá·se·Jllc sim aquilJo em quc & 
constituem a adminisLração; execuç~ilO propl'ia- ulil a s[[;\ ingcl'cncia, Ol'a, eu sou dc pareccr que 
mentc dila, exame, c juizo. 1\'1\0 púdc cxecul~l' lodas aqucl!as malcrias, cm que o p,ovo pÚLle lei' 
bem senilo uma vonlade unica ; dislo dependem parle scm dmnno da Ol'eJelll, sem pel'igo de 
a celeridade ~ unidade indispcllsal'cis na exc- anal'cltia, é bom qne o povo lralc ; o que a lodos 
cuçll.o. intercssa, e da compelencia de lodos, ,lIas nno 

Quanto ao exame que ha na l\chninislmç'fLo se creia que des~jo entregar esle exercicio LI" 
porquc clla nilo tcm só de exccular a lei, mas .. poder :L llluHidno ; n1\O de certo; lenha o povo 
t.,mbcm de examinar o quc ~ ulil ti provincia parCe, como em geral lem; nilo por si, mas pO!' 
que lhe é commcllida, e propôI' as mcdidas, c elcitos seus; por oulros lermos lenha parte 1:0 
providencias que nelJa faltll.o, quan to a cste exmnc cluC lhe inlcressa localmen le, pOl' lileio dc l'epre-
digo quc assim como é da essencia da execuí~fLo sel1tanlc~ loeaes, assim COlllO t[';tla os negocios 
ll. unidade, assim é da cssencia do 'cxamc a rIu- gCl'aes pelos seus represcntanles gemes. 
ralidadc: ·mais vêcm dous olhos do que um, e ~o que deuro, Illuilos de algulls do~ nobl'c,; 
rnnxima vulgar; quando examinllo nluilas pc:;;· pl'copinanles é a l'e:,peilo da sulJorLlinar,ilo do 
soas, o examc é mais amplo, e compreltcnsil'o, cOll1\l1;tndanle mililar; é para mim o 'maior 
e ao mesmo tcmpo mnis miudo c dctcrminado ; absUl'do eoncenll'ur forças, quando o abll~o (: 
c o resullado, ali ~cisll.o, mais racionavel e CCl'lo no poder demasiaclamcllle forle, Sei que a 
acerlado, . divisãq lorna lenla li cxeclll;~1Io; conlludo IilCilita 

O que digo do cxame estendo no juizo admi· o mclhOl' descmJlcnho j lodo o exlremo é \'iciuso ; 
nislralivo uma vez admillido, De juizo por ull1a dividir u quc devc sei' unido é rido, porém 
sõ-pcs:;;oa livre-nos Deus, Sr. presidente; cu sou maior absurdo é confundil' altribuiç'ocs. Que lem 
inimigo desses juizos unicos; muilas razOes com a adminislrar,'ão o podcr judicial, e a fOl'l,~a 
aeerlll.o mais que uma só rnzllo ; aCJuillo em quc mililar ~ Ligar causas IM Itclerogeneas,- seria 
um sc cngana, oulro corrigc, cmenda c concerla, rcslauelecCl' o cnhos, quando ° meu iUlcnlo cra 
A isto \1110 ndvcrlirllo os cl'edore,; d:tS junlas de Cl'Cal' a ordcm. 
governo, confuüdit'lI.O 05 divcrsos elemcnlos de Ei,;, Sr. presidcnle, as idéas ca(!ilacs do mel! 
ndministr!lçno, cuid:irno que tudo era exame ou projeclo de refol'ma dos governo:;; prol'inciacs, 
juizo; o projeclo porém que aprcsenlei tem em que julgo preciso acabai' desde j;i, A l'ltz:tu 
visl:t rcstituir as causas á sua nallll'eza, allribuit, rnostm-mc que elles não podcm suhsislit'; ° Illal 
no individuo nquillo que só um indivíduo póde que "em da essellCÍa de uma causa, só desap. 
bem fazcr; deixar a collecçll.o alluillo CJue sú a 'parece com a sua anniqnilar,'llo. Se L'tllltilluarelll 
collccçno póde bem descmpenhm·. Por islo pois,' a dural' asjllulas de go\'Cl'l10, lIlais nocil'as se h'no 
c até pela anomalia quc existiria entre execulol' fazendo;:1 prop01'çnO rllle Jllllis dura lIma in
unico primn1'ia, qual é o monm'cha em uma mo- slitui\'no impct'fcila e dcl'ciluosa, mais se I'ãn 
na\'chia, e pllll'alidnde na eXeCll\'nO secundaria descobrindo ill1[lc!l,t'ci,'lles, IhHas e del'citos, Eis o 
}LOJnogcllcn, eslabeleci um administrado\' e cxe· que scccedeu às cclebm'l'imasjlllllas do gorel'llo; 
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ao pl'lllCJ[liO o geral cutltusinsmo com que 
o Bmzil se :u·t·cmc;;sou ;\ carreim da liberdade 
que, comqu:mto fo>sc toda nomitml, c nada 
til'cssc de real, toda ria se lhe autolhou delicioso 
presente, fascinou-uo,; o> olhos fez-nos passar 
por tudo; fez que nilo Yisscmos os incon.,.cnienlcs 
l><llp~weis de uma instifuic;no que peccava em 
suas hascs; passou porem o enthusiasmo, re;;fl'iou 
o ardor ela Jibcrcladc, rruc nos abrasa v::, c ·occupa· 
va inteiramente; clwgou a hora da obscrvaç1\o 
a insliluiç1lo marchotl, nilo como cspcravamos; 
mas como devia marchar ut~ artificio politico 
cuja idea archelipa cm falsa; dcscll\'olrêr.:lo·se a~ 
cottvulsúes c solarancos naturacs cm um corpo 
electivo, mal equilibmdo e adoptado aos fins 
propostos; tornou-se lento ao andamento do 
gorel'!lo umas Yezcs, outras aligeit·ou-sc de 
mais; sohrc1·ierüo ri1·alidades, ateou-se a dis
CO!'dia, soO'reu o povo, faltarão-lhe as pro\'idcn
cias, seguio·se a insuborclinaçilo, e anarchia, 
que é o estado cm que se achliO quasi Iodas as 
provinciii:S. 

Ora, nilo seria vergonhoso para esta assemhléa 
que ~cmclhante estado continuasse, sem que 
lenlasscmos remediai-o? Nilo sel'ia desar nosso 
que o Brazil se ahrazassc e nós de braços CI'U: 

sados fossemos tranquillos espectadores da ge1·al 
conílagraçllo, como outr'ora o cletestawl N eroá luz 
das labarcd:is da incendiada Roma, e ao som dos 
estalos das ca7.M dessa infeliz cidade, que desa
havilo, recitava o seu poema sobre as rui nas de 
Troya? Lon~rc de nós la! pnra1ello ; .remos o mal, 
rclrÍcdielnol:o. E' isto o que pretendo com o pre
sente-projecto; !nhez não acertasse com as me
didas apropriadas; mas os principio;; sn.o incontes
tareis, c a necessidade e1·iclenle; as cousas tacs 
11Uacs estilo nM podem cotttinuar ,11é que finde 
<t wnstitui\·ào, em que o po\'o funda ns suas espc· 
J'fll1ÇU5. 

Ouso esperar, que a medida que adoptarmos 
niio será t1lo imperfeita que nno cm·c, ao 111enos 
cm parle, os mnlc,; conhecidos. Da inel'licencia do 
que cxislc niugucm duvida, experimentemos 
oulra inslituiçilo. 

o Sr. Souza ll!ollo :-Sr. pl'esidenle: Eu ~'ui 
o primeiro que lel·anlei a voz neste nu~nslo 
recinto a respeito da o!'ganisaçn.o dos governos 
d:~s pro,·incias, movido pelo cl:unor de todas 
1!11:15, pelo grilo de lodos as po1•os. Testemunha 
d~ muitos males, c desejando remcdial·os, 
apresentei o meu proJecto cm 7 do CO!Tenlc, 
pal'a promover ~sim um beneficio getal, cm
fJUanto se nno organism•a a consliluiçil.o politica 
deste impcrio, tmico garante dn felicidade do 
llrnzil. 

Esta mnlct·ht ~ a meu vêr urgentíssima, c 
tal a considerou, j<í esta nssemblCn ;. cu espero 
que a tome crn considcmçno, pm· ser da maior 
imporlnncia pam o bem tlos po1·os, que têm 
~ido vexados c opprimidos, pelas funestas 
con,;cqucncias que trazem sempre comsigo os 
3ol'cruos populares, de cuja fúrmn proccucm 

immcnsos males, e todas as desordens das pro· 
vincia:>. Por estas razOússou de voto CJUC se trate já 
deste ol~jecto, para que a asscmbléa JlOr suas res· 
peita1·cis luzes, escolha o que julgar JMis conve
niente pura socego c felicidade das mesmas 
províncias. 

o Sr. :Fernandes Pinheiro.-Dcvcndo rcs· 
tl'Íngü·-md ordem prcscripta pelo nrt. 7 5 do nosso 
regimento interno, para nos limitarmos por agora 
simplesmente áconsiderar as Yantagcns ou incon
venientes do projecto em geral, proponho-me a 
demonstrar, que a abolição das juntas provisorias 
de governo, da sorte que se aclJllO cs tabelcciclas 
nas pl'OI'ÍllCÍaS do Ímperio do llraziJ, n!lo SÓ e 
nccessnria, mas ainda politica. E' necessaria 
porque sendo o governo feito para os governados 
para lhes procurar a maior porçilo de felicidade, 
um dos criterios para conhecer que clle toca este 
fito e que é o mais adaptado :i índole, aos 
costumes e ás circumstancias .dos povos, é 
quando este se sugeilno c lhe obedecem de bom 
grado; mas ris províncias dó imperio do Brazil 
se têm unanimenlc pronunciado contra as 
juntas provisorias; stlo ttto frequentes as recla· 
mações de abusos, excessos e conflictos, que se 
lol'lla iudispensavel extirpar quanto antes o mal 
pela raiz. 
· E' política, porque dieta a razão certos prin

cípios geracs os quaes s110 de tanta evidencia, 
que cumpre tomai-os corno bases solidas, sobre 
as quacs se deve assentar e formar o governo; . 
tal é, além de outros, o principio de que admi • 
nistrar é facto de um só c que dcstn unidade de 
a~:li.O e que decorre Yigor c celel'idade nn admi· 
nislraçM geral; mas actualmente a adminis· 
lraçt!.o peculiar das nossas províncias é confiada a 
muitos membros, iguaes em ~Jodcr c reunindo 
collccth·amcnle allribuiçõcs "da mesma natureza, 
o que é uma anomalia e um verdadeiro contra
senso constitucional, dando por isso pessimos 
resullado;;. 

Logo ~ da maior ll!'gCncia uniformar c harmo
nisar ll0S50 actual systema administrativo; c para 
isso voto que passe este projecto á s~unda dis· 
cusstlo. 

o Sr. Muniz Tav~res :-Sr. ]Jresidel~lc, cm 
ol1jcctos de uma natut·eza tal, qual o de que agora 
se trata, eu nno devo callar-mc, devo cxp6r frtm.· 
r:amente a minha opinin.o. Trnla·se de revogar o 
1lecrcto de 29 tle Setembro de 1821 promulg11do 
pelas c()rles de Portugal: esta revognçtlo julgo que 
scrii\ gct·almentc apoiada, se cu }lassasse a cnu· 
mcrar os males, que até agora pela exislencia do 
mcncionndo decreto têm sofTrido todas as pro· 
rincias deste impcrio: mas- um trabalho tal é 
sempre doloroso, além de que cu fallo p~ranle os · 
represcnlanlcs dessas mesmas pl'Ovincias, os 
quacs cslO.o como cu, informados de lodos os 
ll'islissimos succcssos, que têm apparecido da da la 
rio dilo decreto cm diante. 

Examinarei ll'lo sómentc os pontos principacs, 
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cm que clla se ft;nda, c mostmndo a sua inutili
dade, ou ]l<ll':l. melhor dizer, o seu perigo, lenho 
mostrado que cl!e deve ser revognr!o e qnc um 
destes projectos apre>enlados, que contiver mais 
ampla c proveitosa doutrina deve ser admittido 
c passar a segunda discussão. Sr. presidente, eu 
sempre considerei o decreto ele 29 de Setembt·o 
como o pomo fatal da discordia, lançado por mãos 
iniquas só para nos dilacerarmos; a multiplicada 
divisão dos podcres,asua reciproca independencia, 
crno elementos destinados a f'ermenlaç11.o da anar
chia, lodos os brazileiros patriotas assim sempre 
pensarão c hoje nilo podem pensar de outra ma
neit·a ; e por consequencia só por esta razão era 
}Jreciso revogai-o. 

Mas nilo é só nisto que está posta a maldade do 
decreto; outro principio nelle estabelecido, prin
cipio a meu vl!r ainda mais perigoso, é quem 
toma urgentíssima a sua revogaçao; cu f..'lllo da 
instituição d<l.~ juntas administrativas c ·electivas. 
O po\·o, Sr. presidente, sempre desejoso do bem e 
quasi sempre infelizmente illudido, quanrlo se lhe 
canOa a esc:olha dos seus governantes, tlc ordi
natio escolhe homens ou ignorantes ou nímia
mente ambiciosos ; se escolhe algum capaz, este 
nada pode operar entre os demais: os ambiciosos 
apenas elevados ao poder rasgno o véo, que os 
encobria, nada mais os detem ; c múilas l'ezes 
para s:llislhzcrcm seus danmados prqjcctos calcno 
aos pés aquellcs mesmos, que a pouco os h:wino 
clerado. 

O povo resentido trabalha por indcnm isar-sc; 
mal aconselhado perSuade-se, que assim como 
pódc eleger, póele tamhcm depôr; outros aspi
rantes ao poder eslimulilo este procedimento; as 
commoçlles surgem, as perseguições formig~o, a 
segurança perde-se, a liberdade desapparece, a 
ordem social anniquila-se; tal tem acontccitlo á 
mór parle das províncias deste impcrio. Accrcscc 
de mais a mais a irresponsabilidade, em que de 
ordinario ficno os motores das desordens. Nós 
sabemos que ns juntas aclministralil'as têm 
CI)!Umcltido crimes; ao· poder executivo cons
ta-me terch1 vindo bastantes represcntaçocs de 
cldadnos perseguidos por essas juntas, procu
rando remedia a seus males; c qual foi, j:í nno 
digo n junta, o membro do. junta, que se 
puni o? Ndnhum c nem púde ser, por isso que todos 
procm·no desculpar-se c a imputaçno· nunca se 
l'crifica no individuo quando traballm collcclivn· 
mente. 

NILO succccle porém desta. maneira, quando o 
chefe supremo do poder executivo é quem elege 
os seus delegados; cnt:lo ·se esta escolha é má, 
o ministro que u fez de proposito ou consente 
que continuc,1orna-sc rcsponsnvcl c este ministro 
por sah·ar-sc, forceja mesmo por punir os crimes 
do seu eleito. Que dilfcrcnçu! Is lo só era sullici· 
ente para nos ·decidir a revogar para sempre o 
dcct·eto de 29 de Setembro c atlmittirmos 
qualquer dc:;tcs projectos, pois lodos coincidem 
cu rC!lt'O\'ar o mcthodo de clci\~Dcs populat·es p:u·a 

a ~ovcrnnnçu; assim como coincidem, em que 
S~Jn uma só a pessoa, que cm nome de Sun Ma
geslade ~xcrçn o ~?\"Cl'tlo da prol'incin, que se 
lhe conhar. A ul!hdadc de>lc principio é in
qucstionavcl e o contrario.é el•idcnlemenle detri
mentoso c nocivo. 

O andamento da machinn social é sempre 
lento c desmnnhados, quando sno muitos os 
braços, .CJue a fazem mover, o tempo que se gasta 
cm dcltberar sobre. o modo da cxccur.no, faz 
per~er o rnon;cnlo opporluno cm que a. cxceuçilo 
pod1a aprovcJ!ar; cm uma palal'l'a: dc1•cmos 
estar por esta maxima politica,-as leis para 
serem bons devem tc1· ocunho de umita reflexão, 
e rellexno acompanhada dos varias sentimentos 
dos diversos indivíduos que as fazem; porém a. 
execuç~o de~e ler o cunho da prornptidllo para 
aprovc1tar; e1s o que nilO se encontra no prccilado 
decreto de 29 ele Setembro, c eis o que 
vamos remediar admittinclo it segunda discussno 
qualquer destes projectos, dos qnacs veremos os 
artigos que se devem appro,•ar, os que se devem 
;e.i~ilar, e aupmentaremos outros que julgarmos 
md1spensm·c1s. Estes sno os meus sentimentos. 

O Sr. B:õnriqu.cs de Rc:ando: - Tenho de 
votar pelo projecto; mas pa;·a motivar o meu voto 
n:lo otrenderci as junl<\S proYisot'ias, nem os 
membros quc.as compoem. Nilo silo, Sr. presi
dente, as juntas prorísOt·ias a origem de lodos 
os males que p:1dccem 03 JlOI'us, supposto o le
nhllo sido cm p:u·te. · 

Pernambuco et·a govemado por um só, c com 
bastante força, quando o povo se insurgia c es- · 
tabclcceu a nova ordem de cousas. 

A Bultia era govcmada por um sJ c com 
1or~.as, quando a.conslituic;l\o l'oi proclamada, e 
a nova ot·dem de cousa;; estabelecida; c assim 
por todas as mais pt·o,·incias. ·· 

Tambcrn nilo rlnlat·ei tamanhos males do de
creto das côrlcs ele Lishô:t, qi1e estabeleceu its 
juntas provisorias; cruamlo o uect·clo apparcccu 
ji as juntas existino; clle tHlo l'cr. lllais do que 
confirmar por lei o que os povos j:'t tinltno feito. 
Os males proccdcrno, Sr. presidente, do trans
torno das leis, do desprezo de lodos . os prin
cipias, nascido dcstagtmule c c::paulosarcvoluçllo 

. da ordem moral, que a prut.lencia humana nllo 
p6dc calcular, nem pre1·cnir, nem embaraçar, 
bem como nl1o cst<t nas mnos do lwmern im
pedir as rcvoluÇllcs da ordem physica da natureza. 
Eu volo pelo projecto, porC{UC a necessidade :.~rgc, 
os po..:os c!nmno. 

Tenho recebido cm·las da niinha província, 
que mostt·!l.o_ a ncccssiuade de rcrorma no go
verno; consln.-mc ale que ha rcprcscnluçoes ela 
junta. Vi as de Goyaz, c a resposta de S. M. L 
rccommendando soiTI'imenlo ulé :t installaç.no da 
asscmbléa,. que devia dar o remediu. 

Sei o csttldo e urgcncia do Hio Gmndc do 
Norte, c o que vai pelas .Aiugôas. Como pois, Sr. 
presidente, podc1·cmos tlcixm· as cousas neste 
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estado, c sem 1'(,fOi'llla! \'oto pela I'cfol'ma, c.\'oto gre;;so, por~1l1 dCl'clHlo primeiro aSlIa nomea~ão 
lJelo I'l'Ojcdo; P0I'[/IJe ns 1ll:1(~llilln;; I'l!y;:!cns com- :t al"III15 deputadu:; tIo Brazi!, e depois ;'l inlerven-
p!icndn,:, ,,:"LO muito dificl'cnlcs da maeLina do (:110 da mesllla jllnta pam sua aceilação, porque 
COI'Jlo po!it!co f! 1111)1':11 ; aquelJas, se perdem no os pOI'O;; e51al';10 I'cr('iosos pelos dous 1l1(,[jvus 
tC!11PO ipnh1tO il;L run:a; L':;ta, pcrde no k'mpo c ncilll:\ nIJegados, u~io-se ao gOl'emo, e lodos os 
perde lia fill'f::!; e (;111 11111 imperio l.ilo \,:1,to CDmo nrglJcios farãO bem; obrou-se COll! energia, e 
() Dmzi! o 1II0l'illlQlllo do podcr excclllil'o dere dCiI-sc um grande imp"lso ,í nossa feliz indc-
ser rapillo e vigoroso, c para isto:t sua orgalli- pendencia, sem ]J:\ycrclTI partidos lIem appilre-
sa~!l\O no aclual ;;)':;lel11,1 dere ser simple:;, i\lem cerem dil'ergenci:ls, Nilo succec1clI oulro tanto 
dc que os gorernos dcrem ser hOlllo;;cncos conl em Pcrnambuco; porf/uc I'indo de governador 
o da capital; o no~;;o systema é lIlonarellÍco: um das armas o turbuleuto }follra, cmquanto se 
é o chel'e do podcr execlltIro; UUI c1C!\'e scr o conserrou hosjledado em casa do presidcnte 
chefe do goremo das jlrorincias, A;;or:1. as mo- Gel'vasio Pircs, o poro permaneceu lranCjuilJo; 
dificaçõcs, c como i~lo se dcre lh7.cl', se eu souber, porém logo que sahio ojlpô7,-se declaradamente 
exporci rIuando se tmlar da scgunda di3CUsi'ilo, a lodas a5 deJiheraçoes tio gOI'crno, e entrou a. 
Entretanlo 1'0t.Q pclo )Jrojccto, formar 11m partido, removendo dos principacs 

O Sr. Carneiro da Cunha:- Nilo mc levanto poslos aqnelles of1iciaes que el'no da confiança 
para cOlllbater as oJlÍldúes dos illustrf:s PI'Mpi- , /10 povo e da mcsma junta; e isso para pôr em 
nanle5, qlle têm 1:11l:1110 a favor da llludan(,a dos I execução os seus planos de desembarquc das 
gOI'CI'llOS, para se consulidar a desejada e ;Jecc,- tropas lusitanas, do que resllltaritO as perlurba
_$aria unida~le do impcrio; mas sim pam Jazer I ç{jes, que lanto lêm agitado aquella helJa [lI'O
algulllGs reflexúcs sobrc Q~ desordens que lêm vinda, c (Iue aqui súmente sc leru allribuido á 
11:tvido cm algulllns j>l'Ol'incins, e os nwlcs que I malfndnçla junla prol"Ísoria, 
dellas tl!nl resultado, e qlle injust::uilcnle sc' Agora II'ala-se de~te pl'ojeclo em qúe o govcrno 
altl'ibucm ,ís !lwJfilcladros jllntas pro\,;:iol'ins, da pl'Ovineia, é conriado a um presidenlc, no que 

O dccrcto de ~9 de Setembro dc 18:21, do coneordo: 1° porque só assim se púde fi\7.cr effc-
cOllfP'e5:50 l'0rlugUC7., relaliro ,\ CI'Car';lO das ctira a I'psponsahilidadc; 2" pela prolllpta exc-
mesmas junta;, dando o commando i~lClcpcn- cnçflo dI, Indo quanlo fUI' de suas atlriblli~{jes ; 
denle (1.1 força armada a um clwf'e nomeado pelo mas nunca cOll\'irei que ° governo elas arlllas e 
governo de POl'lugal, eOlllm o que I'cl"'e~cnlal'ilo das finanças lenha ao mcnos por agom, uma 
os dep~ltados rio DI?zil; e a n!e~ic1a ;;]lIIl111allea I allsolfita illllepende~cia, para cvitar o choquc de 
ria cxtlllcr;;10 (los 1l'lbllnaé~ do RIO fo)'oio o [lUIIlO I semclhante;; aulondades cmrlualllo o nosso 
de di,;co)'din, a~('dr;t de ()"ca,,(bl~ qne as côr- I' system~ degol'erno n110 esliver so!idmncule es-
tes lall('arM 110 Bl'a7.!l ; aCf;),l's(:(!IlrJo,a COII"cC/llf:n-1 tabelccldo, . 
da que IÍl'aWlo os hraziJeil'Os alltolhando o hor- NãO me lemntei porlanlo para oppôl'-me intci-
l'endo Ibtilro que os esperam, sendo-lhes misler ramcnte ,ís reformas dos governos provincincs, 
irem ao velho IIllllHlo para serem pl'omo\'ítlos; e negocio em que muito receio, torno a repctil-oj 
por este rorte moti 1'0, pOl' esla instissima razno daI' o meu 1'010 ; pOI'ém para dizer, que julgo 
rellulll:iflnlOs aludo qlle de l;í ;10S villlla, IlIdo extemporaneo, c até pcrigoso, attcndida~ a~ e1es-
quanto por e~;;as IIIP;;mas (!ôrlcs nos cra dcler- confianças em Cjuc se achno as pl'ovlllcrns a 
minado, Porém, SI', JlI'e~i(lf'nlc, cmquanlo fls respeito d:t IHurcJm tios negocios do Rio de .Ta-
pel'tllrh:u:óes e lnalcs !:ilui'ado,; [leIas juntas, nllo neil'o, 
~flo tantos qlwnlos aqui se tem exngcl'ado che- A (ll:ovincia do Rio-Grande do Norte cnjc) 
gando-se a diu;r qne dIas :lrrognrflO J1~deres primeiro gOl'erno foi deitado abaixo pelo govcr-
soberano;;, A (la P,lI'ahYha, n1l0 somente reco- nadO[' das amlas Anlonio Germano, que em \'CZ 

Jlheceu o principio de 'que nfio era soberana, de fazel' exccntur as detcrminaçllcs da junta, Ih-
mas ale ~e comportou (!(,111 toda a nlOdel'a~,no c l'OI'CCCU o parlido desorganisador, tem ~o"lil1l1ado 
regularidade, c só usou de pndel'es quc estm'fiO em suas ngitaçllesj e tendo a mesmajunln I'Cpl'C-
em sIIas atlrillllições; de sOl'le quc se"do da scntado, c algumas camarns da provincia, tanlo 
primeira nccessidade erear 11111 mestre de pl'i. para Porlugal como para esla cOrtc, c igualmenle 
mciras letras, e dar-lhc maior ol'dcnado, com- a das Alagõas, quc providcncias lcm dado o mi-
promcllen-~c a pagm-lJw tI sua cusla, no caso dc nislerio? Ncnhuma! Podendo tudo remediar-SI! 
Jlno ser appromrlo pelas côrles, E' vcrdade que só com meia folha de papel, segundo o caracter 
Iam hem depenrleu muito a hoa harmonia da- brando do povo hrilziliense, e sua nimia obcdí-
Cjuclla' prol'il1(:ia, além da patriotiea i"lcnçfio dc ericia ús legitiulas autoi'idadcs j nada disto se fez 
scus memhros, de I'ccallil', paI' I'~nturn sua, o e qucr-se agor/! lomar uma medida que plíde 
com mando inlcl'Íno das armas no sargento-m6r cncontrar cmbaraços em SUIl cxecuçflo, o ((ue 
Tmjano Anlonio de )lcdcil'os, nalul'al da mesma, sCl'i exll'Cll1arncntc perigoso e funeslo. 
cunhado dt' 11111 do;; IIlcmll!'os daIJuelle sovcl'no, E' 'por ,tudo islo que cu julgo nccrtml0, CJlle 
(J homC!liI ,lI! Lern, llOIII'ado, pacifico e amigo da todas as medidas que se houvercm de lomal' 
<l!DIISa, O sell sncce~~OI' Francisco de A!huquel'- sejno prudentes, rellcclidHs c hem j1ol1d<:radas, 
álue, ape7.1l1' de elll'oj1c;O, e ser nomeado pdo cun- para I1no nos suc:cedel' o mcsmo CJue slIccedell 
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com aquclh~ que por dil:t nossa, e mal das 
côrles. cllrtS lonHu·no >>nlwe o Bmzil. 

. Em conserjuencia, pois, do que lenho cxpeu
dido, valo que não se en·~cluc a inteira mudan('::t 
dos go1•cruo,; das províncias senão dcpoi;; de l'cila 
a constiluiçM. ;; 
. o sr: ·carneiro de Campos :-:-Sr. p.residenle, 

não me lcl'anto pum combater os principias sa
biamente expendiclos pelo Sr. Anlono Carlos; 
leYanlo-mc para mostrar que nenhum projecto 
de governo prol'incial 'é aclmissivr! nas aclimes 
circumslancias, e que é impolilico lralar desta 
wateri::t. · • 

Estou persuadido que os maiores males que 
têm al'fligido as provinciru; ntto jll'Ocedem tanto 
da lürma que se. deu ás juntas provisorias, como 
da mudan\'il subila do gol'erno arbitraria para o 
li\rrc; o povo fJIJC iJe repente p:!Ssa dn. c;;cravidn.ü 
á liberdade, nilo sabe tomar esta palavra no seu 
rerdadeiro sentido. 
· Disse-se que ·o povo m·a soberano, e disto 

e11lendeu-se que cada cidade· ou vil!tt podia 
• exercitar allribuir.Oes da soberania. Por esta in

lelligcncia vimos' com cscaudalo 'pretender-se, 
nesta cidade, obrigar ao Sr. D. Jol\o VI a assignar 
a conslituiçno de Hespanlm, sem se consultar se 
era este o voto geral ela na\'1lo. Disse-se que 
eslava chegada a época da nossa regcncraçno, e 
julgou-se que isso queria dizer que ludo devia ir 
abaixo, ru; leis nno terem vigm·, nem os magis
lJ·ados autoridade; em qualquer pm·le se ouvia 
dizer:-Quc me importa com o Sr. juiz de fóm; 
o tempo da sujeiçno já acabou; agora lemos con
sliluiçlto que quer dizer-liberdade-; e liber
dade é cada um fazer o CJlle bem lhe parece. Além 
disto, os mesmos membro~ das juntas, pela 
maior parle, ru;senlilo que sno repre;;cnlanles 
do povo, e que podem como laes exercilm· a so
berania. 

Destes e outros . absurrlos é que eu assento 
!JliC uasc:em todos os males que se tem soll't·ido 
nas provindas i porque o JlOI'O, que é sempre 
!alto de luzes, vai na hoa fc (lo que lhe preg-no 
us mal intencionados que o desencaminha para 
seus fins particulares. · 

Nas províncias, como todos subem, lia di
versos partidos: !1110 obrno dcscobct·lamenlc, mas 
existem cómo o l'ogo debaixo das cinzas. Ha o 
partido em·opêo que nno appt'OI'a a nessu;)ndc
llendencia, e que se nllo sobresahe é porque uno 
púde; lia o pat·lido dcmocmtico, e ha o da mo
narchia conslitucionnl, que é o nosso. · . 
. Orn, se nú;; damos uma.fórma de gol'ct·no ÍlS 

pt·ovincias, bem que seja a mais convenicule, 
dirno sem duvida os de qualquet· dos pat·lidos 
oppostosao nosso :-Esta. é a am(lslra do pa1mo; 
a assembléa quer escravi~ar-nGs; esse conselho 
lenha as- atll'ibuiracs que ti\•er, nada vale; o 
homem tJUe para cá nos manda ú que ~a de 
fazet· o que quizet·, entendendo-se com a côrte; 
ha de oppt·imit·-nos, como os antigos govema-

dores, .c em vez de uma conglilnÍI'tlO liberal, 
!cremo; ~una lei la c _IJaseada cm priJ{eipios todos 
favoravrns ao dc:;polJsmo.-Eis aqui, St·. presi~ 
dcnlc, o que se pr·e~cndcr:i persuadir no povo, 
para o que, se prec1so fôr, >e unida lodos os 
pnrlido.", ainda que opposlos eulre si, afim de 
;;anhar l'ot'('::t e destruir o nosso, e com elle a 
ordem eslabclccidn. 

Parece-me, pois, com·cnicnle n1\o organisar 
por ora os governos, e reservar esta reforma para 
o tempo em que os povos cstcjno mais acostu
mados :ís novas institui1.acs, c esta asscmhléa 
tenha adquil'ido mais lor('a moral; e como ao 
m~smo tempo reconhcç? que alguqs dos males 
e~1gcm prompto remetli.o, entendo que será in
rlispensaycJ dar-se boas mslruc1;0cs aos goYcrnos 
que marquem bem a extensão e li miles du sna 
:mloridade; c ·fazer-se uma proclamaç1!.0 que 
assegure aos povos que a ru;semhléa obra em 
plena libcr'dade, e que ellc:; hno de gosar dos 
seus direitos individuacs e politico:;. 

Nada.mais por ora. . 
O S11. Andrnda e Silva:-Pedi a pala l'!'a para· 

l'~~ponder a a!gumas as;:c!·ç·~~s do nobre prcopi
nante que lla pouco lallou, e que pareceu imputar 
:'.O govemo uma s~tpi.na i,ndiffercnça a respeito 
de algumas provmcms, o que scgut·tunenl.e s!l 
póde dizer quem ignorn as medidas que inccs
!:anlementese lomaril.o para restabelecer a ordem. 
Algumas tlellas nenhum ell'cito produzirno, conio 
por exemplo, no Rio-Gr:indc do N'nrlc, para onde 
? governo or~lcnou daqui a;~ pl'Ovirlencias que 
.Julgou com·cntcntes para altuhar· as desordens, e 
de onde nilO tem recebido um só ollicio, de sorte 
q~1e se. !g.not·a o estado actual da prol'incia pelas 
vms ollrcmes, bem que me eonslc de novas de
sordens, das qnncs p:ú·ece que o "OI'ernador das 

• • ' 1 " arma~ c o prmc1pa motor. -
Se o illuslrc preopinaulc ptítle informar ao 

n~ini.slcrio ~ :i Sua ~·la~estaJe do estado da pro
vtncrn, lllilllo o e:;lnnaremos, porque uada do 
que tem havido se sabe cit·cumslanciadamcnle. 

S. l\1. o Impcradot· vendo o cslntlo infeliz de· 
algumas provinci:tS, CJUi~ dm·-llws ahml remedia·, 

'I " mas cons1c erou que rJualquer que l'osse a medida 
adopladn, talvez cm lugar de lr·aurjuillisar' os mo
tins escandali~assc os partidos que dominavno, 
ou irrilnsse as cabc1,,as ·~aqnculadns e vulc:mic\Js 
que alli dav1lo a lei i e considcmnrlo qualquer 

· procedimento pr.rigoso, julgou pl3\· melhor· que a 
reforma dos govcmos l'oosc ordenada pela assem· 
blé:t, que precisamente se imYÍ:l de respeitar 
como.f~l·mada do;; representantes da naçno, c de 
cuja sabedoria os pows cspcmvno a~ medidas 
,mais van!ajosas. ~\ssim se fez, pOt'CJUe as cir
cu:nslanctas o pcrlrno ; mas nno pot· olhat· com 
indiiTct·ença para os males dos povos, como se 
pretende insinuat·. 

o Sr. Carneiro da Cunha:- De nenhmna 
lürma dc1·c o houmdo memill'O ctmsitlcr:u· o CJLW 
di:;:;e sobre o Ilio-Gmmle c Alagôtts como um 
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nlaquc directo: lcmhrci-nic que se nilo Linh110 
dado as pl'Ovideneias ncccssarins para se sus· 
pender as agila\~úcs c males de uma provincia, 
cujo governo era cm pouco lcmpo denibado, e 
clcilo pela influencia do comnuu1danlu inlerino 
das armas, que cm lugar de empregar a força 
armada pam manlcr a ordem, favorecia o partido 
faccioso c dcsorganisadür; sem poder concc· 
bcr o molivo po1·que se n1to derno eslas providcn· 
cias, porque c para mim admirarei q'í!c o illuslrc 
prcopinanlc, seuclo primeiro ministro c secreta· 
rio de cslado, nflo estivesse inslruiclo de ludo 
quanlo no Rio·Gmmlc linha succcdido ; se assim 
pensasse, cu o informaria quando {t sua casa fui . 
chamado para uma confcrcneia {tccrca das con· · 
vulçaes de Pernambuco, porque cslou no facto 
dos aconlecimcnlos daquclla proviucia limitrophc 
da Pnrnhyha. Ora, c>l:ls desordens se pódi1!.0 re· 
mediar com muila lhr.i!idade, principalmente de· 
pQis da adhcrcucia :\ cnusúlo Brar.il, c tendo o 
imperador sido rceonhccido chcte do poder cxc· 
culivo, o Brar.i! podia confirmar a lei da nomea· 
~ào dos go·.wnu,; provisorios, fazendo cÕohccer 
aos povos que uma vez r,Jcilos não Linhno o direi· 
to de o desl!'llirem, c ctuc lhes ficm·ao recurso de 
pcliçno para se queixarem de seus procedimentos 
nrhilmrios. 

Mas eu sú me levantei para reforçar as opiniúcs 
do illustrc deputado que fallou no mesmo sentido, . 
considerando as circurnstaneins cm que nos 
acha vamos. 

Eu e5lou hcm•10 titelo, tlo que tem havido, e 
l1n pelas provindas do norle. Sou amigo da or
dem, da gloria ch1 patria, da unidade do Brazil, 
c por amor de ludo isto é que falia. Torno a 
lembrar a esta augusla as~cmbléa e pôr ú sua 
considera\~1\o, o estado actual das provincias deste 
rico imperio ; allendamos ao bem geral. Eu sei o 
efTcilo que produziu o producto aqui feito por um 
procurador geral, c assignado pelos mrâs, relativo 
ao jummcnlo prel'io: qucixarno-sc (A' ordem, á 
ordem) euthl!C!, por amor da ordem, c chama-se· 
me o't ordem; o Sr. ,José Bouifucio l'allou, e disse 
quanto lhe pareceu, c quiz, e ninguem o chamou 
á ordem. 

O Sr: Andmda l\!achado disse que estam na 
ordem e outros Srs. deputados igualmente clis· 
serno púcle fallar que odiá no. 01·cl~1n, c clet•e e:c· 
pcnch:r d'ltCI8 raljea.) 

O Sn. CAnxcmo D.\ Cu:mA :-Sr. presidente! 
Nno quero mais fallar; j{L cmitli minha opinino; 
bastaquc o mundo saiba c aquclles por, quem 
represento que dcsc,io cumprir minhas obrignçacs, 
reclamando contra qunlqucr medida que julgar 
opposta ao· inle1·cssc do povo brazilicnsc; 
todavia sempre direi, que é summmnente 
desagradavel ser chamado a ordem a cada 
momento sem o mm·cccr, repelindo o que aqui 
Já se disse, que havia um partido dominautc 
no congresso de Portugal, que c:lmmava :i ordem 
os deputados do llruzil, c1uando estes l'allavno 

contra ns medidas, que querino !amar para 
seguir :t unino. . 

Nno lenho receio, c nem medo de f.11lar com 
f'rnnqucr.a, e segundo me diclar minlia consci· 
encia, c isto mostrei quando se tratou do escru
linio secreto. C:onc~·do com as opiniões do Sr. 
Carneiro de Campos, e outros illustres deputados, 
que seguein o mesmo parecer, e o que . cllcs 
disserilo é uma verdade. Existem partidos, uma 
forra dominante na cidade da Balda; um partido 
cm:opeu maior, ou menor,· cm algmnns provin· 
cias; cscriptorcs, que escrevem contm nossa 
iudcpcudencia, ·c até contra o augusto chefe da 
naçno, existem cm Pemambuco, cm muitas 
ou Iras provincias ; c cm todas as nações cm sc
mclhnnles tempos sempre ha um pnrtido de 
opposiQáO e divergencin; mesmo em Constanti
nopla hu muita gente, que nilo se púde acon~
modar com a escrnvidilo, apczar do terrorismo,. 
qüc infunde aquelle despolico governo, de sorte, 
que se appareccsse uma occasino f'uvornvel Jan
çarião milo deli a para o derribar. 

Considerando tudo isto, para que· havemos • 
adolar uma medida agora, cujo resultado púdc 
ser funesto ít nossa causa, e ú integridade ·do . 
Brazil, quando cm oulro lempo devemos esperm· · 
que seja bem recebida? . 

Não posso conceber essa extremosa necessi
dade; por reulma nno existem as juntas provi· 
sol'ias, que podem continuar a governar as 
províncias, al~ que nppnreça, e se ultime a con· 
~liluir;ão, que sú pútl~ L~mmarcar as altribuic;õcs 
das differenles authoridadcs provinciacs? . 

Em conclusilo Lendo-me alargado mais do c[uc 
desejava, c sendo minha intcnçno, como já disse, 
apoiar o parecer do Sr. Carneiro de C:;mpos, e 

· de outros Srs. deputados, direi lambem ao 
Sr. c!ejmlado José Bonifacio, que quando fallo 
no governo, nllo é para o atacar, porém ellc está 
tão pre1·cnido por ser ministro de estado, que 
imn~ina logo um ataque directo. Se a minha 
opinino é intci!·amcnte opposta á sua, tem o di· 
rcilo de a contrariar; mas é desagradavcl estar a 
ou\·ir ueslã assemblén dictcrios ofTensivos, como 
succedeu em. outra scssilo, em que o mesmo 
illuslre deputado taxou de miserin o meu clis
curso. Nno illudi os meus constituintes alar· 
deando de sabio, c de eloquente orador; cllcs 
conhccino-me perfeitamente quando me no· 
mearno para Ulo lransccdente emprego, muito 
superior ás minhas luzes; mas hei de sempre. 
dizer o que entendo, 11uundo houver .de votar. 

o sr • .Andrada o. Silva:- Eu creio ter fallado • 
com toda a modei-açno sobre a matcrin. O governo 
deu as providcnCins q?c julgou convenientes, e 
se o nobre deputa~o ~ 1gnora porque as porlar!as 
nno sahirno no Dtarto do Governo o que assun ,_ 
se praticou por se julgar ulil, pódc chegar aG~· 
meu b•Lincte c _cu lhe fure! ver todas as que se 
passarno pela nunlm. rcparllçno. · • 

Quanto ao que d1z sobre a conferencm que 
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l10uve cm minha casa áccrca dos negocias de 
Pernnmbueo, na qual poderia dar inJ'ormaçaes, 
respondo que além de ser a primeira vez que 
tinha o gosto de lhe fallm·, nno se tratava de ne
gocias do Rio Grande do Norte, nem sabia que 
as poderia dar de uma prol'incia 'que nO.O ·era a 
sua. Por ultimo, se o chamei :'t ordem, nno foi 
meu intento atacai-o : c varias vezes tcuho sido 
tambem chamado ú ordem 'sem que eu disso 
me aggravc. 

Como por ora se tratava cm geral do projecto, 
entendi que era fóm da ordem fallar cm jura
mentos previas ; mas talvez me enganasse; c a 
assembléa é quem decide.-

0 Sn. CAn:s~mo DA CuNHA :-Estou plena
mente salifeilo. 

o Sr. Cruz Gouvêa : -O nobre deputado 
o Sr. Carneiro de Campos nllo duvidou criminar 
o povo do Rio de Janeiro, por ter querido adoptar 
a constituiçno de Hespanha, como julgava ter-se 
feito cm Lisboa; mas qnando v~jo culpar o povo 
por aquelle acontecimento que produzia a de
sordem da prar.a do commercio, e dizer-se que 

,. · assim obrára p~r se arrogar o exercício. da sobera
nia, ·admira-me -vel-o elogiada até com· o titulo 
de immaculado, por ler acclmnado, o Sr. D. 
Pedro I, pois neste acto fez lambem o que só n 
naçno podia fazer como soberana. 

Portanto ou cm ambos os casos foi culpado oÍI 
cm nenhum delles. Deixemo-nos pois de crimi
nar o povo, e tratemos de lhe fazer o maior bem 
que pudermos. Eu lambem sou constitucional c 
amante da causa do Brazil; os go1·ernos das pro
vindas precis:tó de reforma; faça-se já ; e como 
entendo que a exccuçno é sempre mais activa c 
prompta por tlm só do que por muitos ; sou de 
parecer que o presidente é alli preciso, bem que 
lenha o conselho para as deliberaçaes i c por isso 
Yoto. por alguma pr01·idencia e nno pelo projecto. 

O Sr. Ribeiro de Andrada :-O illustre cle
:putado o Sr. Carneiro de Campos, reconheceu 
que os princípios politicas de que se deduzia a 
necessidade da reforma dos governos das pro· 
vincias erno verdadeiros; logo, é forçoso reconhe· 
cer por máos os governos, e que é util refor· 
mal-os; o contrario me parece conlradicçno. 

Se os projectos apresentados n·no satisfazem, 
lemos remedio na segunda discussno ; no debati! 
se mostrno os defeitos e se corrigem, entrando 
cada um com o seu cabedal para os melhorar. 
Eu quero suppõr com o mesmo nobre deputado 
que os males nascem da diversidade de opinioes 
c partidos: mas pergunto deveremos nós consen· 
li r que os povos se dilacerem por esses partidos ? 

Quem nos diz, se nos demorarmos, que chcgad 
ainda o remedia em tempo opportuno ? 

Demais, cu no.o sei porque ·se receia que os 
povos nno aceitem bem esta reforma ; clles dr· 
lcgaJ·no cm nós os seus poderes para legislar, e no.o 
hno de aceitar o que legislarmos ? -

:1'0140 1. 

1\"ll.o o creio ; c fundado nas razões que expuz 
\'Oto pela di~cussão do projecto. 

O Sr. Nogueira da Gama:- Não em ne
ccssario ou1·ir os cnergicos e eloquentes discursos 
dos illustrcs deputados, que me têm precedido 
para reconhecer os inconvenientes dos governos 
prol'isorios, que ora opprimem, e dilacer!lO r.s 
províncias do Brazil, e que têm feito lembrar com 
saudade o rfussado julgo só digno de esqueci
mento i cu nlto cmp1·ehendo reforçar o ataque, 
pam extirpar a hydru que nos devora. 

Levantei-me, Sr. presidente, e pedi venia para 
fallar com bastante receio de transgredir a ordem 
do dia, e de ser tachado de imprudente i se pre
tendesse, como pretendo, oppôr-me a que passeni 
f1 segunda discussilo os projectos olferecidos po1· 
ião conspícuos deputados, c que têm sido eluci
dados completamente. Sirva-me porém de dcs
Clllpa o exemplo que me deu o illuslre depu tau(} 
o Sr. Carneiro de Campos, fallando quasi no 
mesmo sentido em que eu pretendia fallar, c em 
que Jh.llarei : e .a obrigação, que tenho de dizer 
francamente o que entendo. 

O desgraçado estado das províncias do Brazll 
devido em grande parle ao monstruoso e pessimo 
systema dos governos provisorios, principiados 
no começo da nos~a regcncra\~llo politica, e no 
meio ele maior eiTcrveccncia dos espíritos, sanccio
nados machiavelicamentc pelas côrles de Por· 
lugal ; c por estas ultimamente arranjados, s& 
com o inferl•::! fim de nos dividir, dilacerar, e es
cravisar o desgraçado estado çlas pr01·incias do 
Brazil : torno a dizer, merece o maior cuidado 
desta assembléa, c exige um efficaz remedi o i mas 
Sr. presidente, será· este o momento de o pre
screyer, e de o pôr cm pratica. 

Não sem duvida. Em qt1asi todas as províncias 
do imperio do Bmzil, principalmente nas que 
ficno ao norte existem partidos: a força dos cru eis 
inimigos da nossa santa causa, c que se achilo 
entre nós, é considera1·el i n!lo nos alucinemos; 
nilo demos passos cm vão ; temos a com bater o 
pq,rtido das côr!es de Portugal; lemos a combate1· 
o partido dos republicanos, que sustenlno c 
apregoilo a separaçno de todas as províncias cm 
republicas independentes, mas confederadas 
entre si, á imitaçno dos Estados Unidos da Ame· 
rica; temos a combater o partido do& admira· 
dores da constituiçno de Portugal,.e que a dezejno 
adoptar, ficando por6m cm estados separados, c 
só ligados a Portugal por laços federativos; temos 
a combater o partido de dive1·sas seitas de car· 
bonarios, de jardineiros, c de outras que infeliz· 
mente existem no Brazil ; lemos finalmente a 
combater o partido dos anm·chistas. 

E será em uma tal crise pro1•citoso o.remedio 
que se propae ? Por ventura o habil medico 
nno espreita a declinaç.no· da febre, para npplicar 
os remedios, só cntno proveitosos, e que serino 
pestíferos no momento ela exncerbaçno do mal? 

1\"o.o nos alucinemos, torno a dizer, Sr. prcsi-
22 
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dente, a noticia da nomcaç-no de' um clcle~ndo do 
imperador, lcnlJ:t o nome que lil·cr,lcnha ou n1\o 
um conselho, lenha um regimento claro c pt·cciso, 
tenha toda a t·cspon~ahilidadc, por;í cm susto, 
c crud agilar:;1o ·lodos os partidos, i rcserra SÓ· 
menlc dos qnc seguem a no~sa sunta cansa. 

Eslc dclc~ndo scr;í considerado como um an
tigo gorcrnailor e capil11o general : rccordar-sc
hllo os flagellos, e despotismos passados : unir
sc-hno tudos os nossos inimigos, para se opporcm 
ú admiss1\o de chefe, que dcrc paralyzar torlos os 
seus planos: rcdobrar-sc-h1\o as infames calum
nias, com que por ellcs tem sido atacndo o nosso 
imperador constitucional, c os seus ministros ; 

· crescerá n forç~. dos nossos inimigos, c takcz di· 
minuirú a dos nossos amigos. 

Póde nllo ser provavel a vcrificaç110 deste meu 
t·eccio: mas ningncm dir:í, Sr. presidente, que é 
impossível; c se o n11o é pede a prudcncia, que 
nos n1\!-1. at·risquemos cm 1110 melindrosa crise. 

Fechr.mos por um momento a nossa attençno 
no desgraçado caso de ser rcpcllido o cherc da 
proyincia, que fosse nomeado e mandado pelo 
nosso imperador cm consequencia da dccisno 
desta assembléa. Que faríamos? Que faria o 
imperador? Abandonariamos a província á sua 
desgraçada sorte? S.eria declarada rebelde c como 
tal tratada? Nno me animo a demorar meus 
pensamentos cm tal conjnnctura: e sómcntc pc
direi com todas as minhas forças, bem que de heis, 
que se haja ilc sobreestar na discuss1\o destes pro
jectos; sendo enviados ;Í commiss1l0 de con~li
tuiç1\o, para nclla serPm tomados cm considera
çilo. Poder-se-1m objectar, que a demora, que 
exige a publicaçno da iwssa conslituiç11D politica, 
nno se compadece com o desgraçado estado das 
províncias do imperio dilaceradas pelos govcmos 
pt·ovisorios; mas esta demora, sendo como pódc 
ser, de poucos mezes, com·érn antes, que s~ja 
tolerada, a n1\o haver como n1l0 ha certeza da 
prompta adop\~llo e execuçno das ordens que se 
derem. Emquanto n110 apparecer a conslituiçM 
politica deste impcrio; em quanto o publico nno 
reconhecer por ella a bem entendida divisM 
dos tres poderes politicas do estado e suas attri· 
huiçlles; cm quanto se nno capacitar da garaniia 
da liberdade individual, c segurança da proprie
dade, da liberdade da imprensa, da igualdade 
de lodos os- cídadnos perante u lei, da igualdade 
da repartiçM dos impostos, sem distinc\~1'lo de 
privilegias nem de classes, da responsabilidade 
rlos ministros c dos empregados do governo, e 
da publicidade da administraçno e applicaçno 
das rendas do estado, nno_julgo prudente que se 
decretem medidas geraes, por muito urgentes 
que pareçno, afim de se nno arriscar o caso da 
repulsa que seria peior do que o mal presente, 
em que a assemhléa nno tem a menor parte, 
pertencendo todo elle á imprudencia ou ma
cltiavclismo das cOrtes de Portugal. 

Depois da publicaçno da lei fundamental do 
imperio do Brazil, é, c será impossivel que os 

nosso~ inimigos n11o cnfraquêção, e at& desap
parê\•ão, rallando-lltcs as :mnns da intrí;;a c da 
calumnia, com que tem seduzido os incautos c 
ignorantes, pintando-lhes com negras côrcs o 
actual governo, e t.lespertando o horror contra o 
despol is mo, 1110 falsainen te nllribu ido ao nooso 
imperador, qnc tanlas c tão claras pro\·ns tem 
dado da sua constitucionalidade; crcscer<Í na 
raz:10 invet·>aa fnl'l;ados bonsquescguemanossa 
santa causa; e cnt:to sem duvida será recebida e 
adoptada, sem a menor hesitaçl1o, a nova l'órma 
que se der aos govcmos das prO\·incias, c que 
dc1'e ser um dos artigos da nossa. constituição 
politica. 

Portanto, Sr. presidente, sou de parecer · que 
se rcmcllão estes projectos á eommissão de con
slituiçno, recommcndando-sc-lhc com urgencia 
a conclusno deste t110 necessario trabalho; para 
o que conviria que rossem seus membros dis
pensados de assistir ás sessOes desta assembléa; 
ou que se tome alguma outra deliberação que 
aplnne quacsquer dil1iculdades :se fôr possh·el, 
como me parece ser, e mostrarei em tempo 
opportuno. 

o Sr, Henriques de Rezende :- Sr. presi
dente: o nobre deputado o Sr. Nogueira da 
Gama pintou-nos tantos inimigos, que confesso 
que tremi. Com effeilo se elles sno tantos, os 
nossos amigos sno mui poucos, e nesse caso 
nada temos a fazer. .Mas não me persuado que 
clles sejno tantos: existem é verdade, mas nesse. 
numero nno o posso crêr. E' preciso dizer ao 
i!lustre preopinante, com a franqueza que costu· 
mo e que ha de fazer-me feliz ou infeliz, que eu 
fui um que muito receei dos negocias do Rio de 

.Janeiro; mas isto está acabado. Quando aqui 
cheguei, ou vi f1·equentes vezes que a· conslituiçno 
eslava já feita, e ainda outras cousas que, se 
sahissem de mim, de certo causaria algum lrans· 
torno. Mas isso já hoje nno é tanto ; a assembléa 
estA insbllad:t: c os povos confiM nella c no 
imperador. 

Nno lhes neguemos o que elles pedem com 
m-gencia. Os motivos allegados sno em parte 
verdadeiros, mas nno tno ponderosos que por 
elles se deixe de fazer a reforma. dos governos 
que a necessidade insta que se faça. · . 

Quando se tratar da segunda discuss:to, ent:to 
veremos o melhor modo de reforma em cada 
um dos artigos do projecto. Por ora voto pela 
reformn. 

Por ser chegada :l'l10ra perguntou o Sr. pre· 
sidente se ficava adiada a discussno; e decidia· 
se que sim. 

O Sn. PnF.smEr.'TE assignou para ordem do dia 
a continuaçM da mesma discussno adiada; Pti.· 
receres de commissoes; c discussno sobre arli- . 
gos do regimento dtt asscmbléa. 

Levantou-se a sessno ús 2 horas da tardc.
Manoel José de Souza França, secretario. 
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RESOLUÇÕES DA ASSEl\IBLl~A 

I'AM JOS~ DO:IIFACIO DE A:'iDRAD.~ E SILVA 

lllm. e Exm. ·sr. A assembléa géral consti· 
tuinle, c legislativa do imperio do Bmzil ordena 
que se recorra ao governo para que sejilo tmn· 
smillidas á mesma assemblóa as queixas e rc· 
presenlaçocs que se lhe tem dirigido das diiTc· 
rentes provincias, para a reforma dos seus 
respectivos governos, e os planos que tem 
ofl'erecido a este respeito, para que possa formar 
juizo seguro desta materia, c resolver o que fôr 
~mais ul.il. O que V. Ex. levará ao conhecimento 
de Sua l\Iagcstade Imperial.- Deus gimrdc a V. 
Ex.-Pa~:o da, assembléa, em 26 de Maio dr! 
1823.-JoB~ Joaqu-im CarniJiro de Campos. 

I 
Sessão em f:':l' de Maio de f 823 

PRF.SIDEXCIA DO SR. DISPO CAPELLÃO l!ÓR 

Reunidos os.Srs. deputados pelas 10 horas da 
manho., fez-se a chamada. e acharn.o-sc presentes 
~5, faltando por molestos os Srs. Duarte Silva, 
Gama c Andrada Machado. 

Leu-se a. acta da sesso.o antecedente, e foi . 
approyada. · 

O Sn. Axon,uiA MACHADO compareceu na as· 
scmbléa e tomou o seu assento. 

O Sn. SECRETAmo C,\R.'IEmo DE CAl!Pós leu um 
ollicio do ministro da justiça, concebido nos 
termos seguintes. · 

« Illm. c Exm. Sr.-Por ordem de S. M. o . 
lmperador participo á V. Ex. cm resposta do 
seu oflicio de li do corrente, que José Femandc:; 
Gama foi remettido preso pela }unta provisoria 
do governo de Pernambuco com outros, como 
cum]1liccs na rebellino do ex-~overnador das 
armas Pedro da Silva Pe•lroso, tomando a junt:1 
esta medida de cautela, para nno ser outra ver. 
perturbada a tranquillidade d'aquella provincia: 
e espera-se que chegue a devassa, a que se fica>;L 
procedendo, para serem julgados na conformi
dade das leis. O que V. Ex. levarít no conheci· 
mento da asscmbléa geral constituinte e legis· 
lnliva.-Deus guarde a V. Ex.-Palncio do Rio 
de ,Janeiro, em 25 de Maio de 1823.-Caeta· 
no Pinto de .1firanda Montenegro.-Sr. José Joa· 
quim Carneiro de Campos.-Foi rcmettido ;Í 
commisso.o de legislaçno c justiça civil e criminal. 

O !!ESMO Sn. SECRET,\Rio lcutambem um requc~ 
rimento do Sr. deputado Gama, pedindo 40 dia$ 
de licença para tratar de sua saudc. Rcsol vcu -se 
. que se lhe conccdeosem com a clausula de que 
a assemhléa esperava que se antes dos 40 dias 
se reslabcleccssc, viria auxiliai-a com as suas 
luzes. 

o Sr. Rocha Franco pcdio licença para b· 
~m projecto de decreto sobre :t obscmmcia da 

. 
lei da alternativa dns contas dos lcslnmcntos, 
concebido nos seguintes termos: 

«A nsscrnhlén geral constituinte c legislntira 
deste impcrio decreta o seguinte: 

« 1.' Os tcstamenlciros de tesladores que fali c
cessem nos mczes da alternativa ecclesiaslica, 
n1lo so.o responsaveis de alguma conta no juizo 
elos residuos seculnr. 

cc2." Toda a conta dos testamentos dos fallidos 
no> mezcs da allcrnatiYa da igreja loca indis· 
tinclarnentc a este juizo, emquanlo esta as
sembléa outra cousa n1lo legislnr; declarado 
assim o almrá de 3 de Novembro de 1622.
Paço da assembléa, 26 de Maio de 1828.-0 
deputado, Antonio da Rocha Franco. »-Ficou 
para 2• leitura. 

Passou-se iL ordem do dia que era a conlinua
ço.o da discuss110 sobre os projectos dos governos 
proYisorios, que ficára adiada na sessão antece
dente. 

o Sr. Nogueira da Gama:- Quando· na 
sessno antecedente, fui de parecer que os pro· 
jcctos dos goyernos provir.J.Cincs náo deviilo passar 
iL segunda discusso.o, c que conviria que fossem 
remeltidos á commiss11.o de constituiçM, recorn • 
rnendando-sc a hreYidaue da apresentaç1lo do 
projecto da nossa lei fundamental; onde devino 
ter lugar os governos elas proYincias, julguei ter 
·dado snl'licicnles razoes, para mostrar que este 
meu parecer era conforme aos dictamcs ela. 
prudencia; como porém dous illustres St·s. depu
tados contral'iarno os meus fundamentos, vejo· 
me obrigado a sustentai-os, por considerar de 
alta importancia a decisão deste objecto. 

Por occa.síilo de dizer, que cmquanto com a 
publicaçno da constiluiçno do impcrio do Brazil 
se não reconhecesse a calumnia c pcrvet·sid:ide 
dos nossos inimigos, qtte tunt9 têm procurado se· 
duzit· e lwlÚCinar os espiritos, r1ue com justi~síma 
raztlo aborrecem o despotismo, e tremem só 
com a pronuncia de semelhante palana, c com 
a idéa da possibilidade, ainda que remota e 
fraca, de ql!il possa le\·anlar entre nós sult 
.hedionda cabeça, se n:to dcvio.o tomar medidas 
geraes, c muito menos se deviM mudar os 
ac.luacs governos das pro\·incias, sendo muito de 
temer, que algumas dellas se nllo sugcilasscm :r 
receber o delegado do chefe do poder executivo, 
em conscquencia dos partidos, que nellas havino 
de boa •ou de m;i CC, receiosos do nosso actunl 
govemo, objectou o illuslrc Sr. deputado Andmdo 
Machado dizendo, CJUe o medo da repulsa das 

. provinci;ts nn.o nos de,· ia obstar, a que déssemos 
todas as proYidencias, que julgassernos boas; e 
que com medos c receios nada se consegue. 

·A esta objccçno respondo, que se as delibera· 
çoes firmadas sobre os diclames da prudcncia, 
c madura rcficxo.o lit!l111o algu:nas vezes, muito 
mais dc\·cráü lltllmr, a~ que nM lendo este cuuh~, 



17:2 SESSÃO E~l ~7 DE l\fAIO DE 1823 

forem acrias, ou suppmcrem· for~as, que não 
cxi~lem, ou rbprczat·cmmalcBrcacs, c de grande 
tt!Onla, que hcm ;;c potlcrino rrilnt•, 

Pam rcborat' minha opini:1o propuz o caso, 
que ninguem dil'ia, nem dirá que e~·a impossível, 
de ser rccu;aLlo o delegado do tmperador, c 
perguntei o que de ria fazet· cnl:lo esta assemhléa, 
sem tt1e animar a indicnt· a re:mlnç11o. A isto 
respondeu o mesmo St·. "\ndmda 1\lnchado, que 
no ca,o da repulsa, com que tanto me assnstrlVa, 
era J'acil a decisão, c o remedi o ; dcclar:wno-se 
as pt'O\'incias cm rebeldia, e ohrigavM·se a 
render a devida ohcdicncia ás nossas decislles. 
Nunca, St·. prcsidenlc, serei de voto <JUC se dêm 
passos, que nos condttzão a semelhantes extre· 
midadcs quando pelos meios de mmt bem en· 
tendida prudencia se puderem e1·ilar. 

Eu n~o disse, qne se devii10 conservar os 
acluaes pessimos goremos provisorios: reconhc· 
cendo o mal que tem dilacerado, c dilaccpt 
algumas provinci::ts, e a. difficuldadc do rcmedw, 
cmqunnlo não appnrcc:esse a nossa constituição 
politica, para com a sua appr.riç~o cahircm as 
l'or('ns dos nossos inimigos, disse que de1•iamos 
por prutlcncia deferir pnrn. cnli\o o cst~be!cci· 
menlo da nora l'ót·ma dos goremos provmctaes. 

Sendo um dos fnndamcntos da minha opini11o, 
a força actual dos nossos inimigos, isto é dos ininii
gos da indcpendcncia do Bm:r.il, como impcrio 
constitucional, procurou outro illustre deputado 
o Sr. Vcnancio Henriques de Rezendc destruil-o 
taxando-o de exagerado, por estar persuadido 
de que pouco;; inimigos leríamos. JII~ti.to e:;ti
maria que fossem exageradas as noltctas (jUC 
neste mesmo rceinlo se tem dado do numet·o, c 
divet·;;idadc dos nosso inimigos: mas as cartas 
do mesmo illustt·e St·. deputado Venancio Henri· 
ques ele Rezendc, que se achrro impressas, c r!ttC 
aqtti ;;c ler11o, mostrão bem os partidos que ha· 
I'Íào, c as desconfianças, que clle mesmo, e 
muitos da sua prorincia de Pernambuco tinhno 
n bem pouco tempo, de que o andamento do 
miuislct·io tio Rio de .lancit·o fosse pam o dcspo· 
tismo i o Diario, que aqui apresentou o mesmo 
SI'. deputado m scsst\o de 2-l, c o que cnlM 
disse; prom alguma cousa; as cat'las vindas das 
llt'ovincia.~, c as vindas d;1 Europa abonno os 
meus receios: a notici:t aqui dada nesta as
sembléa pelo illustre deputado o Sr. Andt'ada 
MachaJo, c por outros senhores confirmada, d;t 
ritllla ele emissnrios, de assassinos, c de horro· 
rasos projecto dos nossos inimigos, merece toda 
a conlemplaçilo i a medida requerida pelo mesmo 
Sr. Andrada Maclw.r.lo, e abraçada por esta as
sembléa de se nomc:u· uma commissno, para 
vigiar sobre a segurança publica, inr.lica bem, 
que se attcnde :i for(!:t dos nossos inimigos, 

Portanto Sr. prcsir.lcnle, subsistem os funda
mentos da minha opini1'l0, c concl{to tornando a 
dize!' que bem que seja declarada ur~entc t\ ma
let·ia das propostas, dc\'(~ffi estas ser cnriadas 1Í. 
conunissno da constituição recommcnd:mdo-sc-

lhe, que com urgcnci.a haja ele aprcsentm· o 
projecto da nossa lei constitucional, fJUC ele r c ser 
o pduwit·o, e o mni;; particular obJecto dos nossos 
cuidados, c do lmba!ho desta asscmbléa, visto 
que estou persuadido, de quu ~em a sua publica· 
{'i.'lO 11110. podemos dar passos seguros, nem 
d cremos tomnr medidas, que abmnjão a gene
ralidade do imperio. 

o Sr. 'Gomi~n:-No projecto que aprescnlct, 
as no:,:üc:; J~ t[Ue o-sbnplex dumla.7:at el unum 
-, isto é, de que a unidade de acçil.o é attributo 
essencial do poder executivo, de que a responsa
bilídt!cle, assim legal como moral, imposta sobre 
um sú indiYidno, o torna integro c virtuoso, e de 
que este individuo, sendo illuminado por um 
conselho renovado cm rotação, adquire constan
temente conhecimentos e inlormaçoes para actuar 
com ac!)rto, farão os princípios de que deduzi o;; 
artigos. 

Confesso que delinici medidas muito extensi· 
vas, e transcedentes a um projecto provizot·io ta· 
xadus pelo illuslre autor do segundo projecto de 
ctcrnas-jJCr omnia swcula sa:culorum:-mas com 
sentimentos iguaes :tos do philosopho c orador Ro
mano, tanto consulto a felicidade actual como . a 
futum da minha palria-non 1nihi m"ÍI!Ori ema.: 
est, qttalis Respublica post mortem meam futura 
sit, quam qttalis ltodie sit.-Posto que invariavcl 
nestas razoes, reflectindo comluclo em algumas 
das expendidas pelos Srs. Cameiro de Campos, 
Nogueira da Gama e Pereira da Cunha, que 
julgo muito ponderosas, me elemillo do projecto; 
c acccdo ao v9to de que pot'-Úf:\ se nM delibe1·e 
sobre os governos provinciacs. 

E' certo, Sr. presidente, que nas provincias se 
tem eSJlalhado a desconfiança da. rcssurreiçil.o do 
despotismo. Conheço ;de expericnciu nesta côrte 
e neste augusto congresso, quanto é panico o ter· 
ror; mas a razno nno obra de repente sobre a 
imnginaçt\o, c e preciso dar tempo i reflexM 
para se dissipar até a menor inquietude. Da liçao 
dos Dict1·io~, c da notoridade de nossas discu~soes 
resultar:! a convicçno c a acquiêscencia dos povos 

'cujo descontentamento é sempre um inconve
nienlealtenr.livcl. Portanto, em conformidade com 
os referidos illustres I>reopinanles, me parece 
justo que os governos continuem taes quaes 
cslao, dirigidos em tudo pelas ordens do impera
dor expedidas c referendadas pelo seu minislerio, 
até que a constiluiçno regule, prescreva, e deter
mine a fórma que devem ler. 

o Sr. Henriques de Rezende:- Sr. presi
dcute, quando llontcm opinei a favor do projecto 
cm qucsUlo ou me· nno expliquei bem, ou nno 
fui entendido. Eu nno disse que nno ltavino esses 
inimigos, e esses receios de que fallou o Sr. 
Manoel Jacinlho i sómente disse que nD.o erD.o 
tantos nem !110 momentosos que pudessem con
tt·ab~.lançar a necessidade de reforma nos gcver
nos das provincias. Esses receios esU!o cni grande 
pal'le de~vanecidos pela installaçno desta assem· 
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hléa, que cm um dos prinr.ipncs objectos dcllcs. 
Voto pori~~o pelo prqjecto; c quando se tratar da 
segunda <h~cussilo, ent11o escolheremos o melhor 
modo que esteja ao nosso alcance. Todavia se !ta 
oul.ro meio de rcmcdint· os males que padecem ns 
pl'Ovincias, sem tocar na fórma dos governos, 
entliO convenho; mas porque duvido que se 
aponte outro remedia, por isso voto que passe este 
projecto {t segunda discussão. 

Q Sr. Pereira da Cunha; -As disscnçúes 
agit:u!as Ha proviucia de PeJ'rumhuco entre povos 
i11n11os decidirM as côrtes de Lisboa a estabelecer 
uma junta de governo provisorio que remediasse 
promptmnente os males que a mesma província 
estava so!Tt·cndo, e promulg<írl\o para esse ilm o 
seu decreto de 1' de Setembro de 1821, divi
dindo-se ns autoridades civil,politica, adminis
trativa e militar de tal sorte independentes 
entre si, que nl\o podino deixar de excitar riv.aii
dades, e conOictos como bem dept·essa se expe
l'imentou quando entrou na praça do Recife o 
bl'igadeiro Moura, e seu succcssor apczar de ter 
melhores maneiras assim mesmo renascerno 
desconfianças que os fizerno sahir daquelle paiz 
aonde nno podiilo.ter lugar seus despotismos .. 

Este metlwdo de governos foi generalisado 
para todo o Brazil pelo decreto d[IS mesmas 
cortes de 2Q do dito mez, o que teYe eJTeito com 
algumas modificaçoes, appareeendo uma desi
gualdade que mostrava a rcpugnancia que ]Jal•ia 
em adoptar· aquella medida e quanto ella era 
ineffieaz para os fins que se desejavno obter. 
C~mo pois póde entrar em questno que seja 

prec1so orgamsar uma nova fórma de governo de 
províncias que remova os males existentes, e 
evite para o futuro suas prejudiciacs consequen
eias? Eu conlwço que em alguns desses governos 
têm entrado varoes illustrcs, e dignos desses cm- . 
prego!por suas distinctas qualidades, e exemplar 
conducta, mas Lambem ninguem póde duvidar 
de que muitas dessas eleiçOes se tem feito por 
partidos c facçoes porque rpuita gente ha que 
sem pczar a gravidade de suas obrigaçocs se 
afouta a pretender lugares que sno absolutamente 
alheios de suas circumsfancias, com o unico fim 
de tirarem as vantagens que lhes prometlq o exer
cício de poder. 

Julgo portanto indispensavcl a nomeaçno de 
um conselho que, concentrando as autoridades 
que constituem a publica aclministraçno, vD.o de 
concerto c:n seus planos e exames, formando-se 
para esse fim um conselho, de cujas decisoes 
deve ser o presidente o seu executor. 

E' reconhecido por todos os pub!icistas que o 
governo de um só, isto é, a. monarchia pura, fal
lando em lhese, é o melhor. dos governos Jlorque 
tem mais facil acccsso, c sno mais promptas suas· 
deliberaç!Ocs, e execuçaes ; mas sendo ao mesmo 
tempo moralmente impossível que o homem se 
contenha nos lil,..;1'ls da mocleraçno, c ela lei, 
quando nno encontrar o.bstaculos :i sua vontade, 

pot·quc o despotismo está gravado no seu corar;l\o 
~ por isso que se tem adoptado este systema de 
divi7.1lo de poderes, que assim mesmo seria iuutil 
se a responsabilidade não fizesse tremer perante 
a lei os seus infractores. 

Por estes rundamcntos é que julgo a nccessi· 
dadc de se reformmem estes govemos de pro
vincias, sem se conceder :1 um só empregado o 
exerci cio de toda a administraÇ!ilo, porque era o 
mesmo que fazer renascct· o lugar de capitão-ge
neral que se tem feito iilo odioso, nem se dividir 
o exercício cm fracçoes independentes conver
gindo para um centro que dificultosamente 
poderia t·cmcdiar o conflicto de paixoes que silo 
uma conscquencia necessaria dessa separaçD.o. 

,Jul<>o portanto que se deve proceder á dis-" . . cussilo desta materm i mas o meu parecer scr1a, 
que visto apparccerem tres projectos que estes 
fossem a uma commissno pnm se reduzirem a um 
só aproveitando as idéas de uns e outros, para 
qt{e a asscmblóa sobre cada um dos seus artigos 
deliberasse o que mais conviesse a boa adminis
traçM no governo das províncias de que tanto 
depende a prosperidade deste vasto imperio. 

o Sr. Andrada e Silva :-Sr. p!·esidente: con
fesso que nilo entendo como os nobres prcopi· 
nantes que admiltem a existcncia do mal, receino 
dar-lhe o remedia, esquecendo-se que os mesmos 
povos cm muitas provincins têm pedido que lhes 
tirem aquelles governos! E se e !I e~ silo os,mcsmos 
({Ue os nilO querem, como se temem revoltas 
quando se lhes faz o que têm requerido uma e 
muitas vezes? 

Eu creio se olha só para alguma província que 
se nno tem queixado, sem fazer caso das muitas 
que têm dirigido repetidas rcpresentaçOes 
sobre a necessidade da reforma dos seus g;o-

• vernos. 
Admira-me que tanto se tema que os partidos 

de:lacreditem a assernblCa, servindo-se da reforma 
dos governos para suscitar desconfianças de 
planos favoraveis ao despotismo, c q~e n~o 
se receie que, faltando-se com uma provtdencm 
tantas vezes requet ida, se clame, que a assembléa 
deixa ir ludo pela agua abaixo, sem cuidar das 
necessa!'ias medidas para atalha:· as desgraças dos 
povos! 

Eu sei que devemos ter. t?da a atten~ilo com 
os partidos, com esses -~spmtos anarclucos que 
de tudo se servem prtra fomentar as desor
dens em que esperno medrar; mas ~rei(} 
que esta medida, longe de favo1·ecernssuas v1sbs, 
é talvez um dos melhores meios de que se pódc 
lançar mno para tcnnimr as facçpes,. que tanto~ 
males Wm causado pelas prol'!ncms, que so 
esperno desta assentblca o remedia de suas dcs· 
graças. 

o Sr. Muniz 1'avares :-Nunca me passou 
pcl:l ima:;inaçno qne qualquer destes projecto~ 
solTz'Csse um ~'\o renhido dcb,tte só para passar u. 
segunda_ discussno ! 
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Eu julgava, c ainda julgo a sua matcriu de tal ·[ seguir isto com. a nova organisaçãa apontada cm 
·cvit:cneia que com!c!:tria os Srs. d~pularlo~ n mnn qualquer dc~fcs pi'Ojccfo~. 
]Jerl'eita unil'ol'lnicladc ; porém talvez isto·mcsmo Empreguem-se brazileiros c sú cllcs · llor•\1n 

. II I ,. ' I ' ' " lenha sido provc11oso para que me Jor conJCÇM se >or.possivc cm provincias diversas, será mais 
os nossos constiluintes ajusliça que sempre dirige provc!loso; e. como destes c d'oulros objectos sú 
e dirigir:i as no~sas dcliberaçocs. na segunda discussilo se !ralará, por isso v o lo pam 

Todos os Srs. deputados lêrn concordado cm que passem. 
(jUC os governos provinciacs ncccssitrto reforma, c o s r. Andrada Machado :-Sr. presidente, se 
que esla deve parlir da extincç1l0 das juntas, que se tivesse ullcndido :ís regras de methodolo"ia 
nilO se compadecem com o estado actual do" leria cessado Ioda csla qucslilO; lcriilo osnob~es 
nct:ocios; rcceião JlOrém C(Ue nilo sei a este o lcmJlO clcpttt"clo· pOUJl'tclo · · d 1 1' II u " " • . , a si o mcommo o c e a ar, a 
PrOJJrio jJ:u·u lralar-se d;treforma. assembléa o de escutai-os, c a mim de 

Honlem j:í o Sr. Antonio Carlos respomleo, t• I' 11 . 
1 

rcp !c.ur- JCS: rcco.nltecerllO os nobres depu lados 
rcspondco mm 1em, lhzendo vêr quão fulci;; ero.o a uli.hdade do pro,,eclo, mas CJUererião eSJJaçal-o ,
scmclhanlcs receios; agora só direi que regu-
lando-me pela minha Jlrovincia nllO hesito ora Isso era proprio para quando se disculio a 

urgencia, enlo.o linha lu0"ar, at:oru nilo lem 
cm repelir que é este o tempo mais apro- nenhum. u 

priado. 
Sou informado que elegendo-se alli a aclual Esl•í:d?ci~ideque é urgente !ralar-se dos gover-

jtii\la, immcdialamcnte dons dos membros eleitos, nos provmc1acs, nilo de um modo fixo e absoluto, 
pessoas aliás mui rcspeilaveis, pedirão a sua porque cu confessei, c todos annuirao que isto 
escusa e por nenhum modo quizcrilo aceitar a depende de outras consideraçOes, que não esUlo 
nomeaçM, persuadidos de que nada podcriilo no nosso alcance, e sem as quaes se nilO púda 
obrar a bem da causa, allenla a convulsi\o em ~OmJ~Icl~r o edificio administrativo, e que pare 
que desgraçadamente se achava a provinciu, onde Isto e rnisler que a conslil.uiçilo marque certos 

. sendo precisa toda a energia, nilO appareciu ponl?s. ;\pezur deslafalta, propcz-se um projecto· 
scno.o frouxidM c mollcza, pelo vicio do syslcm:t 0 mms Vlsmho que se póde ao artigo conslilucionul 
adoptado; os outros, depois de algum tempo, se 0 houver a este respeito; e propoz-se por s~ 
conhecerão por uma dolorosa cxpcriencia, que a~sentar que era preciso acudir aos males ·prove
lambem nada conseguiriilo; c consta-me que ruenles dos governos provinciaes, laes quacs se 
alguns lêm pedido a sua demissilO, para nt\o se achavão cslabclccidos e uma vez decidida 
exporem, sem ·utilidade, a outros ataques iguacs urgcncia propô r demoras é conlradiC\!ilO ao que foi 
aos que com ellcs furiosamente praticou o celebre decidido, e nada mais é do que operam et oleum 

PeJ·d~re. Pedro8o. E nem se diga que essa falla de subm·-
dinaçno c de respeito, que se observa prcsen- O que se devia fazer, e o que o regimento 
temente do povo para com as juntas do governo, rna?da. era fullur cm gerar sobre as vantagens 
essa 'murcha irregular dos negocias, provenha ou mc~nvementcs do projecto, era tratar do seu 
mais do dcfeilo das pessoas, do que da maldade bosqueJO geral; se é ou uno conforme á analogia 
da cousa; is lo c cerrar os olhos á luz. · ?.o ~ovemo, que adoptamos; porque nús lemos 

As pessoas mais versadas nu grande scicn- Jll 1dcas geraes ?~ .governo constiluciorw.I; já 
cia ela adminislraç·ilo, !ornar-se-h no qun,;i lemos poderes dmd1dos; já temos a execuç.l\0 
ineptas, quando para obrar neccssllarem do con- ~~!regue a um individuo, c no.o a uma collccçilO: · 
curso de vontades alheias, que raras vezes se J<L deste dado podemos deduzir a natureza da 
combinào; islo é uma verdade pratica: ninguem administraço.o, que é ramo della. Mas lallar. em 
a ignora. . geral no.o exclue o tocar nas idéus primordiaes 

Accrcsce de mais a mais outra razilO producloru do projecto; como se ha de dizer se um projecto 
dos males apontados, c que cu nM devo deixm· é máo, ou bom, se é util, ou inconveniente, 
no esquecimento, c é a necessidade de empregar-se sem .se conhecer a idéu primordial dellc, 
no governo de cada tu nadas provincias as pessoas suas hnhas geraes, e disposiçoes caractcrislicas? 
nellas cxislcnles. O que é contra as rCf;l'nS de meU10doJo .. ia é 

Sr. presidente, nós no.o podemos deixar de con- h·alar em CSJiecial de tal, ou tal artigo, de talou 
fcssar que por dc;:gmça da nossa má cducaçno, la! falta, o que me parece dever ficar para a 
as pessoas exisfcmlcs nas mesmas provincius onde segunda discuss!lo. · 
passo.o a govcl'llar nunca podem inculcar aquelle A decis~o de que um projecto de\·c passar á 
respeito que é indi~pcnsavcl para a cxecuçno da segunda disC~lSsno. nno o declara perfeito; podem 
lei ; a canalha só ama o prestigio, só repu la nell~ huve.r dtsposiçOes particulares desacertadas, 
excellenlc o que vem de fóra; fumiliurisudos a prov~dencms nno tno a~cquadus, como se per
\'cr o individuo r;ovemanlc em uma situaçno suacho o seu autor, c a 1sto se póde occorrcr nn 
pouco impostora, olhno-o sempre com ihdilfc- segunda discussllo. 
rcnça, ou antes, pouco acalamenlo; só com Nn? me farei cargo do mais que disse o nobre 
·violencia se contêm. E' de desejar que se preopmanle, que fhllou cm dirccço.o contraria; 
oexlin~a cole motivo, c sú se pódc a meu ver, con- porque o illustrc deputado que acabou de fallar 
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.iii lhe respondco, hem que n:to esgotasse o:; m·· 
gumcntos. Caso passe o projecto á segunda dis· 
cus.silo, então me estenderei r1as n::.zocs, que o 
e;;cudão, o que ora não faço circurnstanciada· . 
m~nlc, por ser l'ór:.~ d;t ordem. 

O que me causotr algum reparo foi o desDgu
.rar·se o que cu disse i parece que o nobre prcopi
n~nte nno allendeo a minha proposição; o que 
eu avance[ c o que elle atacou é um principio de 
eterno I'Crllade ; e nunca um cidadão livre tem 
dl!l·ida de proclamar a V(:)rdadc, mórmente um 
cidadão honmdo com a maior das confianças 
publicas, o cargo de membro do co1·po le,islativo 
constituinte da naçtw. c 

Ningnem ignora qil~ razll.D sem· força neste 
baixo mundo é traste rrue nada serve i 6 impo
tente contru os interesses e paixões ; nós n::to 
somos feitos. de f'órma que a simples voz dessa 
rainha Clll'Vemos o cóllo ; deixemos sonhos uto· 
picos, ninguem crê em romances de sevarantes i 
governo quer dizer força: a razão e quem jus li· 
Jica, quem legitima a força; mas a mzilo só nao 
é governo i a força de necessidade é companheira 
mesmo de um governo justo; é obrigação delle 
o .servir-se da força todas as vezes, que a neces· 
sidade o commanda. 

E que maior necessidade do ·que a ela sua 
existcnciu, que nl\o póde continuar, quando a 
vontade geral nllo prevaleça sobre a particular? 
' .O que a pluralidade de uma nação manda 

pelos orgflos legitimas, merece o respeito, eas:;en· 
timento da naçãO inteira ; quem nno .obedece á 
vontade de uma naçilo legalmente representada 
é rebelde i e contra reheldcs é legitima a applica· 

. çl\o da força. 
Se o governo quando lhe resistem n:to suffoco. 

no berço a resistencia, é um governo fraco, c 
despresivel. • 
· Se ,não póde bastnr á crise em que se . acha 

largue o limão dos negocias i o mesmo furei cu, 
ainda como membro da assembléa i se visse que 
nos uno obcdecil\o, nllo continuaria a decrelat· 
inutilmente; se n!!o pudesse forçar a obcdiencia 
poupar-me-lua ao trabalho de mnndar para 
serem encarnecidas as nossas decisocs~ 

Releva, Sr. presidente, que o govcrn se rele\·e 
aos subditos pela sua força todas as vezes que a 
razilo só nilO basta i istoé·o que repito altamente. 

A vontade nacionaln!!o deve acharoeposiçilo, 
uma ye:.: que é exprimida por orgl\o l%itiino; 
ningem tem pois direito de resistir· nos; nós 
somos os canaes legaes; fomos para aqui man· 
dados para fazermos nllo só a constituição, que 
deve reger o Brazil, mas lambem as leis c refor· 
mns que demandar a necessidade declarada ur· 
gente. Repare-se para a. nossa qualificaçllo, 
somos assembléa constituinte c legislativa. 

Ora, se a maioridade das províncias exige re· 
forma dos governos provincines, á menoridade só 
cumpre a obcdiencia: elevar as suas pretençacs 
acima da maioridade é pôr a anarchia á ordem 
do dia. · 

l;;to digo cu, ainda quando pr01:incias inteiras 
se opponMo ú decis1lo apoiada por outms, se as 
qne se oppoem estão cm minol'i dade i que nãO 
direi pois quando a maioridade de cada provín
cia é cm favor da refot'ma, e só t·elucb n meno
ridade? Estes princípios são incontesta veis, e 
itilo sei como pudessem excitar admiraçilo. 

Os receios, de que fallilO os nobres preopi
ltantes silo fóra de tempo ; não s:to verificados ; 
são inteiramente crcatm·as de uma imaginaç11o 
assustada, que lhes subjuga a razilo i de\'emos :.~. 
pesar disso dar-lhes per.o? Creio que nilo. 

Fullilo em emissarios mandados pelos nossos 
inimigos; eu lambem não ignoro isto ; mas que 
\'em ac caso esta baixeza portugucza? Quem diz 
emissarios, diz inimigos ; mns estes inimigos 
não constituem a nação brazileira i clln os detesta, . 
c nilo escutará os cantos de traidoms serêas. 

Os portuguezes mandãO emissarios, porque 
j1tlgM haver entre nós elemento.> ele intriga e 
discordia, que elles possão estender c ampliar. 

Qual é a naçllo no mundo, onde se tenha pro· 
posto nova fót·ma de govemo, c que esteja no 
começo de novas instituiçoes ainda nllo consoli
dadas, que não veja no sc11 seio descontentes, 
initnili:os, c sementes de multíplice discordia .? 
l\Ias não se creia por isso ter provado, que o 
Dt·azil está rec1Jcado de inimigos. Onde esln.o 
clles ? Onde as desordens? Onde estilo os che· 
lcs desses descontentes? Dous doudos excluidos 
do seio do povo bmzileiro. . . 

Eu não sou medt·oso; assaz o tenho mostrado; 
mas tímido que fOsse, não acho razao, nãO des· 
cubro motivos de ~amer. E se algum houvesse, 
por isso approvaria a reforma dos governos pro
vinciacs, que fomentão por s9u dPt'eito radical a 
discordia., que só póde fa.vorecer as sinistras ma
chinaçocs dos portuguczes e dos seus emissnl'ios. 

O projecto que os deve substituir é fundado 
nos principias constitucionacs que apregoamos, 
6: analogo á fónna do govemo que juramos 
manter. 

Assim como a execuçãO 6 confiada :i uma 
unidade nno só moral, como physica, assim a 
administraçilO que ~ a mesma execução appli· 
cada á localidadt!, se confia lambem a um só 
homem. Assim como o exame geral é confiado a 
uma collecçào, assim o exame local c commet· 
tido tnmbem num cons~\ho. 

Eu nilo lhe quero dar uma duraçào, que n:l()· 
comporta a falta de dados, em que por ora labo
ramos ; tal vez bem breve se deva mudar o pl:in() 
de nrlininislraçno i mas a idéa gerallm de ficar i 
quer tenha o lerritorio do impel'io, uma só di
visllo, quer se subdivida secundaria c terciaria· 
mcnle, sempre será mister agente unico de 
e:::ecuç:to em cada divisilo, c conselhos de exame 
em cada uma lambem. 

Se pois o e,;ho~·o gemi é justo, se é conforme 
nos liniamentos dn conslituiç!l.o, que preferimos 
cm grosso, importa que seja ndmittido, c passe , 
á segunda discussno. 

,_ 
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O sr. Nogueira da Gama:- Eu nl\o hesito 
11a clecisrw, que LlcviatomaJ' esla as,:emhléa, para 
se fazer obedecer, c respeitar suas ordens :mas 
de proposito nilo me fiz cargo ele a indicar. 

Sei bellnmcnte, c todos sabem que um gover
no !i'aco, sem energia, c sem força, para se l'azer 
obedecei·, nno merece o nome de go1•erno: mas 
ni'lo posso concordar, nem jámai:; concordarei 
com o illuslre Sr. Andrada l\Irtchado, cm no~ 
aventurarmos, sem prcssanlc c absoluta neces
sidade, a opemçocs arriscadas, que possilo com
prometler a dignidade, e respeito desta asscm
bléa, ao que para o manter seja nccessario recor
rerá !'orça armada, que tantos e tilo graves males 
podem arrastar. 

Que quer dizer- declarno-sc em rl!beldia as 
províncias, que recusarem a entrada do delegado 
do poder executivo, c obrigno-se a render obedi
cncia its decisúes desta assembléa -Isto em lin
guagem clara quer dizer- mandilo-sc trop~s por 
ten·a; c por mar: mandno-sc: náos, fragatas, e 
quanto Jür necessario para bloquear seus porto~. 
c castigar sua ouzadia. NllO sei como de sangue 
frio se pmferc- dcclarão-sc rebeldes, c se lhe;; 
Jaz a guerra. 

Nno sei porque se taxa de medroso, a quem 
procura eritar o maior dos m1tles cm urna naçl10, 
a guerra civil : mas tornou o illustre Sr. Andrada 
1\laclwdo a incrcpar-me atlribuindo a medo; o 
que só procede de prudencia. Nunca, Sr. presi
dente, tive medo de dizer francamente o que en
tendo, c de obrar conforme a honra, c o meu de
I'Cr: mas sempre fLJgirei de opiniões escaldadas, e 
perturbadores do soce;;o publico, e ainda mesmo 
. do particular. · 

Portanto torno a repelir, e a confirmar o meu 
rolo. Emqnanlo se Mo publicar, ao menos, o 
projecto da nossa lei constitucional, de que se 
adia encanegada a commissliO de consliluiçno ; 
emquanto por· ellc se nl10 convencerem nn.o só
mente os habillmles desta província, mas os das 
outras províncias do imperio, que bem longe de 
se enthronisar o despotismo, como inculcno os 
malvados, gozará o impcl'io do Brazil de uma 
liberal constituição, digna delle, digna do chefe 
que temos escolhido, e de sua dcscendencin, 
digna das luzes do scculo, em que Yivemos, nilo 
é de prudcncia, que se decretem medidas geraes; 
c que devem ser enviados sem passarem a 
segunda discussn.o, os projectos apresentados 
sobre o,; governos provinciacs <i commissilo ele 
constiluiçno, para ncila ser comtcrnplado esle 
tãO mclindmso ob ceio rccommcndando-sc toda 
a brcvi<.lade, pois que o publico, que nas galerias 
nos contempla, os habitantes desta província, e 
os de todo o impcrio do Brazil, têm fitos os olhos 
~ubre esta asscmbléa, c desejllo cum preferencin 
n tudo, vct· quanto antes a lei constitucional do 
jmperio. 

o Sr. carneiro de campos : - Sr, presi
dente : cu nilo neguei qnc as juntas precissassem 

de reforma; o que fiz foi apontar a origem prin· 
cipal do mal, e concluir que emqnanto se nno 
atacn~~c pela ruiz havia de subsisli1·. 
· Supponhamos que se manda um chefe politico, 
·ou um presidente, cm fim um homem com o nome 
que lhe qui?-crcm dar, se o povo nno tem mu· 
dado de idéas, o que se scgnc é que daqui lm 
dias se ni'lO goslilo dellc, grilno que é preciso 
alallmi' o despotismo, faz-se uma bem arda, como 
se costuma, allera-sc a ordem cslabelieiclit, c 
ha uma reroluçllo na provinda. ( .Apoiculo.) 
Considero pois arriscada a reforma Jeitn jft : e 
por isso julgo prudente a demora ; que-. nilo é 
grande, alé que ganhe esta assembléa a força 
moral que por ora lhe falta. 

Os partidos h1to de acabar pela sabedoria das 
dccisúes do congresso, porque estas nos grangca- · 
ráõ a inteira confiança dos povos. Portanto di· 
zer-sc que eu reconheço o mal e lhe não quero 
dar rcmedio, é altribuir-sc-mc o que cu nM 
pe~so ; talvez me nilo explicasse bem ; mas eu 
·creio ter dito que o unico remcdio que julgava 
por agora con 1•cnien te era dar-se instrucçacs 
aos governos que marcassem clara c dislincta
mcnle os seus poderes, e não mandar-lhes um 
chefe, que lhes renovava a lembran\:a dos capi· 
til?s-generaes, e podia servir de pretexto para 
ahçar suspeitas de governo absoluto. 
. Se penso deste n-iodo tenho sobejas razoes para 
isso. Nesta cidade foi voz constante, c eu ouvi 
dizer a muita gente, que a constituição do Brazil 
já estava feita, e que havia de ser apresentada 
a este congresso ; e até um nie queria mostrar 
alguns dos seus artigos. Isto mesmo se ha de ter 
espalhado pelas províncias ; c tanto basta para . 

. indispôr os unimos dos povos,. emquanto se nno 
desenganarem que deliberamos livres, sem outra 
considera\'ilo mais que a da sua felicidade. 

Eis aqui porque julgo perigosa a reforma feita 
já·; e mui conveniente reservai-a pa~a o tempo 
em que tivermos adquirido a necessaria força 
moral, que é a que nos ha de sustentar, Quando 
assim f~llo, digo o. que entendo bem que· esteja 
persuadido que hei de ficar vencido ; rrias faço o 
meu dever; e· se o sucesso nllo corresponder ás 
vistas dos que seguem a opiniilo contraria á 
.minha, ~ilo serei responsavel por suas más r.on· 
SCCJUC!lCJUS, . . 

o Sr. Rodrigues de .carvalho :-As desor· 
dcns de que se queixno· algumas provínCias 
nno provêm do decrete das córtcs de Portugal 
que instituio os governos; provêm da sua fórma 
provêm do defeito intrinseco da constiluiçno. As _ 
côrtes o que fizerno foi approvar o systcma que · 
os povos havillo escolhido, c nisso obrar/lo ils 
mesmas côrtes machiavelicamente. 

Quando as províncias abraçarno o syslema 
constitucional cntrarno a considerar-se isolada· 
mente, c segregadas de um poder· supremo, c 
nomearno seus governos provinciacs, sem depen· 
dencia, c conncxno com as outras provincias. 
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O povo de cada uma se julgou soberano ; no· 
meando os membros do governo julgou, que tinha 
direito de exigir o que quizessc, de os tlepôr, e 
dar as leis. Entrarão a dominar paixücs, e parti
dos proprios de nomeação populares ; o tempo 
era de revoluçno, cm que todos querem tudo a 
um tempo ; todos se ,iulgão com direito de legis· 

· lar; e cada um se acredita um soberano mesmo 
a respeito das autoridades, .c daqui veio que 
em gemi os governos das províncias for1lo incre· 
pados, pelos mesmos que os nomearão. 

E' verdade que em geral os ciclaclilos, que com
punhllO os governos eslavão tocados da mesma 
epidemia, mas ainda que fossem anjos havi1lo 
de ser accusados porque os povos, mais ou menos, 
allribuem aos governos as desordens proprias 
do tempo, augumcnladas por uma Jürma de clci
çües, que dando lugar aos ambiciosos de intriga· 
rem ou para serem escolhidos, ou os de seu par
tido, arma uns cicladilOs contra outros, secun
dando facçúes, c bandos. 

Os escriptores que dc\·ino conduzir a opinião 
publica, explicando qual era a essencia- da sobe
rania ela nação e a sua indivisibilidade, entrarão a 
lisongear o povo e em breve tempo forno tan· 
tas as soberar:ias quantas as províncias. 

Agora queixão·se os povos, é nccessario dar
lhes providencias, emendando um regirnen, pelo 
qualcoqhecemos que se nno adquire a felicidade, 
c tranquilidade das províncias. · 

O meio n11o digo· qqe. esteja prevenido iriteira· 
mente no projecto, tem faltas, mas cada um de 
nós ·os mutilará, ou accrescenlarà como lhe pare
cer, e nas discussúes se apurará o melhor. Emei1-
demos esta fórma de governo, que foi feita rio 
fogo da revoluçtMJ, que longe de produzir bens, 
tem causado males, e que o governo de Portugal 
approvou, e cuidou 'cm conservar, bem certo, que 
daria larga materia a rivalidaG!es, c desavenças. 

Finalmente deixando theorias, sigamos a pra· 
tica, a ·mestra .dos governos; que mostra clla? 

Que taes instítuiçaes · nãO têm feito a fartum~ 
dos povos ; a maior parte das províncias, disso 
se queii:.11o; é preciso remedia: um delles é o 
projecto em discussno; logo, n sua mnteria deve 
ser approvada, embora se alterem os artigos, e é 
por isso que voto que o projecto passe a segunda 
discussli.O. ·, · · 

o sr. Caldas :-Tenho ouvido tratar de im· 
passive! o dar-se ás províncias uma nova fórma 
de governo, e votar-se por isso ·que nll.o se dis
cuta o projecto. 

Dá-se como razão que as províncias descon· 
fili.O que se pretende estabelecer o despotismo, e 
qüc esta medida augmentará as suspeitas; mas 
cu direi ·que se algumas províncias tiverno esses 
receios, a minha, pelo contrario, só teme a junta 
provisoria como seu inimigo interno; e nunca 
suspeitou que se pretendesse assentar governo 
dcspotico, porque tendo pedido reformas c pro-

--··- , 

viclcneias sempre o ministcrio lhe respondeu 
que a asscmb!éa remediaria seus males. 

Julgo por~anto que nno devemos frustrar-lhe 
as cspcmn('as, nem fazer pouco caso das suas 
rcprcsentar;úes, c que e do nosso dever pôt· termo 
quanto antes ás desordens que ngitão e inl'elicitão· 
os po1•os, pois se estamos aqui ó para curar suas 
desgraças ; e por i~so voto para que passe o pro
jecto, c se rcriliquc a l'el'orma, que julgo indis
pcnsavel, dos governos das provindas. 

o Sr. Costa Aguiar :- Sr. presidente; cu 
não pretendia fallar, não só porque a matcría 
tem sido tão nobre, quanto sabiamantc discutida 
pelos honrados membros que me prcceder:to ; 
mas igualmente para não repetir o mesmo que 
j{t se tem dito neste augusto recinto, e que seria 
perder tempo, c canr,m· até a nltençno da assem· 
bléa: ouvindo porém hoje outra vez apresenta· 
dos alguns principias que me parecem pouco ou
nada exactos, ou talvez mesmo contraclictorios · 
ao que pela expcriencia tem acontecido na maior 
parle das pro\'ineias: confesso, Sr. presidente, 
c[ue n11o pude resistir ao desejo de levantar-me 
para não deixar passar em silencio semelhantes. 
princípios, de cuja contestação muito póde cm 
verdade depender a admissão ou l·ejeiç.11o do pro· 
jecto em qucstllo. 

Disse um illustre preopinantc, que os males. 
que têm a!11 igi elo as províncias nasci11o mais das 
circumstancias, do que da fórma ·dos governos 
provisorios; e que as desordens occasionadns 
nas mesmas províncias proccdii!.o da icléa da 
soberania do povo mal entendida no seu verda
deiro sentido, c da mudança subita do governo· 
arbitraria para o livre, para deduzir destes dados 
que o presente. projecto era. impolilico nas cir
cumstancias acluaes: o honrado membro que 
assim discorreo, confundindo as circumstancias 
e os tempos, estabelece como primeiras c princi
pa.es cousas o que nno é senão consequencia 
de velhos males e de antigas causas, que sim 
já existindo, forno depois desgraçadamente de·· 
senvolvidas, e post~s em efTectivo andamento 
pela creaçno de semelhantes governos pollicc· 
phalos, organisados sómente para produzir :i 
divisãO das províncias, e semear a discordin, 
como passo a demonstrar. 

Em todas as· rcvoluçoes, Sr.' presidente, ha 
causas que prcparll.o e ar;tecedem as mesmas 
revo!uçaes, c causas c cfTc1tos que as acompn
n!tilo, e se lhes seguem; aqucllns ji cxistião,. 

· quero dizer o despotismo do governo e dos seus 
agentes ; a corrupçilo geral dos costumes; c 
mesmo certo progresso de luzes, que de tempos 
a esta parte felizmente se tem difundiclo e derrn· 
mado com mais velocidade pelas diversas partes 
do Brazil. 

Que existia a primeira causr., c com particu
laridade cm algumas províncias ·deste gt·anclc 
impcrio, é tno claro como a luz do meio dia ; c · 
·seria fazer-me nimiamente tedioso, se __ Jli~C.!._~!!:_ _______ _ 
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dc:;sc I'Cf<~l'j l' ngo1·a o:-t maJ c~~ o~ vcx:nncs, e 
arhiltmict!a<b pralir::tclns pelos anligns g-o\'crna
dul'e:; e capiliit.'~ ge!lerae::-, dchnixo de enjn P~pacl'n 
tudo lt'L'Iltia, c mni~ tle~lnnnnno.", :1lgun:; dcllcs, 
qtte "' prnprin~ p:1rl!;\;; dr. Turquia nn;: malfada· 
das pt·oritttins da Circeia: qnc t:nnhcrn existia a 
:;t'{;lll!rla cansa, a cm·t·upçM geral tln" coslumcs, 
uingul'lll o pork·t~'t neg·ar; longe de mim a idéa de 
alac:!l' cm parlictt!ar classe alguma de cidacl:1os, 
pOl'f!UC inimigo decidido àc pcr5onrdidadr.s, .só 
proprias de :1lmas ahjcelas c de corações cor· 
mmpidos, o meu fim é só mostrar que cm 

. Ycnladc scntiamos, c se11limos os e!Teil.os da 
eormpçi\o dos costumes, augtnentada taiYez cm 
muitas proYineias pela falla de instt·twç,ão publica 
e dos meios ncccs.,arios, pelos qnaes se podem 
cm grande parle evitar scmcllmnles males; que 
do mesmo modo cxi.;;tb a terceira causa, c que 
lambem concorreu, 6 outra verdade; porquanto 
;;cndo initcgnvcl qt:c as luze;: se acltão hoje muito 
mais difundidas nas divcr5ns parles do Brazil, 
do que á :llg-tuts annos pas5aclos acontecia, e 
que os povos actualmente conhecem mclho1· os 
seus dil'citos [) gamnlias, c que ni\o são proprie
dade deal::Ut!ltl;era natural que nbra~nsscm com 
ancin e prazer o occasião oiTcrccidalJClas pcn'cr· 
sns c lhceiosas côrtcs de Portugal, pm·ccendo aos 
mesmos povos C[LIC pela mudança da~ cousas, c 
do systemn porque crilo regi~! os, poclcriilo melhor 
t'ecupcmr n dcYida c legal liberdade de que crão 
privados. 

Tncs lOl'i\O ns ctm'a.;; que anle~:cdcrt'\o n nossa 
rel'olur;ilo no Brazil, e que fizerilo proclamar a 
conslituif,'M cm Janeiro de 1821 no Pará, pri· 
me ira pro\·incia do Brazil, c que levantou ufana 
e viclorio,;a ·e~te g1·ito que sendo ouvido na Bahia 
cm Fevereiro, se estendeu depois com a vclocida· 
de do raio ús outras províncias; tacs forilo pois 
estas causas, que devendo de ncccssiclaclc pro· 
duzit· eiTeilos assaz \'ariados pela marcha da rc· 
voluçno, c pela mudm)ç,a quasi repcntim das 
cou:;a:;, tum l:unhem originado c leito nascer 
al~juns lranstomos, que desgraçadmncntc se tem 
;;eu tido, proprios das mesmas rcvoluçoes. 

. Por outra parle a palavra-liberdade-mal 
entendida no seu verdadeiro sentido pelos povos, 
c o que é Jleior pessimamente definida por certa 
clas;;c de homens, que qunsi semp1·c nppnreccm 
cm lodtl a mudança dos negocias polilicos; a 
esperança de bens imngi~1arios, c do bcl!o ideal, 
com que se tem llrelendJdo enganar os mcautos 
eom sonhadns felicidades: e do choque das pai· 
xucs e de interesses desencontrados tem lambem 
sido cm vm·clnde o gcrmen productor das desor· 
deus, ele que algumas províncias têm sido vicli· 
mas j C lacs SitO ,15 C.1USaS C efTcilos, que por via de 
l'C"Ta se seguem :ís revoltwoes c que produzem 

c 1 • algumas ''C';es ma cs mm1ensos. 
, Isto posto vejamos agora como o decreto das 

côrles de Lisboa de 29 de Setembro de 1821. 
que ct·eou os goYCl'llOS provisorios, veio pôr cm 
movimento a maior parte destas cmtsas, lhzendo 

a\'Í\'at' paixtlcs lah·c~ ndormcciclns, c suscitando 
inlé•re~~cs clcscnconlr:ttlu~ ~ iutcirmncnlc oppos· 
los uns aos oulru~ ; c é c:; ta uma tarefa, á meu 
\'Ct', de pouca monta. 
· As côrlcs de Lisboa conhecerão pcrfcil::unenlc 
CfiiC lJte.~ Cl'fl illlpO.">iYcl flOClcl' SUStentar a !Jo:t f~, 
que dclJa:; o Brazillinlta, c cedo ou tarde appare
cia a desconfiança pela;; medidas que Portugal 
comcçnYa a l.omm· pam pouco :í pouco mudar a 
face dos ncgocios com vantagem daque11e reino, 
e lotai pe1·da do Brazil, c o que é ainda peior, da 
~ua ntt:$ma rcpt·esctlla(:rto na qualidade c cate
got:ia de reino ; que llzerilo pois os nossos clwma
dos it·milOs ? 

Lnnçarilo mi\o do recurso unico, tlc que se ser· 
\'Ír podiilo para ohslar,·ou pelo menos demorar a 
desg1·aça que os ameaçal'a pela scpamçiln do Bra· 
zil, quando emfim conhecesse a mrddadc e pcr
Odia com que ha1•in sido tratado; crear110 seme
lhantes goyernos monstruosos, cujas respectil'as 
autoridades, independentes umas das outras, de· 
necessidade deviilo embrulhar-se, c misturar-se 
cm suas allribui~~úes, muito de proposilo confun
t.lida ou mal especificadas ; e por uma má l'é 
ainda Jp,ais ag:;mvanlc fizerilo cxlensivtt scme· 
lhanle lei a todas as proviJ1ClaS cnlilO Jlilo re· 
prcscnladadas naqnelle demagogice cong1·esso, 
inteiramente pouco ou nada versado no que dizia 
respeito ás localidades das províncias, para quem 
legislurno, c cujas verdadeiras precisocs ignora-

. vão. 
Entretanto o seu plano sortio o nm que des~ja-. 

vi\o e províncias que até então cxisliilo soccgadas 
fortto bem dcpt·cssn a presa das desordens, suscita, 
das a maior parle del!as pelas pretcnçúes absur
das dos governadores das armas, que mandados 
de proposito para agril11oar·no~ os pulsos c as 

. mnos, nilo pouparilo meio algum para consegui· 
rCI)l seus perversos intentos, aproveitando-se 
além disto da creduli.dade ou imprudencia dos 
incautos, 

Foi' o qne aconteceu nns provindas do .norte 
e com particularidade na do Pará, {L quem coube ' 
cm partilha a lyrannia do governador das armas, 
José :Maria de ~foura, expulso de Pci·nambuco 
pelos seus excessos e levado :is praias do Ama
zonas pelo máo destino daquelln nmcna c rica 
prol·inci.a: de cnlilo ale no presente tudo alli tem 
sido de~ordem e nossos irmilos paracnses vivem 
desgraçadas victimas do seu despotismo c arbi
trariedade, atormentados uns com denuncias 
J'o~jadas na sua imaginaçilo, sempre clwia de 
odios e vinganças e quasi todos ameaçados com 

. proscriçlles c toda a casta de mnldades. O mesmo 
ou talvez peior' havemos observado em oulras 
províncias ; c como, senhores, como poder-se~h~ 
ainda dizer, que semelhantes governos poli
cephnlos ntl.o silo causa de lantils desordens? 

Copw avançar que nno devemos 'rcforma1-os, 
só pela suspeita· de que nllo será talvez bem rece
bido este projecto ? Confesso, Sr. presidente, que 
nno entendo, conlJCccr um mal c deixar de o 



SESSÃO EM 27 DE MAIO DE 1823 179 

curar sú pela suspeita de que nilo ser:! bem rece
bido o remerlio, observando-se por outra pat·le 
qu(elle é Jtecessnrio, {, em verdade cousa pas
mosa!! Além de que, se a doutrina deste projecto 
n::to parece boa, porque os nobres prcopiilnnles 
que têm vulmlo para que clle nno passe á :2" dis
ctJssilo, nilo nurcsent11o outros remedi os ou oulms 
lnctlidas ? Regcif.e-se muito embora alguns dos 
meios propostos no mesmo projecto, mas IJ11o 
deixe por isso de pnssnr i't 2• discussão, p01·que 
cnlilo melhor se disculiráú o~ artigos c poder
se-h a emendar o que nilo parecer acerl.aclo ; 
desprezai-o porém ht lintine, só por suspeitas, 
só porque se diz n1l0 produzirá.o elfcilo que se pre· 
tende, oulra vez o digo c cousa pura mim pas· 
mosa. . 

Disse outro illuslre preop,inanlc, que os clicln· 
mes da prudcncin pedi:to, que para serem 
respeitados os decretos da nssemblén se nno 
tomasse medidas gemes; e que muito menos se 
dcviilo mudar os actuaes govemos das provin· 
cias, emquanto nno apparecesse a nossa constitui· 
~!ilo politica ; c que por isso dcviamos deferir 
para entno o cstabelecimenlo da nowt fórma do;< 
govcmos provinciaes ; accresccnlando que era 
muito de temer, que algumas das províncias 
se nilo sugcilasscm {t receber o dclegatlo do chefe 
do podet· executivo, cm conscquencia dos parli· 
dos que havi110 ele. Deus nos livre, Sr. presidente, 
que passassem tacs principias ; conheço perfeita· 
menle, as boas inlençOes c sentimentos patrioti· 
cos do honrado membro ; mas permitta·sc-mc o 
dizer; que os seus suslos c receios sno a meu vêr, 
de nenhum fundamento, porque cm verdade · 
nilo sei e· rricnos · posso perceber a razilO de taes 
sustos: será por vcnlÚra porque os presidentes 
das provincias s1lo ela nomeaçM do imperador ? 

De certo ningucm hoje duvida qtlC ao poder 
cxecutiYo cumpre e pertence nomear lodos os 
seus agentes. Será pelas altribuiçocs, que ·por 
este projecto se concedem aos mesmos presiden · 
tes.? Tambem nilo, porque nil.o vejo núllas o que 
possa causar 1110 grandcs"reeeios, antes observo 
bem combinados todos os requisitos esscnciaes cm 
ma terias administrativas, porque n!i.O pó de haver 
perfeita cxeeuçno sem celeridade e u~idad~ de 
acçilo etc; e menos entendei que este proJecto 
possa promover ou irritar os partidos. 

Sim, Sr. presidente, em todos os lempos c·r:m 
todas as revoluçaes têm havido, c ha de h~ver 
partidos : porque lambem cm todas as occas1úes 
apparecem homens, que ou por maldade ou por 
illusno ou emfim pela. esperança da chimericas 
felicidades pretendem apossar-se elo poder e au· 
toriclnde para o melhor complemento dos seus 
imaginarias desejos e até porque em semelhantes 
crises convulsivas o mesmo poder é tambem uma 
.saranlia; porém os povos e em particular todas 
as pessoas bem intençionndus e que por cxperi. 
encia até proprius têm observado as desordens 

. occasionadas por tnes governos, conhecem per· 
f eitamcnle a necessidade da sua reforma, porqul! 

só mn bo!ll gol'erno eomposlo de l10mens probo;: 
e conhccc:dorcs tia,; ciremnslnncias aclu::ws da,; 
Jll'OVineias !lOdC!'Ú l'(;JUt:tli:H' OS ~CUS males C 
c'onlcr c~:;cs parlitlos, tJUC de l'{!l'lo dcsapparcec
ráú, como o J'urnu, :i pt·npor~no que crescer a 
eouüanç!a dos pows pelo gozo de ;;uas bem fun
dadas cspet·nnç·ns e dos seus direitos sustentados 
c defendido~, bem cnlcndidamcnl.c, por esta 
assemhléa, de accordo com o pot!cr executivo. 

Em ''i:;ia do mqiosto, Sr. prcsidcnlc, como 
podercmo:; nús defel'it· a nova Jürma dos gover
nos pmvinciacs para qu:wdo appareccr a nossa 
cousliluiçuo po!ilicn? Ignora por ventura o hon
rada membro, que isto avanr,,ou, que uma t11o 
complicada, lào dil'licil e l1lo melindrosa tnrcl'a. 
deve de necessidade cuslar-nos alguma dcmom 
e que ainda mais lempo gastaremos na discussno 
dos artigos da mesma cosnliluiçilo? E no cmlnnto 
veremos nús, quues rochedos irmbalaveis no meio 
meio do ocee:mo, a lorrncnla que nos cerca e os 
males de que silo \'iclimas as prOI'incias, sem cor
tarmos pela raiz o gcrmcn productor desses 
mesmos males? E corno, Sr, presidente, poder:i 
pôr-se cm ajustado c harmonioso andamento a 
nora machinn do estado, sem que com anlecc
dencia, cuidado c allençilo preparemos o êaminlto, 
que clla deve lrinwr c os degriios porque dc1·e 
passar? Desenganemo-nos, senhores, a consliuir;ão 
niío podcr:i marchar uniforme c regular, sem as 
reformas necess:u·ias c indispensm·eis, particn!ar
mcntc no que di:;ser respeito ao governos udmi
nislrativos das províncias deste vasto c rico. 
impel'io. 

Resumindo pois minhas idéas, \'alo que o pro
jecto passeá 2• discuss1lo; e para enlilo guardarei 
as minhas observações sobre a doutrina de al
guns dos -seus artigos, com os quacs me nilo 
con!'ormo e que, ao meu sentir, devem soiTrer 
aquellas allera~,acs que a sabedoria e circum • 
specçilo da asscmhléajnlgar nccessarias e conve
nientes. 

. o sr. Frango. :-Levanto-me para Jhllar sobre 
a m·clem. Ouvi dizer ha pouco que se tinha j{r 
decidido nr.sl:t assembléa a urgcncia deste IlC· 
gocio, para que 5c admittisse :i discussno o 
projecto de que se trata c em l'erdade nno ha 
tal. Duas sno as mgcncias de que a assembléa 
conhece no curso regular dos seus trabalhos; 
urna tem por fim antecipar a discussno de urn 
pro.iecto, prescindindo dos intersticios que -o 
re..,irncnto manda guardar entre a 1• e 2• leilma 
dellcs; e é esta urgencia de fOrma que respeita 
l:to sómenle á prioridade .ou prelerencia com 
que a diseussno do projecto proposto toma o 
lugar de outro, que aliíts pela antiguidade de 
sua proposiçno lhe devia preferir. 

OulJ'U é a urgcncia ~a maleria que pelo nosso 
juramento nos compromcl\cmos observar na fa
ctura das leis cm a presente legislatura. A pri· 
mcira das dilas urgcncias está resolvida, mas ;r 
segunda nno: salvo entendendo-se qlic uma· 

;[ 

. ~ . 
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prcjmlica a oulr~. Ma~ ru wjo que se nno con
cltw ser urgl'nte a thelnm de mmt .lei somente 
porque se julgou que em nrgcutc discutir o seu 
projecto prilllciro que os outros igualmente pro
postos· :i assemhléa. Portanto 11:10 e:;l{t \'Cllcído, 
como dou~ íllll,irrs prcopínaulcs l1Ísscri10, que 
se l'a<;rt n lei, que é urgente n :;u:t lhctnra: o que 
se venceu foi que cm urgente a rli~eussão c ess:t 
Jll'Ollllllei:u;:1o licou satisfeitn com a anlecipa<;no 
da mesma discussão na <>relem dos trabalhos. 
Isto pelo que respeita a mesma ordem. 

Agom !aliarei sobre ~t malcria, Sr. presidente, 
muito lenho cu ouvido fallar conlr:\ os i::o\'crnos 
provi::;oríos i c cu con\'cnho nas queixa:; que 
dclles se lhzcm i mas digo rctw se os govcrJJos 
prol'ísoríos silo m:ios, os antigos que lhe prece
derão erno pcssimos i c estes que om se orclcnilO 
nil.O hão de set· melhores. O remedia do mal 
n~o est:t na mudan\~n das fúrmas, consiste na 
substancia das cousas. Queixas contra governos 
hão de lt:t\'Cr sempre: porque nun.ca houve, nem 
aiilda agora vejo rcue haja respon::;abilídade real 
de suas mahwsaçiles. 

Pnm que pois se lm de ir fazer uma lei pro
\'Ísorín, que não· satislhz á índícaçilo do mal 
quauc:· ilào . sabemos que systerna se lm de 
adoptar na COJ1stituiç1to a respeito dos governos 
proYincíne::;. Silo as queixas dos povos por ventura 
contra os ga\'Cl'nos acluaes uma indicação de 
mal tno forte que perigue a causa publica, se 
nno se lhes acode já com a mudança dos mesmos 
goYemos? Não i porque a cxperiencía me tem 
mostrado que muito mais queixas talvez se for
mar:ia do.s antigos go\·ernadores c capítilcs gene
mes, a qt1e o ministerio ensurdecia conlmpondo
JIJC urna perfeita insensibilidade pela conserva
çils dos mesmos governadores nas suas verrinas 
admínistmçues; todavia os povos se conserva vão 
pacificas e obedientes ao mando i quando nem 
espcran(~as li nhi\o muitas vezes de que elles 
fossem mudados. 

Xilo é isso porlan~o motivo ele tanta monta 
que nos obrigue a l'azer leis pro visarias i solfr:to 
mais mn pouco os povos (bem que eu conheça 
<tu e j{L muito lêm so!TJ·ido) porque breve se h no 
de ler uma conslitui<,~ào em que syslemalic:\
mentc se lmla do governo das suas províncias. 
Et1ni\o sei me>mo se essas queixas que se allcgão 
·se podem referir ú fórma dos governos, ou se ús 
pessoas qne se aéhilo nellcs empregadas i mas 
cuido que os povos incrcpl\o os governadores e 
n~o a fórma de governo. Em aquellcs sendo 
corrigidos cessa o mal i c isto é tudo quanto 
cumpre por ora fazer para obstar ao mesmo mal, 
que com a lei ou cresce, ou pelo menos nno se 
remedeia. · 

- O Sr. Cavalcanti de Lacerda :-Sr. presi
penlc, esta malería já se acha tilo profunda e 
judiciosamente discutida e considerada debaixo 
de tantas c tilo varias t•claçoes, que dif!icil-· 
men~c se poderá apresentar uma idéa, que já 

não lcnh<l sido suscitada c debatida. Todavia 
como cu lenho de votnr sobre clln e desejo 
lhzcl-o claramcnlc, lcnnlo-me por isso para 
erníllit• o meu parecer a tal respeito. Trata-se de 
dar mnn nora organísação aos governos provin
ciacs, estabelecidos c regt1lados pelo monstruoso 
dect·cto de 29 de Setembro das côrte;; de 
Lisboa, essa, ao meu vêr, origem manifesta de 
uma mui consider:wel somma dos lllales, que 
têm ameaçado o Brazíl c entre <Juan tos objectos 
se tem arruí apresentado, nenhum cm verdade 
me pareceu índa tno digno da consídemçi10 desta 
asscmblén. Sr. presidente, sem cnh':ll'mos mesmo 
por agorn na !'orça c coll\'cnicncía das razões com 
que l11o evidcnlemcnlc tem sido aqui demon
strado a incongmcncia desta lei, parece-me, que 
o simples recurso da cxpericncía seria um argu; 
menta mais que com•incenle para fazer-nos 
reconhecer, que um tal decreto deve ser quanto 
antes rcrogudo. 

Sim, eltc tem sido o gcrmen fatal da discar
dia e an:wchia em todas as nossas provincias, 
embora oulms círeumstancías tenh:lo concorrido 
igualmente para isso i mas entretanto ella::; se têm 
mais ou menos desvanecido e o mal subsiste c 
continúa, isto pelo que? Talvez que pela na
tureza c existencía de semelhantes fórmas de 
governos i b preciso portanto nilo só evitar o 
progresso deste mal, mus até cxtírpal-o de uma 
\'CZ á ser possível e nesta maneira de pensar 
concordes me parecem quasi lodos os Srs. de
putados, que têm discutido esta matería. 

Variilo tl\o sómente em dizet·, que apezar da 
cxistencia do mal, que todos reconhecem e 
confcssno, o remedia que se lhe pretende applícar, 
é pelo menos incerto, se rrno tambem perigoso; 
pois que na conjunctura, cm que ora nos achamos, 
é impossível de prever, se os·n·ovos governos, que 
pretendemos substituir aos actuaes longe de 
produzirem os salutares effeitos, á que todos nos 
propomos, levará() antes ao contr:it·io a des
confiança ao seio de toda as províncias e que em 
consequencia seria bllver. mais prudente o 

. cspaçat· esta materia,· reservando-a ou para ser 
lmtada definitivamente na constituiçno, ou ajnda 
mesmo . antes em · mais oppot·tuna::; circum
stancias. Sr. presidente, eu pens<> justamente de 
uma maneira bem diversa e sem me fazer cargo 
de entrar na difficil e importante qucsttto, de 
qual seja a fórn1a das admínislraçoes provínciaes 
mais adaptavcl ás circumstancias peculiares do 
Brazil, por julgal-a ínsoluvel e mui superior ás 
minhas forças, limitar-me-hei unicamente a 
dizet;, que se o mal subsiste e continúa (no que, 
segundo me parece,;nlio tem havido discorduncia) 
nós (seja-me permitido dizei-o) faltaríamos aos · 
deveres que nos Jig:lo a velar pela felicidade d.a · 
naçno, se o ntto procuras:lemos prevenir e evitar. 

Se o receio de ntto acertarmos com o verda
deiro remedia de taes males é que nos deve· 
inhibir de tratar deste objecto por agora, entno. 
nunca mais se trate deli c i pois que o mesmo 
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inconveniente existirá ú. lodo o tempo c nós 
.i:ír~ais saberemos, CJllfles silo o: ~o.veJ·J;os, que 
ma1s convem ao Braz1l : a cxpm·wnem somente c 
nã~ as lheorias 6 que nos h no de sc~vir de phm·~l 
na mdagação desta verdade. Dcmms, Sr. prcs1· 
dente, por ignorm·mo:; o remedia mais apropriado 
á uma en rcrm idade, deveremos acaso de lodo 
despresal·a? ND.o segmamcnte. 

Se porém o presente projecto cm tudo nil.o 
salisJaz c nilo a~rada aos Srs. deputados, cllc 
será emendado na 2" c 3" discussM, mas nem 
por 'isso se diga, rJUC deve ser regei lado. O mal 
nllo é dos mcnot·cs c pede as mais promptas e 
dccisiras providencias c como para conhecermos 
quacs cllas dcvão ser 6 mister !ratar-se deste 
objecto sem demora, valo para que passe o pro· 
jeclo á 2• discussilo. 

o Sr. Alencar :-Sr. presidente, como apezar 
do muito que se tem energicamente fi,Jiado a 
favor deste projecto, eu pretendo votar contra 
elle, é necessario, que expenda minhas razoes 
afim de se nil.o entender, que é obstimtçilo e 
capricho, o que me Jaz assim obrar. De cerlo eu 
seria temerario e injusto se quizcssc duvidar d()S 
principias de direito publico constitucional, que 
t1lo energicamente cxpendeu o illustre autor .deslc 
projecto c sobre que ellc o firmou: na real.Idarlc 
eu eslou persuadido, que assim como o dchberm 
é obra de muitos, o executar deve ser de um 
só: estou certo que são dereituosas as bases, 
sobre que cstâ firmado o . decr~lo que 
crcou us juntas provisorias, ora existentes ; 
mas estou persuadido, que nem scmJ;rc dc:e 
existir o ·rigor dos principias c mm to · mms 
estou persuadido. que ·nilo é este o tempo de 
se pôr em pratica aquelles principias. . 

Nilo duvido igualmente da necessidade 'cm 
que estt1o as províncias de que nós lhe appli· 
tJUemos algum rcmcdio aos males, que soffl~em 
pela mi organisaçilo çle seus governos ; mas 
duvido, que seja conveniente dar-lhes no 
tempo presente um remedia geral e deci· 
zivo. 

Desenvolvamos a malel'ia. Sr. presidente, que 
os princípios, em que se firma o projecto silo 
certos, é uma verdade innegavel; mas é lambem 
uma verdade inncgavel, que esses principias sno 
susccpliveis de alguma modifiçaçilo; as U1corias 
nem sempre s1lo pralicaveis ; é necessario as 
vezes modifieal·as ; e esta rnodificaçllo depende 
sempre da indole, localidades, e mais circum · . 
stancias dos povos: isto.é o que eu penso que . 
faremos, mas . quando? Quando tratarmos da 
conslituiçt:to, pois tudo isto sno matcrias puramente 
conslitucionaes, e de que aqui só, por incidente, 
tratamos. agora. . 

A questno pois, nno deve versar sobre a 
veracidade destes principias ; deve sim, a meu 
vêr, rolar sobre a necessidade, que ha de appiicar 
remedio aos males das províncias ; pois que esta 
necessidade 6 quem nos obriga agora a tmtarmos 

desta questão. Examinemos poi,; se é la! a 
necessidade, qne nos ohri;;ue a aJlprovar seme
lhante pmjedo de um plano geral de governos. 
.Jú disse, que não durido da necessidade de algum 
remcdio aos malc;::, que têm soJTriclo a;; pmvincias 
por cansa da má organisnção dos go1·emos; mas 
cumpl'C·me Jll'OI'ar, que o t·emedio apresentado no 
projecto é exlcrnporanco, c como tal perigoso ; 
mais capaz de a:;gravar, do que de curar o 
mal. · 

A principal cousa, em que nós devemos cuidar, 
Sr. presidente, para poderem ·as nossas delibe· 
rações serem bem aceitas, c corresponderem 
ao fim a que nós as propomos, 6 merecermos a 
conliança dos po1•os ; até aqui temos siniples· 
mente uma confiança prcsumplim, esta mesma 
já bem abalada por mil raziles ; 6 necessario, 
que façamos eJTeclim esta 'confiança, para entilO 
podermos cspet·ar, que nossas delibcrar;Oes sejão 
bem recebidas; c como adquiriremos essa 
confiança, ao meu vêr tão ncccssaria? Aprcscn· 
tando, e discutindG primeiro do que ludo o • 
projecto da constituição : esta nossa granr.le obra 
orientará a opiniilo publica pró, ou contra nós: 
ella será o lhcrmometro, pelo qual se medirá a 
confiança dos povos a nosso respeito. Se nella 
acharem os povos, que nilo obstante se conce· 
derem bastantes attribuiçoes ao chefe da naçno, 
todas aquellas, que silo necessarias para pôr em· 
andamento, harmonia e ordem todas as mólas 
da grande machina politica deste vasto, e rico 
imperio, comludo ficilo fortemenle garantidos 
todos· os bilprescreptivcis direitos dos cidadãos, 
enlllo ficaráo ellcs todos persuadidos que nós 
soinosscus dignos representantes, que applicamos 
os verdadeiros remedias ú seus males, e nunca 
desconliaráo ele nossas medidas 
~Antes porém disto, ludo é extcmpornneo, e 

este projecto inda mais. Ninguem duvida, 
Sr. presidente que existem desconfianças pelas 
províncias de que no Rio de Janeiro se trabalha 
para restabelecer o despotismo debaixo de certas 

. mascaras; tem-se mesmo dito, que os deputados 
se bandearáO com esta supposta fhcçuo, que 
alguns sucumbiráo ao medo, outros ás pro· 
messas, e finalinente que se arranjará uma 
consliluiçilo, amoldada ao despotismo, e incàpaz 
de garan lir os direitos do povo ; e nilo iriam os 
nós com este projecto dat· mais um motivo para 
estas desconfianças ? Não considet'adào os povos 
na ·unidade deste presidente um antigo capi· 
11\o·gencral com o nome mudado? NilO veriilo 
na independencia do governador elas armas o 
odioso da independencia do governador das 
armas do decreto das cOrtes de Lisboa? Nno 
acreditarino, que estes dois grandes empregados, 
unidos ao secretario, indo do Rio de Janeiro, c 
nomeados pelo governo, erão outros tantos. 
cmissarios, mandados daqui tim·a preparar O· 
caminho, adquirir partido, c força nas províncias, 
qara fazerem aceitar qualquer conslituiç1l0, que 
por ventura se lhes mande? NilO saltará ludo isto. 

-----·---··-· -······-· ..... 
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nos olhos tlo poro, 110 meio de suas ilescon
Hant:as: XilO lcl·flo 11os:<o" inin1igo" estes l\lotiro~ 
para l~1;;eiuar o poYO, exl'ilal-o, e adquirire111 
parliclo? ,\li! Sr:;. c11 clc~L:iara rJilC a n~:;cmhló:l 
rcllct:Ji;:;c !Jcm IIII:' eon;;er(w•nei:!:;, que se pndrm 
sl!guir tlt.!~st.: 11u:-:::-::o passo. Ningue1n dnridn do~j 
principio:,, tomo n n·pelil-o: mas o povo está 
clcllc,; hr•1n l"'l'."ll:tdido? Creio que nilo. 

Sr. prc,;identc., o de<"rel.o de 2!1 de Sclcmh1·o 
f{llC crcou as .iunla;: provisorias linnn-se cm trc:< 
hasc;;- corpo cnlleetil•o; clcir,,ilo popnlm·; e 
indcpcndcnri:t de nnlol'idadcs- consi<lcrcmo~ 
fjttal rlc;:las baR·~ tcrn mais dc;:agr:Jclado o povo, 
c ca11:;atlo m::::; pcrlmha~úes. En creio, fjllC a:·' 
dun;; prinwira,; :1;;1·ar!nr:1o, c ainda ngraclno, e a 
ultima é que tem sido a pedra de escandalo; em 
prova desta a~~crt;:1o eu Yc,io, que ao l.rave~ de 
tanl.as pcrturbaç·üe~, · que têm havido nns 
províncias, c de lanlas lll!Hlançns de governo,, 
:linda uma só prol'iucia nno deixo11 de usa1· 
desse d!rcito, que uma vez se lhe concedeu 

• para eleger a um sú homem pam a governar; 
pelo contr:u·io tem sempre nomeado noYas 
juntas, c ;;cmprc remiÍn!lo-lhcsa dependcncia elo 
gorcmador d::s armas, c mais autoridades da 
proYincia. 

O prejcclo cm qucstM pClo contrario dc~lrôc• 
as bases, que ngradar1\o no po1·o, e conscn·a 
nquc!la, que lhr. é odio,a, isto é, a indepcndencia 
do gO\'Cl'llndor das :mnas i e scr:'t prudente it· 
assim chocar com a opinii\o publica, (ainda por 
J'or('a ele principias), cm um tempo de dcscon· 
Jianças, e comnlç,úes, nào lendo nós ainda 
apresentado ao m<:no~ o esqueleto do cclilicio, que 
ramos org:mis:u·l' 

Creio que não é prndcnlc, é antes perigoso. 
Mas existem males, gril1lo muitos illustrcs prco
pinnnlc;;, c é ncccssario remediar com este pr~
jccto. Sr. presidente, cu tenho ouvido muitos 
senhores deputados clamarem contra a Jürma 
dos go,·emos das províncias, como motora destes 
m'ales. Eu penso pelo contrario: cu digo, que 
qualquer que fosse a fúrma do governo, que 
estivesse cslabelcdda, sempre ltavcriilo cssns 
dcsm·dcns: c lias ilftD flllins das circumstancias 
cxtraordinarias, cm que se tem admdo o Brazil, 
e das grandes mudanças politicas, que têm 
occorrido: é sempre do tempo clcstr.s mudanças, 
que tem cahido as juntas, c acontecido as desor· 
.dcns nas prçvincias, ou então quando osgoyerua· 
dores das armas, pela Sutt independcncia do 
govemo cil·i!, se tem feito preponderantes; daqui 
por diante pois nilo haverllo mais estas desordens; 
porque nem se i:Je,•cm esperar mais m ti danças 
no syslcma politico do Bmzil, e nem os govema· 
dores das armas estão mais independentes ; o~ 
males pois irão cessando com qualquer remedia, 
que nós appliqucmos menos gemi, e violento do 
que apresenta o projecto. Mandemos um breve 
regimento a essas mesmnsjuntas qne, ora esislem, 
cm que se lhes marque snas devidas allribuir~oes, 
ca~ligncm-se alguns membros de juntas, qué têm 

rlescrll'aclanwul.e almsado ele Sll:l jnl'isdicÇão; 
diga-;;c CIICrgicamcnl.c aos po\'os, que Cilcs nma. 
vc~ lendo no1neado seu~ governos, como j:i o· 
Jizcrilo, não iêm autoridade para os deilat· abaixo, 
c que sú lltes fiea "direito salvo de se queixm·cm 
ao goremo do impcrio 1lns aliusos, que cornel· 
tcJ·crn, os rp.mcs ,:erfin logo punidos; que co1diem 
nos s,~us representantes, qne c;;t1lo l.l·ahalhando 
na eon~tiluit:~o, que o~ J'm·:i lcliz;;~; c que entre
tania solfrilo por mais um pouco assim como têm 
soll'l·ido os dcl'cilus dessa fúrma de goYemo, que 
om lêm, licandocel'lo~ qnc na constituit;.úcs ficar:íO 
hem inslituidas .as )Jascs, sobre IJUC enlil.o se 
firmar:iú os governos Jn·ovillcine;;, de cuja hoa 
organisnr.~il.O lanlo depende a felicidade do impcrio. 

Sim, scnlwrc>, Jhçamos primcit·o a constilui
t,~i\0, c cntrel:ll!to não anisquemos um passo. 
prematuro, que púdc se tornar pcior quo c 
mesmo mal, que ora so!TJ·em os povos. Resumindo 
pois as minhas idéas digo, qnc acho cxtemporaneo 
o plano elo pro,iccto, c por conscg;ninté voto para 
que nl'lo passe, à 2• disctissão, c sim que para 
remediar o mal que existe, se lance mil.o do 
meio, que acabei de propu r, c que j:'L outro Sr. 
deputado linlta proposto untes ele mim. 

O Sn. PRESJDE:;'l'E: propoz se a malcria eslava 
suflicicnlcmcnte djscutidn, c deeidio-sc que sim. 

O Sn. Alloruo.\ MAcHADO requereu a votaçno 
nominal i c sendo gemlmenle apoiado, procedeu
se a ella, c venceu-se que passasse o projecto ;í· 
2• discussilo pot· 36 votos contra 19. 

Yol:ír1lo a favor, os Srs.: Fcmandcs Pinheiro, 
Senna Ribeiro, Martins Bastos, Andmda c Silva, 
Rodrigut;;; Vdloso, Couto Reis, Ribeiro de Andra
da, Arouche Rcudon, Costa Aguiar, Andrada 
i\!acllado, Pinl!Ciro de Oliveira, Rocha, Rczendc· 
Costa, Maia, Teixeira, Vasconcellos, Rocha Fran
co, Silveira Mendonça; Vclloso Soares, Camara, 
Teixeira de Gouvêa, Rodrigues da Costa, barl:lO 
de Santo Amaro, Pereira da Cunha, Accioli, 
Lopes Gama, Caldas, Souza l\Iello, Henriques de 
Rczenclc, l\!uniz Tavares, FerrcÍI'a. Barreto, 
Camlcanti de Lacerda, Locio e Seilbilz, Almeida 
c Albuquerque, Rodrigues de Carvalho, Navarro 
de Abreu e Pacheco e Silva .. 
· Vot:irilo contra, os Srs.: Paula c Mcllo, Ribeiro 
de Rczende, Araujo Vianna, Gomidc, Dias; 
Furtado de l\fendonça, França, Nogueira' da . 
Gama, Carneiro de Cmupos, Ribeiro de Sampaio, 
Andrade Lima, Fortuna, Araujo Lima, Xavie1.· 

• de Can•alho, Ferreira Nobre, Cruz Gouvêa,· 
Carneiro da Cunha Alencar, Ornellus. · · 

O SR. Ronl\IGUES Vcttoso, .como relactor da· 
commissno de legislaçno c justiça civil e ériminal. 
]eu OS seguintes pal'CC!.'l'CS : 

Pl\l~!Elf\0 

rc O brigadeiro Domingos Alves Branco Muniz 
Barreto preso na fortaleza da illm das Cobras, 

. por ter ~ido pronunciado em uma de,•assa; a que 
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o mini;;it'rio mandou proceder, J'C(jllel', que ~c 
lhe mande ahrcviat· a decisão do seu tn·occs:;o, 
queixando-se de que os juizes pmlcnclãn l'nr.t•l-o 
esperar, que dccorl'ilo os sc8scnia dias, que assig
m\riJ.o pal'a a dluçãO ecliclal tlos auzcntcs co
réos; c a conunissilo de lcgislaç1lo é de pal'cccr, 
que o dclcl'imcnlo não pcrlcnr:c {L nssemhlén em
quanto nil.o moslrnr exauridos os meios oruina
l'ios. 

" Pnr.o da asscmbléfl, 26 de j[aio de 1823.
Antoní~ RorlriguC8 Vello•o- de OU1:eh·a .. -JOi!Í! 
Teixeim dct Fonsecct VCUJconcello.s.-Joüo .Anto
nio Rodriques de Carmllw.- .José Antonio da 
Sih-a .:.1/a·ia.-D. Nnno EurJenio de Locio e 
Seilbilz.-Edtevão Ribeiro de Re:ende. 

SEGU:mo 

" A commissilo de legislação allendendo no ex
posto no requerimento de Luiz Gomes prezo na 
cadêa desta côrte, por ler sido cnvoll'ido cm 
uma del'assa de roubo, é de parecer que n1lo 
compele lÍ asscmbléa o conhecimento; mas como 
de uma cerlidil.O junla, que este réo se acha re
tido na prisão desde Set:mbro de 18.21! c neste 
càso, na qualidade de ctdadão opprumdo, lcm 
direito f\O soccorro desta asscrnbltla, ó a mcsm:t 
commissf1o de parecer, que se ?xpe~a or~cm ao 
governo pura que faça abrevmr a decisão do 
processo. 

•r Paço da assembMa, 23 de Mnio de 1823.
Antonio Rodrlgues Vellozo de. Olít-eil'a.-José 
Teixeim dct Foni!eca YCUJeoneellos.-Joiío .!into
nio Rodrigues ele CaJ·valho.-Jo•é Antonio da 
Silva J.1Iaict.- D. Nww Eu,qenio de Locio e 
Seíbilz.-Estevüo Ribeiro de Rezende. 

TERCEJnO 

1r A commisstlo de legislaçilo, wnclo o reque
rimento de .Toil.o Soares Lisboa, wcso nn cadê::t 
desta côrte, pronunciado, e já intimado cm \'ii'· 
tude de accord1lo da supplicaç11.0 para dizer de 
facto e de direito, que pede se faça. etrectiva a 
responsabilidade dos ministros, e se lhe conceda 
a graça de ser ramovido para a prisil.o da Con
ceiçilo ou. ilha das Cobras, em qu::u:to separado, 
para poder continuar o seu pcriodico, 6 de pa
recer que·o primeiro requerimento é intempes
tivo, vis lo· nl\o ter sido ainda julgndo, e que a 
respeito do segundo se deve dirjgir ao govemo. 

cc Paço da ussembléa, 27 de Maio -de 1823. 
- A1ttonio Roârígues Velloso ·de ·Oli·lleira.
José Te-ixeim da Fonseca Vasconecllos.- João 
Anton-io. Rodti,qtws de Ca1-vallw,- Josí; .thdo
?tio da Silva .JJ!aia,- Estevão Ribei1·o de Re
zcndc . ...:.. D . .J.Ytmo Eúgenio ele Loeio e SeilMtz. " 

QUARTO 

11 A commissl\o de legisla.çM, vemlo o reque
rimento dos _presos civis c militams da pro· 

vincia de S. Paulo, que rcritJel'Cil1 indulto pelo 
rn?liro da in:>lallar,:rto da a;;;;u1nbléa geral consli
lumlc c lc&i,;lalira, 6 de pac·eeer que e;perem a 
decisão d.t mc:>Ina asscmblóa por haver j;í um 
pr~jeclo ele dcci·r:lo a CBlc respeito. 

cr PU(!O da asoelnhléa, 23 de :i\Taio de 1823.
Antanio llod·riguc• Vello.<o de Oliveira.- Esle
vrio Ribeiro de Rezcnde. - JoHÍJ Td.1:eíra da 
FOiUJcCc! Vascoíwello1.- Jo.lé .Antonio ela Silva 
Jfaia.- João .Antonio Rodrique~ de Ca.rvallw. 
- D. Nu,IÓ Euycn·io de Lodo e Seilbitz." 

QUIXTO 

<c A commiss,ilo de legislar;ilo vio o requeri
mento de :lilunocl· Antonio Coelho dü. Oliveim, 
que pedia a propriedade do oiTicio de escrivilo 
da coneição da cidade de Olinda, c é de parccet· 
que pertence ao governo o del'erimenlo, assim 
como todas a~ proridencias relativas ~~• sct·vcn
tias dos ofDcios, cmquanlo a nsscmbléa não 
eslabeleçer o regulamento geral. -

cc Paço da nssem!Jléa, 24 de l\laio de 1823.
Antonio Roclrigaes Velloso de Olú•eim.- José 
Antonio da Siluct Jfaia.--Joiio .Antonio Rodri
[Jl!es de Canalho.-D. Nww Eurtenio de Loeio 
e Seilbitz.- E.ievão Ribeiro de Rezende.-JosJ 
Tdxeim ela. Fonseca Vasconcellos. " 

SflK'l'O 

i1 Requer Bonifacio José Sergio que se mande 
pôr cm actual c inlcit·a ohsen'ancia a coucor
r!ala feita entre os escrivães das prm·cdorius 
seculares c ccclcsiaslicus a respeito das contas 
dos testamentos, qne foi n~ll'O\'::tda pelo alvmú 
de 3 de Novembro de 1G22, cmquanlo se não 
orgMÍSf\ uma nova legislar:ão paru se e\•iln.rcm 
as despczas, os incommodos c ehicanus a que 
deu motivo a prorisão de lG de J~neiro de 1806. 

" Parece (t commissfto ele legislaçil.O que, sup
poslo o pl'elendcnte exiJa uma providencia pnra 
caso parliculm· e seu, pela obrigação em que esli 
de dar contas de uma. lcslamenlmia; comtudo, 
porque esta providencie,· quanr.lo lenha lugar, 
nil.o pódc dar-se senão cm generalidade c por 
\'irlude de uma lui, deve dirigir-se a. prcten(!110 
por meio da represcnluçüD nu JOrma do regi
mento provisorio da asscmh16a, cap. 6', arts. 69, 
70 e 71, par::t se proceder lltt conformidade dos 
outros arts. 72 c seguintes. 

<r Paço da nssembléa, 27 de Maio de 1823.
.tlnlonio Rod1·igues Velloso de Oliveí·J·a.- Es
te·vüo Ribeiro de Rezende.- Josú Tei.~ânr, da 
Fono·cca Va8coucellos.-João Anton·io Rodri[J111!11 
de Carvalho.- D. ~Y:uno Eugen·io de Locio e 
Seilbitz.-- Jos~ Antonio da Silva .ilfnia," 

SETIJIO 

<I A conunisst\o de lcgislaçM, \"endo o reque
rimento de Luiz Telles Barreto de :l!cnczes, que 
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'c qnr.ixa de ;:rr jl(•rllll'lwlo na posse anli~:t c 
paciflca da ilha denominada do Bom·.Tesus, 
pelo,; adminislradore:; do hospital dos. Lazaros, 
que pretende cstnbclccêl·o na dila ilha, que ::tliú;; 
uiz O Sll]l]JJicanle 11~0 SCl'<Í apropriada para la] 
cslabelccimcnlo, é de parecer que emquanlo ao 
c:;;bullto ilcYe o supplicaatc recorrer aos meios 
ordinarios ; c q_ne a respeito das vantagens ou 
inconvenientes da colloca(~ilo do hospital, na· 
quelle ou cm oulro lnga1·, nno póde inlerpôr 
parecer por não compelir :i esta commissuo. 

"Hio de J:mciro, no paço da asscmbléa, cm 26 
de l\Iaio de 182:~.- A ulonto Rodrigllea Vcl/o8o 
de OlivciJ·a.-João Antonio Rodrigues de Cm·· 
mlho.- Jod; Tcixdra. da Foni!CCCt Vasconccllos. 
- D. NnitO Eu,qenio de Locio c Sei/bilz.
Eslevtio Ribeiro de Rezendc.-Joaé Antonio da 
Silva .:.lfa·ict, '' 

OITAVO 

cc A commiss1lo de lcgisla(:1l0, lendo examinado 
o projecto de lei apresentado pelo deptilado o 
Sr. Antonio Luiz Pereira da Cunha, 11110 pódc 
exilar sobre a necessidade e urgcncia da medida 
proposta no mesmo projecto, é de parecer que 
por esta ussernbléa se mandem conservar em 
inteiro rigor todas us leis, regimentos, alvarás, 
decretos c rcso!uçúes existentes, que forão pro· 
mulgadas pelo Sr. D. Joilo VI e seus augustos 
predecessores; as das curtes de Portugal, que 
oblivcr11o a sancçilO de S . .iVI. Imperial, c todas 
as que promulgou o mesmo senhor emquanto 
regente, e depois de acclamado imperador con · 
slilucional, até :\ ínslallaç~o desta assembléu, 
para por ellas se ref;tflarcm os negocias polili· 
cos, cil'is, militares c economicos deste imperio, 
emquanlo se nl'to org:misarcm os novos codigos 
peculiares, ou uilo forem revo~adas ou allcradus 
as sobreditas. 

'' Pa(~O da assembléa, 24 de Maio de 1823.
Antonio Rodr-iyues Velloso de Olü•eira.-Joüo 
Anton-io Rod1·ir;ues de Cw-vallto.- ]). Nww 
Eugenio de Locio e Sei/Mtz.- Eslel!úo Ribeiro 
de Rczende.- Joz~ TeLteira da Fouseca V as· 
concellos.- Jo88 Antonio ela Situa .~.lfaia. " 

Todos estes pareceres forilo rcmettidos á 
·mesa. 

O Sn. PRESIDENTE poz em deliberação o pu· 
reccr sobre o requerimento . do brigadeiro Do· 
mingos Alves Branco l\Iuniz Barreto, c depois 
de breve debate foi upprovado. 

Os outros pareceres ficâr1lo adiados. 
. O Sn. PnESIDENTE nssignou para ordem do 

dia a dei iberaçilo sobre os pareceres das com· 
missoes, e a conlinuuçno da discussilO dos arli· 
gos do regimento da assembléa. 

Levnntou·sc a scssno t\s duas horas e meia 
da tarde. 

Jlfauoel José de Souza França., secretario . 

RESOLL'Ç"\.0 DA ASSE:.\!BLÉA 

PAliA BERiiARDO .JOSÉ DA OAM.\ 

A n;;scmbléa geral constituinte c legislativa 
do im per i o do Brazil, atlendcndo ao que V. S. 
lhe representou sobre o seu máo estado de 
saucle, manda parlicipar·lhc que, laslimaHdo a 
Jhlla da coopcraç1l0 das suas luzes para o des
empenho dos trabalhos da mesma nsscmbléa, 
lhe concede os quarenta dias de licença qt:1e 
pede para o seu curalii'O, esperando que se antes 
dcllc conse~uir restabelecer·sc, vir:i auxilial·a 
no exercido de suas auguslas funcçOes. 

Deus guarde'a V. S.- Paço da asscmbléa, em 
2i de Maio de 1823.- Jos~ Joaquim Carnei-ro 
de Campos. · 

Scss:io cm ~8 de llnlo ele :1823 

PESJDEXCIA no sn. DISPO c.\PET.L,\O·Jrón 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas da 
manhl'í f'ez-sc a chamada c acharllo·sc presentes 
52 fttllando o Sr. Gama, Silveira de l\!cndonça, 
A;drada e Silva, Costa Aguiar, Ribeiro de An· 
ch·ada c Anc!J·ada }!achado. 

Leu·se a acta da scssilo antecedente, c foi 
approvada. , 

Os Srs. Costa Aguiar, Ribeiro de Andrada, e 
Andracla l\[uchado comparcccrilO enlilo na sala, 
c lon1ar1lo os seus assentos. · 

o Sn. SEcnEnmo CAnNEmo DE CAMPos leu o . 
seguinte ollicio ·do ministro do~ negocias da ma, 
rinlm: · · · 

" Illm. c Exm. Sr.-Foi' presente ti S. 11, I. 
o conteúdo nos dous avisos que recebi, ambos 
com daht de 23 do corrente. O que V. Ex. levará 
ao conhecimento da assembléa geral constituinte 
c lêgislaliva do impcrio do Bmzil. 

" Deus "uardc a V. Ex. Paço da assembléa. Rio 
dc.Taneiro~ 27 de Maio de 1823.-Luíz da Onnlta 
.Morcim. Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. 
-Ficou a assembléa inteirada. . 

Passou·sc á ordem do dia; c ·a mesmo Sr. se
cretario leu o parecer da commissllo de legisla· 
çilo que ficára adiado da sessno antecedente, 
sobre o requerimento de Luiz Telles Bm·reto de 
Jlfenezes. 

·o sr. Andrada Machado: -Neste parecer só 
nll.o approvo a clausula final. A commiss11o dividia 

· bem a prctençilo em duas parles ; c conformo· me · 
com o voto que dt\ sobre a 1•; mas quanto {L 2• 
nilo queria que dissesse que não interpunha pare· 
cer, pornno compelir o negocio {LcommissilO; creio 
que deveria dizer, por não pc1·tencer o conh~ci· 
menlo delle ao congresso, snn ao governo. Nós 
ordenamos os eslabelec:imen tos, mas nno nos 

. mellcmos com a cscolhtl dos terrenos pam cllcs. · 

... -··------·---------·----·····. 



Este, qnr 1: 11m rslnbelrc:imenlo de enridndr, 
se! ngora. se lratnsse da ~na organisnc.~no, se1'ia 
objecto de lei, c nos pertenceria ; mas cllc csl.á 
J'cilo ; a qucslno versa sobre o lugar ser ou nno 
apropriado; is lo loca ao executivo c não ú 
asscmhl<~a. 

o Sr. Maia:- Como ha uma commissão de 
saudc publica julgou-se que esl.c objecto lhes pet·· 
lcncia por ser relativo ao lralamcnlo de uma en
lcnnidnde: c neste sentido se fez a declaração 
Jinal de que falla o illusl.t·e deputado. 

O Sr. Pereira da Cunha;- Eu lambem 
julgo muito nccrlado o parecer da co~nmissão 
quanto ú 1• pm·tc; c pelo que pertence :L 2". vou 
dizer o que sei para instrução ela asscmbléa. 

Estes desgraçados eslavão aquartelados no hos
pilitl de S. Chrislovão: mas pormoliros que parc
ecrno jus los os mudúrão para a ilha das Enxadas o 
que cus lava ú fazenda publica a clcspezaannual ele 
perto de ClLl:llro ·mil cntsados que pagava ele a ln· 
gncl, além ele outros gnslos. Procmou-se depois· 
onlro sitio que mais comenicnle lhes fosse, c 
áchou-se que a ilha elos Frades podia bem servir 
ao dilo uso, até pot:quc alli não cxislião mais ele 
dous religiosos, porque era de esperar que estes 
gostosamente se prestassem a um la] acto ele 
caridade. ' 

Todavia clles fizcrão uma representação, e 
nllo sendo altcndidos, ordenou-se u mudança. 
Corno pois pretendem agora os mesmos frades 
privar os enfermos cl'acjucllc abrigo, que talvez 
sua visará de algum modo a sua triste situação? 
Eu não lhes reconheço direito algum para esta 
prclcnção, c até por lhe obstar o ''ola de pobreza 
que implica com o domínio dcpredios; c quamlo 
tivessem direito cleverino recorrer ao poder exe
cutivo. Demais, lembra-rue que se lhes reservou 
uma parle do convento para poderem guardar as 
suas allaias ; tudo isto fez o governo_ de inlclli· 
gcncia com os mesmos frades; e portanto con
~iclcl'O indcfcrivcl a prelcnr;ilo. 

o sr. Carneiro Campos :-0 illustrc preopi
nanle está equivocado ; nilo silo os frades que re
querem, é l·uiz Telles Barreto de Menezes que 
se diz senhor "d'aquella ilha; mas quanto ao mais 
que disse sobre a m_udan.ça, é verdade o. que 
affirmo porque e::: te negocio passou pelas mmlms 
mnos. Os lazaros forno mudados de S. Chris
tovilO,. por ser aqucllc lugar mui proximo da 
cidade, onde alguns· dclles muitas vezes chcgar1lo 
a vir em fugas que fazião, com o terrivclrisco de 
se comnnmicar aquella moleslia; c lambem 
porque se julgou aquelle hospital muito acco· 
modtLdo para o aquartelamento ele tropa, e tanto. 
que para alli se mandou logo ir o batalhno de 
cnr.~adores de Porlugaln. 3. 

Quando se tratou da mudança dos !azaras ct'tl 
da intençãO do governo dm·-lhes casa propria, 
mas como nno so achou apczar das diligencias 
que se fizcrilo, farão para a ilha das Enxadas; 
mas nno havendo alli agna que é preci!m c·m 

'1'0:.10 1. 

ahnndancia pam os s.:u~ hauhos:nem paslos para 
os gndns qllc lambem R1\0 iudispcnsaveis pam 
haver o leite, de que lilzcm uso, mandou-se de 
lú l.r;m;;pnl'lal·o~ para a illta dos Fmrles, oudc 
leri:1o mais commodidadcs. Sou pois do mesmo 
parecer; nós nada temos com este negocio; a sua 
decisão pertence ao executivo. 

Depois de mais algumas ligeiras ohscrvnçacs, 
approvou-se o parecer da commissllo quanto á 
1" parle, declarando-se não compelirá asscmhléa 
o conhecimento do esbulho; c quanto á 2" man
dou-se rcmcltcr ao governo por ser de seu cargo 
conhecer da conveniente accommoclar,~ão dos ditos 
]azaras. 

Succcssivamcnlc forno lidos os mais pareceres 
da dila commi~sr.o de legislaçllo; que na scssllo 
anleecdenlc vicrno {t mesa: a saber: 

1.• Sobre os prezos civis e militares da pro
vinda de S. Paulo cm que pedirão perdãO gcL·al 
por oecasião da inslalla\~ão da assembléa 

Foi a[iprovado; detcrminaudo-se que esperas· 
sem a resolu1ão do congresso sobi·c um projecto 
de decreto pendente a csle respeito. 

2.• Sobre o requerimento ele Jo1\o Soares Lis
boa que pcdio que se fizesse e!l'ecliva a responsa
bilidade dos ministros que o linhão pt·onunciado 
c prezo, c que se lhe permitisse o passar para a 
fortaleza da Conccir~no, ou ilha das Cobras. 

Foi appromclo; ;·csolvendo-sc que a supplica 
na 1" parle era intempestiva por depender de sen· 
tcnça final, e na 2" pertencia ao conhecimento 
do governo. . 

3.• Sobre o requerimento de I.uiz Gomes que 
se queixou de estar prezo desde Setemhro de 
1821, por implicado na pronuncia de uma de: 
vassa de roubo. 

Foi approvado, mandando-se expedir ordem 
ao governo para se abreviar a. decisão elo pro· 
cesso. 

4.' Sobre o requerimento de l\!anocl Antonio 
Coelho ele Oliveira, que pcdio a proprictlac.lc 
do officio de cscl'ivno da corrci~~ão da cidade 
de Olinda. 

Foi npprovaclo, declarando-se pertencer o 
deferimento ao governo. 

5.• Sobre o requerimento de Bonilhcio Josú 
Sergio, cm. que pedia se nmndasse obscrvat· a 
lei da alternativa da conta elos testamentos m· 
l!·c as provedorias secular c ecclcsinstica. 

Foi approvado, resolvendo-se que por ser a 
petir;ão objecto de lei, devia proceder-se na 
lilrma dos arls. 69, 70 e 71 do regimento du 
assembléa. 

O. • Sobre o projecto de lei proposto pelo 
Sr. Pereira rla C.:unha, para a conllrmaçM ~:e_ral 
.de todas as leis por que aló agora se tem rcgtdo 
o Brazil. 

Foi npprovado depois de algum debate, dcci· 
dindo-~c que tinlm lugar a approvnçno indis
tim:ta de todas as leis, ou cllns fossem publi
cadas pelos reis de Pm:tugal e Algm;vcs, quaudo 
tambc·m o CI'ão do Brazil, ou Jll'ln~ Clirlcs dn-

2·l 
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qnelle reiuo, on depois por S. i\f. lmpel'ial, 
fanfo na qnalidadr. dr l11'illf'ipc l'l'(;Cillc, como 
11:1. de impcradot:. 

O Sr. Rodrigues do Cnrvnlho : - Por 
occ<L~iào tble projedo, lembro que o Sr. Maia. 
apresentou <Í esta asscmbléa. uns apontamentos 
pam base:; da proclamação que este rongres;;o 
deve fnzc1· ~os povos do Brazil : cu considera a 
maleria. mgenle, porque nós ainda. nil.o tlcmos 
parle aos nossos constituintes de que csla.vamos 
reunidos, c além disso podemos assim fhzcr·lhes 
conhecer os nossos trabalhos, e alu rlispôl-os 
para receberem bem ns rcformns que fizennos. 
Portanto requeiro que se vote sobre a mg;encia, 
para qm: se lJ·alc da referida procl:unação, cn· 
carrcgnndo-se della uma. commissão, ou por 
qnalqueJ' outro modo que pareça coJwcnicnle. 

Foi apoiada a nrgencia, e fez-se a. 2" lcilum 
do~ rP.fcl'itlos apontamentos do S1·. j[aia. (v.:ja.-se 
S~'.>sfto de 5 do corJ·enlc), venceu-se qnc fossem 
J;cmcltidos ft comndssnu de consliluic;üo para 
fazer a proclamação, que seria. depois prcseule 

. ú asscmhlóa pnra. ser approvada. 
O SR. SJ,CilE1'Anto C.mxEmo DE CAMPos, em 

nome da commissão da policia, leu a seguinte 

I'ROI'OS1'A 

u A commissilo de policia tia assemblén pro
púc serem nccessarios pam o serviço da mesma 
nsscmbléa os seguintes empregos: 

cc Um porleit·o-mót·, dous ajudantes do por· 
leiro-múr, dous arrmnadores para as galerias, 
quatro continuas que dcvel'Ítú substituir, por 
nomeação da commissllo, os impedimentos dos 
ditos nrrnmadorcs, um moço ou empregado da 
limpeza de lodo o cdificio. 

u Pn1:o da asscmhléa, 27 de Maio de 1823.
Bi~po CUJlcllão·múJ•, prcsidcnlc.-Jo~cí Joaquim 
Camâl'o de Chmpos.-1lfanocl Jo;:cí de .8ouza 
Fi'anca.- Lucio Soa.J·e~ Tei:ceim ele Gouvêa.
José 'Oa•loclio Dias. "· 

Julgou-se urgente, c fez-se 2"lcitura. 
O Sn. RrnErno DE AxonADA, como relator da 

commisslo de lhzenda, leu os seguintes pare
ceres: 

rn1:.mmo 

u A commissãO de fazenda., encarregada de 
emittir seu voto sobre n quantidade e qualidade 
de indemnisaçno concedida pela assembléa g-eral 
constituinte e legislativa deste imperio a José 
Vieira. de Mattos, procurador da província do 
Espirita-Santo, é de parecer que se deixe ao 
governo o poder de arbitrar a referida indcm
nisaçno, comtanlo que nno exceda á quantia con
cedida ao proeurador geral da província. da 
Parnhyba, por ser elle goYcl'llO quem melhor 
]IÓdc avaliar os serl'iços prestados {L cauan pu
blica, c o YCrdadciro c~lado de neccssid:Hl(' (•HJ 
que se lcin nd1ado o snpplie;Jnll'. 

·------------··---····· . 

" Pac;o da assembltla, 27 de i\laio de 1823.
Eartío de Santo .A;,;a,·o. - Jl[ar/ hn Frrmcioco 
Ribci;·o de Andradct. -· .Hwwcl Jacintho .No· 
[fltcira da Gama.- Jo.<é .Arouclw de Toledo 

· Rcndon.- José de Rczcnde Costa. " - Foi ap· 
prOI'acJo. 

SEGUXDO 

" A commis:;ão de fazenda, cncarrega.da. de 
dar o seu \'Olo sobre a reprcscnla~.ão da junta 
da. fazenda da província das Alagôas, t·chtiva á 
ttt'l'ccudaçuo L!os dizimas, dos 600 réis por arroba. 
do ulgodi\o exportado da mesma, c venda do p(LO· 
braúl, é de parecer que nfto tem lugar por haver 
uma legisla(:ão em vigor que regula. a arrecada· 
ção dos primeiros c a venda do segundo ; c sct· 
nas circumslancias acluaes cxlemporanca toda c 
qnalquet· allcr:wão ·particular no syslema geral 
das imposiçaes. 

cc Paço da ns~embléa, 2i de Maio de 182:3.
Bnriio de Scrnto .Amm·o.- 1lfattbn Francio~co 
Ribci·ro ele .Anclrada.- Manocl ,Jaci7llho No· 
yuc·im da Gamu. - Jo8é Arouclw de Toledo 
Rendon.- José de Rezencle Co~lct. " 

o Sr. Souza e Mello : - Nu qua.lidade de 
deputado pela proYincia da:l Alngôas tenho de 
lhllar sobre o parecer da commiss1lo de fazenda., 
de que ora se trata. A junta de fazenda da 
referida provinda das Alngôas dirigia á esta 
as:lcmbléa. a representação a que se refere o 
parecer por ver inteir;llllellle estrnga.dos e nrrni
nados os rendimentos publicas que lhe compele 
fiscalisar: a ingerencia das juntas de fa.zcnda dns 
províncias limitrophcs, ou a facilidade da expor· 
tac;ão c commcrcio costeiro, tem occasionado 
exlraordina.rios extravios dos direitos cslabele· 
ciclos, porque por nm, ou por ambos os motivos 
sobrcditos, os subsídios do algod1lo c assucar 
que aquella província pi'Oduz, ou dcspparccem 
consideravelmente, ou vão ser m·recadados c 
consumidos aonde os gcncros nllo l'or:l.O produ· 
zidos, c a. nada disto obstão as diligencias c os 
procuradores estabelecidos. Por outra parle ns 
fiaqças coordenadas para segurança dos direitos 
na cxportaçno costeira têm sido · bastantemcnte 
pesadas, especialmente á pequenos lavradores; 
e muitos dot1QS desses generos têm sido victi • 
mas de direitos duplos;. porque, apezar das 
fianças prestadas nos portos do embarque nas 
Alagôas, as quacs sllo obrigados á liquidar, ou 
refundir no periodo competente, forno e sno 
obrigados {t pagar lambem no porto da cidade 
da Bahia, quando alli vno tocar e descarregar 
sem se altendcr ás guias de que vno munidos. 

Todos os mo.tivos expostos, fizerão. nas Ala· 
gôas diminuir inuito as rendas publicas; fizerão 
estagnar o commercio c fizer1lo o clamor dos 
JlOI'OS por meio de repetidas represen taçacs ao 
govei'JJO da. provincia. Em conscquencia, em 

·Agosto ou Sclemhro de 1821, sendo cu sccrc· 
lal'io da junta. r;m·ei·naliva, representou a mesma 
junln p:<rn C>l:l côrlc ú S. ?11. Imperial, cntl'lo 
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prindpc regente dr;:lc imperio, Indo fJil::tnlo 
circumslanciadmncnl.e occorria, pedindo provi
dencias, como ha de conslm· na secretaria de . 
estado rcspecth·a. 

nge>nlc, que recebe os mencionadss dizimas, ou 
nomeando outro; o que ludo póde ler lugar a 
t·cspcilo da província da Bahia para onde lambem 
d'alli se cxporlào taes gcncros. 

S. li!. Imperial houve por bem determinar' 
q uc se dirigisse aqucllc negocio ás côrtcs .de 
Portugal, a quem este impcrio eslava então 
unido, cm conscqucncia do que o governo da 
província se decidia a encaminhar, como cnca· . 
minhon, suas rcprcsenlaç:úes para Lisboa, donde 
JJuuca leve solução alguma. 

Desta sorte se evita o vexame que sofTrcl'ião 
os Ia vradores cm levar o ahtorlilo a um certo c 
determinado lugar da· provincia só pam a solu· 
ção de um tributo, para depois irem procurar o 
mercado á .alguma das províncias Iimilrophcs, 
visto que naquclla a exporlaçilo directa nào lcm · 
proporção com o produr:to do gcnero. 

A' vista pois, do cxpcndido cu requeiro que 
esta augusta asscmbléa n1lo deixe por esta occa
sião de dar providencias a tantos inconvenientes, 
até mesmo porque a província das Alagôas oncc 
rada de dcspezns considcraveis no seu estado 
nascente, nn.o poderá subsistir privada dos reditos 
de suas producç.úes ; em cujos lermos proponho 
que se peça ao minislerio pela rcparliç:ao de fa
zenda a cópia da rcpresen laç:ào circumslanciadit 
a que me refiro, c volte á commissão para indicar 
algumas providencias, se é. que por alguma !alta 
de documentos ou noçõe;;, julgou prudente nãO 
delibcmr· por ora sobre esta maleria. 

Em quanto (t segunda parle do mesmo parecer 
da commissilo relalivmnenle a venda de púo· 
hrazil, cu sou conforme; mas insto que se nilo 
despresc, para que em tempo compelcnle se tome 
cm consideraçilo como merece neste imperio o 
ramo de ptio-hrazil. 

o sr. Lopes Gama :-Nào é sem algum fun
dmncnlo que a junta da fazenda da provincia das 
Alnguas pretende desta asscmbléa providencias 
legislativas para a arrccadar;ilo do iu'Íposlo que 
faz objecto do presente pare~er: da commissno ;_c 
scrít não menos preciso cslendct· essas provi
dcncias a outros ramos da administrar:M finan
ceira, que naquclln ··provincia · encoí{tr1lo nno 
pequenos eslOI'vos c obslaculos cm sua arrccada
~:D.o, do qne Ludo estou ao facto por ler alli servido 
já de presidente da mesma junta da fazenda como 
ouvidor da comarca, ejtídcpresidente do governo. 
Mas todas as leis e regulamentos tendentes a 
lacs objectos demand1lo ·apuradas ·int'otmar;aes e 

'circumstanciadas instl'llcçoes· pam que o poder . 
le~;islativo tendo assim o devido esclarecimento 

. proceda com acerto sobre tno importantes ma
lerias. 

E' por isso que na reforma geral, de que cs
scncialmenle carece o· sy•tcú1a de finanç:is de 
todo o imperio, a provincia que me homou com 
o seu voto para occupar este lugar, mcr~cerá uma 
particular altenç1lo, n1lo só sobre a requisição de 
qne se trata mas lambem sobre muitos outros 
objectos de maior monta. Enti·ctanlo que esta 
reforma se não rcalisa, c nella se cuida, a junta 
da fazenda das Alagôas ponha cm pratica ·pm·a a 
rcccpr.ilo do iniposlo de 600 reis em arroba de 
algodno o mesmo expediente com que faz seus 
os dizimos do assucar exportados para Pernam
buco, ou incumbindo esta arrecadaç•ão ao mesmo 

Ernquanlo pois o commercio elas Alagôas Ilào 
recebe os estabelecimentos de que lm mister, sou 
do volo que se proceda. na arrccmlaçno dos 
600 rs. por arroha ele algodão pelo modo c ope
ra,,:ào ex pendida, c assim approvo o .parecer da 
com missão. 

A' cerca do commercio do púo·braúl parece
me acertado, que por uma lei cxlen sh·a e geral á 
todas ns províncias enriquecidas desta proclucr;no 
seja regulado. 

O Sn. RmEmo DE ANDRADA observou cm pl'Í· 
mcit·o lugar que cm sempre mais cou venir::ulc c 
acertado não legislar cm particular sobre mate
rias de imposições , c muito principalmente 
quando ha lcgislaçM propria seguida c obser
vada, como no caso présente ; c em segundo que 
se alguma junta da fazenda nno executava as 
ordens do governo devia este J'azcl-as observar ; 
mas que de nenhum modo se legislasse agora a 
respeito dos dizimas do algodào, c venda do páo
brazil de que tratava a represcntaç1lo da lhzcnda 
das Alagúas, pois o que convinha era observar o 
que eslava determinado, ale se regular pela as
scrnblea cm geral o que se julgar util. 

o Sr. Accioli:- Sr. presidente : l'i110 posso 
deixar de approvar a primeira parte do parccct· 
da commissão á vista do que acabo de omir ao 
honrado membro o Sr. Ribeiro de Anclrada, c 
estou bem persuadido que as p1·oviucncias dadas 
pa'ra a minha província a semelhante respeito 
terno posto cm soccgo os seus lavradores do 
algod1\o. · 

Todavia nào devo guardar silencio quando me 
lembro dos incommodos que clles têm soll'rido no 
pagan1enlo deste imposto . 

·· Sr. presidente, agricultar um gcncro que faz 
um forte commcrcio naquclla província, c pam 
o cxport:ir, seja o lavradot:, s~ja o i:ompt·ador, ser 
obrigado a dar uma fiança, além doprcjuizo que 
muitas vezes c!Ics têm experimentado, traz com
sigo o estorvo do comrncrcio j c is.to sno al~u~os 
do velho governo, que nas acluacs cu·cmnstancms 
exigem promplamcnle remedia j c o mais 
e que este imposto. passava a utilisar a outras 
)Jrovincias que ni\0 o linhtto produzido 

Quanto á segunda parte do parecer como 
estou certo que csto. assembléa ha de tomar em 
considcrnç1lo um objecto de tantll. importancia, c 
do que rcsulla grande interesse á fazemd~ nacio
nal, por isso igualmente o approvo ; Violo ser 



conl'ormc a i';Jl.flü <JIIC pnr nl'a "l' nt1n d.;m ll''"·;i. 
dt•nci:~>' unieamcnle par:t aqucllas • provinci:JS, 
quando ellas devem se1· gcraes a todas qnc 
abunelão ele semelhante gcnero, c do qual se 
pódc l'al.cr um bcllo c inlcrcsanlc ramo do nosso 
commcrcio. 

o Sr. souzn e :Mello :-Eu jí1 disse que me 
eou!'o~·iuUI'a c•Jilt <: sc:;unda parle elo parecer rela· 
l.i1•amenle ao p:io-btmil, c disse como cm tempo 
compelénle se devia olhar csl:t maleria; porl:tnto 
n:1o é t1ecessario que se cxpenel:'lO doulrill:ls a 
este respeito que ningncm combale; digo porém 
novamente que não sei como se possa consentir 
I]UC se não lmle agora mesmo de providencias, 
on inslrncçaes sobre a representação da .i unia da 
l'azcnda das Alagôas que Ihz objecto cl:t primeira 
parle do parecer da commissão; é ncccssario 
aiJendcr qne tal negocio j:i loi representado iL 
S.l\I. 1., iLs côrlcs de Lishoa, e agor:t ü csla assem
bléa; que c li e lcm por objecto grava me de pol'os 
ipll) se queix1to, COTllO CU lenho exposto, e extra· 
l'Íos de direitos. 

E' certo que ha. legislaçno cxislcnlc sobre o 
caso porém, ou lm abuso, ou inc:onl'cnicntcs na 
pratica, c c por isso que se pedem prol'idcncias. 
Se casos desta natureza devem ficar csp::wados, 
ao menos nno fico, nem ficarei cu jámais sem 
ex pôr ludo quando csti ver a meu alcance pelo !Jcm 
da causa publica. 

O Sn. Ru:mmo DE ANDil.\D.\ disse que o illuslt·c 
preopinanle o não cnlcndcra; mas que e li c dccla · 
rára que se linl1ão expedido, c esta vão expedindo, 
as convenientes ordens :is diversas províncias 
para a ob~crvaçrw do que eslava determinado 
por lei ; que por ora nada mais cumpria 1;11.er-sc 
cmquanlo se u:to legislasse cm geral ; e que isto 
cm o que linha entendido a comniissão c o expu
sera no seu parecer pelas razões j:i dcclarucbs; e 
que julgava cvideules. 

.I ulgou-sc a mntcria sullicicntcmenlc discutida; 
c procedendo-se á \'Ol:u;fLO, foi approvado o pare
cer. 

O Sn. Tmx1:mA 01; v_,scoxcELLOS. cm nome d:1. 
i:OillllliSS[\0 de sande publica lcÚ a seguinte 

PilO POSTA 

" A conunisslío de sande Jluhlica nomêu parn 
membros da ·commissão de l'óra, os conselheiros 
Vicente Nuvárro de Andrade, Fmnciscõ :\fanocl 
de Paulo c o Dt·. Antonio Ferreira Faança. Par;o 
da asscmbléa, 23 de Maio de 1823- Antonio 
Gonçalve~ Gom·ide, Jo8ÍJ 1H'I:âra da Fon8cca 
Vcr.Jconcellos, Cand·ido José de .A rwjo Vian)ta. " 
-Foi approvada. • 

Passou-se segundo ·a ordem do dia, :i discussilo 
dos artigos do regimento da asscmbléa e entrou 
cm debate o seguinte: 

"Art. 3.' O presidente não poder:i fazermoçno, 
discutir, nem valar. " 

o sr. Carna!ro do Onmpos : - Sou de ]li\l'C· 

l't.';· qu~, ;;e rli"."c lilllrial' u'!." <~rli;•:n r.· l'lilldo-mc 
p:u·a i:;so u'uuta ~implcs raziLO. ·· 

O Sr. presidente é um deputado da asscmbléa, 
. umrcprcsenlanle ela nar,,ão eleito ]JOJ' seus consli- · 

lninles para lli'OCill'ar o bem geral do Bmzil; o 
meio qnc ten1 de satisfazer a esta obri"ação é pro
pondo, diseul.indo c \'olando; logo se

0 
timmos uo 

Jll'esidenlc esta faculdade, privamol-o de fazet· 
aquillo pam que a na\'ão o nomeou, c cu creio 
que não lemos autoridade pat·a isso. 

X em obsta o dize~·-sc que cslc inconl'cnicnl.c 
dum um mcz, pois púcle o mesmo deputado eleito 
no primeiro mcz pam prcsiclenle, ser reeleito alé· 
ao lim da lcgislalum; licando a_.sim a asscmhléa 
privada da coopcmção das suas luzes, quando 
púclc succcdcr que se discutão negocias que 
nh1gucm conheça melhor do f{UC cllc. Fundado 
nestas razões I'Olo contra o artigo. 

(Outros Srs. suslcnlarno o artigo rcfor\:amlo 
os argumento~ j{L feitos nu sess1lo de 21 claqucllc 
mesmo mcz.) E afimll foi approvado. 

"Art. '!."O prcsiclcnlc scr:i eleito cm cada mcz; 
poderá ser reeleito; c lerá o lratamcnlo de cxcel
lcncia na conununicação ol'ficial. ,_Foi appro-
vado. · · 

"Arl. 5.' NãO podcr:i ser membro de com mis
são dumntc a sua pt·csidcncia; estando porém 
j:i emprebado em alguma commissãó, finda a prc
sidcncia, \'Ollar{L :i me;;ma commissilo, ficando 
sem clfcilo a subsliluiçno. " 
• O Sr. Cnrne!ro de Campos :-Eu approvo 
a duulriua du urli::;u, mas :tào me parece ucm 
redigido : diz-se ali i que o Sr. presidente não 
pódc ser membro de commissilo alguma; c clle 
é membro nato, ela ele policia. Portanto julgo 
que devia dcclat'aNc esta excepçno. 

o Sr. Pereirn dn Cunha.:-Comocmoulra 
parle tlo ru0iutcutu, oud~ ~c lrata das commis
sües, se diz que o presidente é membro nato 
da de policia, é claro que por aqulle lugar se 
deve entender esle artigo ; e por isso me parece des
necessaria a declaraçno. 

o sr. Andrndn Mnchndo:-A commissão viu 
a r.:lur;ão que lw l!Ult·c c:; te artigo c o 146, onde· 
se diz que o presidente é membro nulo da com
missão de policia, JJt;)S julgou desnccessario fallar 
nisso ; coml.udo eu approvo a emenda para 
maior elaresa. 

o Sr. Cnrneiro de Campos:- As leis dCI'Ctll 

~<)i: ciara~ ; c a J!l'<J]!u:;i~ào llu urtigo como está, é 
tLlsa. Xe,lle se diz..imlctcrminadarnenlc que não 
pódc ser membro de commissão, seja clla qual 
liir; logo, para que llilo hája contradicçllo entre 
este artigo c o 146, 'deve lazer-se a cxcep1:11o 
que propuz. 

o Sr Ribeiro· de Andrada. : - Eu creio que 
o a1·:igo tlcrc passar· cumo está. !.l'oda a com
missão quando apresenta, o seu parecer, tcn1 
direito a disculil-o, c a votm· nclle; ora, peJo 
ar!. 3' que já se vcnccunno pódc o Sr. presidente 



IH!ill prupút·, num di~culir, nem votar, logo nl\o 
pcídc ser mcmht·o de cornmissilO alguma, que é 
o que diz Ctitc tll'Ligo, c por istio <leve passar como 
cst<i rcuigido. 

Fizcrào-sc· mais algumas breves rcncxücs; c 
por fim foi o artigo approvado. 

" Art. 6• Na falta do presidente, chegada a hora 
aprasada, o vicc-prcsidente tomará a cadeim do 
preoitlcnte c far<'L as suas funcçõcs. Na !'alta 
de mnbob servini o secretario mnis antigo.» 
· Lembrou o Sr. Carneiro de Campos que uilo 

devia dizer-se secretario mas antigo, porqu'.! os 
scerclm·ios crilo eleitos ao mesmo tempo; c que 
por isso lhe parecia que tts palavras-o accl'cla· 
do mai<'l antigo-se substil.uisscm as seguintes 
-o primcil'o secrctal'io.-Foi aprovado o artigo 
com a referida emenda . 

. '' Art. 7.• Na eleição de vicc-pt·csidcille, obscr· 
var·se-lm o disposto no art. 4.' »-Foi approvado. 

" Art. 8.' O vice-prcsidentc podcd ser memhJ·o 
de qualquer com missão, c poder<'t continuar no 
cxcreieio tlaqucllas para que· tiver sido eleito, 
excepto quando por impedimento do prcsi· 
dente, occuparosculugar; c neste caso observar· 
se-1m o disposto no art. 5.~ -Foi approvado. 

" Art. 9.' Havcr<i dons secretarias eleitos cm 
cada mez : c dous supplentes ; os quacs todos 
podem ser reeleitos. n 

O Sr. França dcelarou que o lrabalho ia Qres· 
ccndo c que era muilo pczado a dous secreta· 
rios, c que por isso requeria que fossem qualro. 

Depois de breve discussão approvou -se ·o artigo 
com a emenda de-quatro 8ecl'etario8,- cm 
lugar de,- d01~ sec1'cta1·ios. 

"Art. 10. A ambos ossecretarios compele assig· 
mu· as nelas das sessões, as ordens e decretos 
da asscmbléa, coujunctamcnte com o presidente; 
ar;ompanhar ao imperador, príncipe regente, ou 
a rcgcncia, occupando neste inlervallo os dous 
supplentes os seus lugares na mesa; dirigir 
lodos os actos solemnes de juramento, c o mais 
que neste regimento se contém; acom]ianhur aos 
deputados que de novo entmrcm a jurar na 
assem bléa, sahindo a recebei-os na porta da 
sala. » 

Tendo fallado alguns Srs. deputados sobrcain· 
tclligencia verdadeira das palavras ordens c de
C/'ctos que o presidente e secretarias elevem assig· 
nm· ;_resolveu-se que em razno da alteraç!íO que 
tivera o artigo antecedente, Josse este art. 10 c 
todos os mais elo cup. 3• novamente redigidos 
pela commissno, pm'a serem depois discutidos. 

O SR. P~ESIDENTE assignou para a ordem do 
dia: 1•, a 3" discussão do projecto sobre socie
dades secretas ; 2", a discussão da Jll'Oposta dos 
lugares da secretaria da assembléa; 3", a conli· 
nuaçt\o da discussno dos artigos do regimento .. 

Le-vantou-se a sessilo ás 2 horas da tarde. 
J.l[anocl.José de Sou.zcG França, scct·cturio. 
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RESOLUÇÕES DA ASSEMBLJ~A 

PARA CAETANO PI~TO DE MIRA~D.\ MONTENEGilO 

lllm. c Exm, Sr.-A nssemhléa geral consli • 
tuinl.c c lcgislnliva do imperio do Brazil, scn· 
do-lhe presente o requerimento de Luiz Gomes, 
cm que se queixa de ser retido cm prisilo desde 
Setembro de 1821, por ser comprehcndido em 
uma devassa de roubo, tem resolvido, que se 
cxpcçM as ordens ncccssarias para se ubreviar a 
dccisilodo processo do supplicantc, c terminar-se a 
oppressão de que se queixa. O que V. Ex. levará 
ao éonhccimento de S. ii!. !.-Deus guarde u 
V. Ex.-Paço dn asscmhlt\a, cm 28 de Muio de 
1823.-José Joaquim Carnei1·o de CampoH. 

p,\R.\ }!AnTm FRANCISCO R!lJElRO DE ANDRlDA 

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti· 
tuinte e legislativa do imperio do Brazil, tomando 
em considerar;ão o requerimento de José Vieira 
de l\Iattos, procumdor geral da província do 
Espirito-Sunlo, cm que pedia algum subsidio 
para sua subsistcncia; por nilo se achar cmprc· 
gado cm serviço publico, c reconhecendo que o 
governo é quem pódc melhor avaliar os serviços 
do supplicantc c conhecer as suas circumstancias, 
tem resolvido deixar. no arbítrio do govcmo o 
rcl'erido subsidio, comtanto que não exceda á 
qnantia concedida ao procurador geral da pro· 
vincin da Paraltyba. O que V. Ex. levará ao 
conhecimento dP- S. M. L-Deus guarde a V. Ex. 
:-Paço daasscmbléa, cm 28 de Maio de 1823.-
José Joaquiln Carneiro de Campos. . 

Sessão e111 30 de !llaio <ie f 823 

Reunidos os Srs. deputados, pelas 10 horas 
da manltil, fez-se a chamada, c acltar:to·sc prq· 
sentes 56, faltando por enfermos os Srs Rodri· 
gues da Cosla c Gama. • 

O Sn. PRESIDEXTE declarou aberta a scsstlo, c 
lendo-se a acta da ar.teccdentc foi approvada. 

O SR. Souz.\ E MEL LO m:mclou á mesa a seguinte 
cleclamçno para se inserir na acta : 

cc Declaro que na ull.ima s~ssil.o fui de voto que 
o pt·esidente pudesse votar.-0 deputuclo, F/'an· 
cisco de Pattla SouscG e .Jl!ello. " · 

I 

O Sn. PEnEmA DA Cuxu.\ como membro Lia 
com missão de rcclacç:lO do regimento da assem· 
bléa, requereu a nom.eaçM de outro membro para 
ella, no impedimento do Sr. Gama, pam se 
proceder [L nova rcdacçno do capitulo 3" do dito 
regimento, como se linha venciclo na sessno ante· 
cedente. 

Resolveu-se que a simples redacç1lo de contexto 
podia ser feita pelos outros membros da com· 
rnissüo. 



Jfll) 

O S!l. SEcm:TAmo C:Anr;~-:mo DE C:.1~n·os leu mna 
fc!icitaç~o da camara da vil la de Barhaccna ú a~
!:'l'rnhléa: c outm do govcmo provisorio da pro
vincia de ~linns-Geracs.-Forrto mnbn~ recebidas 
com agrado. 

O Sn. YELLOSO So.uu:s mamlou :i mc:::a tt·es 
memorias sobre diversos nssumplos. 

O Sn. SECHET.IHIO FnAli<,:A, incumbia-se tlc as 
apre~cntar na seguinte :;cssno, com a:HIIllllH\ do 
seu conte LidO para se lhes dar a direC(!àO com
petente. 

O mesmo augusto senhor me tlclcrmina que par· 
licip~ a V. Ex., para o litzer presente na referida 
as~eutbléa, que fica inteirado deste objecto. 

" Dr·n~gnarde a V. Ex.-Palnciodo Hiode Ja
neiro, cm 23 de lllnio de 182!3.-Ju.•é Bon:ifaciu 
de .:.1 ndrada c Siha.-Sr. José ,)oaquilll Car
ncii'O de Campos. " 

I 
\". o Sr. Paula c :Mello :-Antes de entrar nn 
I \ . . . I I' I 

" lllm. c Exm. Sr.- Tendo levado :'t augu;;ta 
presença de S. i\I. o Imperador, o ol'lieio tlu V. Ex. 
tlc 10 do COl'l'cnlc mcz, em que participa rJuc a 
asscmbléa geral, con~tiluiulc c lcgi~laliva do im
pcrio do Brazil, tomando cm con~idcmf,:ão a JÜ!
ce~sidadc de lil'ros para illusl.ra~:ão dos negocias 
fJUC se lrali\o nas suas sessões, c querendo pon
par :i Jitzcmla nacional a despcza que liu·ia 11a 

compra dclles, acltám muito co;J\'cnienlc que, 
obtida a ncccssal'ia licent;a de S. l\I. o lmpcm
dor, a hibliothcca imperial c publica. desta côrte, 
fomecessc :i mesma asscmblén. os Jin·es de que 
esta precisasse no decmso de seus trabalhos. O 
mesmo augu~l.o senhor me ordena que participe 
a V. Ex., para o fazer presente na rcl'eridn· as· 
scrnbléa, que na data de5ta houve JlOI' bem pcr
rniltit· que o bibliothecario da dila bibliolhccn 
facilite os lil'l'os de jurisprudcncia, ou :tintla 
algtml outro que lhe !orem exigidos pot· parle 
da me;;ma asscmbléa, concorrendo as clarezas 
e fol'lnalidadcs que se achão estabelecidas na
queiJa repartição. 

mdem do dm, peço a perll11:lS1lo c c c tzct· c ua~ 
pnlavras. 

Na sessi\o antecedente resolveu-se que se 0-
zcssc. umn proclmna~ào aos poYos, c cr,car
rcgou-sc este trabalho :í co~nmissão de con~lilui
\'ilo. Parecia-me lmnbem .JUsto c convcmcnle, 
que se comidassc o f;OI'Cl'JlO a qnc fizesse um 
manifesto üs nnt;:Ocs, no qual se mostrasse a jus
lira da conduda do 13razil c os gcncro:;os senli
u:entos que no;: animüo pnm sustentar a causa 
tla 110~~a lihcrrlaclc c inclepell(lcncia: c pül' is~o 
trago para esse fim a seguinte : 

' J?>DJC.IÇ.\0 

" Proponho que se comi de o governo a Jhzct· 
um mauifcsto {Is naçúes, cm que se dcmonslt·c 
a justir.a da conducta elo Brazil, ele 12 de Ou
üibro cm diante. l.iem como os sentimentos ele 
que se acha anima1:lo. Paço da assembléa, 30 de 
lllaio de 1823.- O deputado, Fmnti~co de 
Paula." 

Reso]ycu-sc que se ol'ticiassc ao governo na 
fúl'lna indicndn. '~-, 

o sr. Paula c Mcllo :-Nú::; estamos discu
tindo difl'crentes projectos de leis; c alguns 
delles serM approvados ; mns ainda se nno dctci'
minou a mancim de;:ercm rcmetlidos osdccrel.os 
ela assembléa a S. ::\1. 1., nem a Jormula para a 
sua promnlgação. 

A indicaçilo que sobre eslc objecto oJTcrcceu o 
mr.srno illustrc deputado, foi remeltida á com
missilo ele constilui\:ilo .. 

O Sn. S!:CHET,Imo CAmn:mo DE CAm•os leu os 
seguintes ol1iciosdo ministro de estado dos ne
gocias do impcrio: · · 

" lllrn. c Exm. Sr.-Tendo lel'ado :'t augusta 
prescJH,:a ele S.l\Lo Imperador o oflicio de' V. Ex., 
de 17 do COITCnte mcz, em rJUe parlidpa que a 
assembléa geral, constituinte c Jegislaliw.t do im
pcrio do Brazil, acl1mHlo legalmente eleito o 
padre Ycnnndo Henriques de Rczcnde pnra de
pulado :'t mesma asscmbléa pela pro,·incia de 
Pernambuco, c nno reconhecendo a emnara da 
cidade de Olinda por autoridade compete11tc 
para annullar aquella legitima cleiçilO havia ordc· 
nado que a mcsmn.camara lhe transmiltissc, com 
a maior brevidade possivcl, o diploma do sobre
dito tlcpt1lado \\•nancio Hemiqut•s de Rczt!lllle. 

" Deus guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de 
.Janeiro, cm 23 de :llaio de 1823.- José Bonl:
.facio ele .Andmda e Sih•a.- S1·. José .Joaquim 
Camciro ele Campos." 

Passou-se :í ordem do· dia, c sendo lido o pro
jecto do Sr. Rodrigues de Cat·vnlho sobre as 
sociedades secretas, eom as suas l'CSpcctivas 
emendas, entrou cm discussão o arl. 1• que diz: 

" Fica desde j;'t éassado c re1•ogado o alvurú 
de 30 de )fmço de 1818, pela barbaridade das 

1 
penas impostas contra as sociedades secretas. " 

O Sr. Pereira da Cunha: ~ E' da maior 
evidencia tJUC o § 1" deste decreto não deve 
passar como esl:i _enunciado, por me parecer 
opposto aos. principias de justiça di~lribuiliva 
que deve proporcionar castigos aos crimes, as
sim como o premio aos bons serviços feito:; ao 
estado. 

Não havendo na nossa lcgislaç1lo alguma pt·o
Yidcncia a re;;pcito das sociedades secretas, c 
sendo ele absoluta necessidade prevenir os ma
les que de tacs conl'enliculos l&m resultado ;'t 
segurança publica, cm indispensavcl estabelecer 
penas para taes direitos, c é por isso que se pro
mulgotl o !Jh·artí de 30 ele l\Iarço de 1818. 

Confesso, c t·cconheço a barbaridade de sua 
clisposiçilO, classincando como crime de Jesa-ma
gc;;tade a simples associar.no secreta para ser 
punida com castigos tno acerbas; mas lambem 

· direi que nno devem Ocar impun idos os Jhctos 
desta natureza, dos quaes podem resultar incai-

·CUiavcis males á sociedade maxiwa. · 

------··--- ------------- ---------------···· .. 



F•do qne cassando-se a doutrina do tlito al
var:.'t pelos motivos r.xpcndidos, ellc <leve sc1· 
subsliluido por disposirucs que correspondão rt 
seus determinados fins; ·c é por isso· qnc ni'\o 
eoncordo igualmente com as emendas que se 
lhe lem leilo. 

De duas maneiras devemos considerar as so
ciecl:\dcs secretas, ou sc;ja porque ellas Hão le
uh:J.o o cunho legal, islo e,, que se raç:J.o taes 
reuniões sem licença do governo; ou seja por
que nilo obstante a legilimitade de sua insliluiçilo, 
cilas lêmullraprtssado ~cus limites, ingerindo-se 
nos ncgocios polilicos do estado ou conspirando 
contra elle, c machinando a sua dcslruir;l1.0. 

No 1 • caso, se os autores d·e laes instilniçues 
nl\o aprescnlão permissão do governo com aquel
las rormalidadcs que parecércm convenientes 
para se flsc:tlisrtr sua conducla, devem ser casti
gados por este acto illieito, l'azenclo-sc por isso 
suspeitos; mas este simples facto nãO de1·c ser 
logo cl:tssiflcaclo cm conjuração ou sedicção, por
que o seu crime consiste mcrmncnte em não 
obter uma licença para pôr cm pmlica seus exer
cícios, transgredindo a lei que assim o ordena; 
c esta desobedicncia, fazendo-se digna de alf;uma 
demonslrar;.ão, não é todavia um deliclo ele tal 
mtlureza como aquelles que invertem c alacl\o 
a ordem social; c por isso é neccssario substituir 
uma legislar;ão propria, uma vez que se deroga 
este almrá, nrto podendo este negocio remell.cr
sc :is leis antigas do imperio, crilrtndo-se um 
mal com outro ainda maior. 

No outro caso, porém, se devem pôr cm ciTe
cti va exccuçilo as penas qne as leis irrogl\o aos 
conspiradores, c áque\les que, abusando das 
sociedades secretas, unicamente insliluidas para 
lins philantropicos c bem da humanidade cm 
geral, se alrCI'Cm não só a ingerir-se nos nego
cios polilicos do estado, tomando medidas minis
leriacs, como se alguma influencia lhes fosse a 
laes respeitos permiltida, mas principrrlmcnle 
pl'Olllo"endo actos subvet":>ivos com ataque ma
nifesto da publica segurmu;:t, o que· r.levc ser 
punido com a maior severidade. 

Pre\•cnir os crimes é um dos mais importan
tes devc1·cs do legislador, para evitar a perda do 
cidadl\o que seduzido por motivos ·apparcntes se 
abalança a praticar excessos que se torn1lo rui· 
nosos t't sociedade, para cujo bem todos devemos 
contribuir; mas uma vez commcttidos, é de abso
luta necessidade que se siga o castigo, que deve 
ser proporcionado pelos gl:'tíos de dólo c malicia 
que servem de base :1. sua imputação pela rcg1·a 
bem estabelecida de que - ·in maleficiis volun-
·tas non exiills apecfaltLI'. • 

o Sr. Dias : - Eu propuz que se prohibis
sem todas as sociedades secretas. 

H.!l 

povo, por suas preoccnpaçocs, r.leu origem ú~ ~ú
r;iedades secretas; então obcr.leccndo o homem 
á imperiosa lei da natureza, cedeu ao impulso do 
pcns:uncnto, qLte busca sua liberdade; c apczar 
dos calabouç.os e dos supplicios, os que partici· 
pavão elos mesmos sentimentos, se ;iurárão se
gredo e fidelidade, cnlaçár1l.o-se com o vinculo 
de uma sociedade secreta, c se fizcrão prosclylos 
de sua doutrina. 

Encontro nos vestígios da antiguidade duas 
associações secretas a di! Hcliopolis, no Egypto ; 
a de Elcusis, na Grecia ; a pt·imcim inventada 
pelo" podm· dos sacerdotes do Egypto, para lerem 
o povo na ignorancia c os reis na dcpcndcncia; 
isto quando não se creia que os autores de l.acs 
associações não se alrcvêrão a chocar de l'rcnlc 
o politeísmo nacional; a segunda, assim 'Como 
igualmente a primeira, linha por origem a neces
sidade de communicar pensamentos sem perigo. 

Os mesmos reis se virão na necessidade de 
obedecer á estas corporações secretas-religiosas, 
c debaixo de sua direcç1l.o dominavão o povo 
sempre illmlido, ora com os prestigias da my
lhologia, ora com a explicação dos gcroglificos; 
c não viveria seguro no Un·ono o rei que nãO 
respeitasse c;tas corporaçOes, pois armas invisi· 
veis Linha a combater. · · 

Se, pois, as sociedades secl'Ctas é neccssario 
qne durem emquanto dura a opposiçl\o do poder 
absoluto, do qual mesmo, e de sua perseguiçrlO 
se alimenta, bem como o heroismo dos marly
res se augmentava com as ly1·annias do amphi
lhcalro; ao contmrio, cahindo e morrendo o 
dcspotisino pelo espírito do seculo c pelo impe
rio da razão jit nt\0 são utcis, antes prcjudiciacs, 
as sociedades secretas. 

A liberdade ele pensamento é o primeiro ele
mento dos governos conslilucionaes, c a sua pu
blicidade, o seu primeiro eiTeilo. 

Não conheço actos indiflercntes nos indi
víduos; logo, as sociedades secretas, ou s:to licitas 
OLI i!licitas ;. os julg:1dores o dicidir:ío. 

Quanto ao alvart't de 30 de Março de 1818, 
como nos achamos aqui para legislar, e a bar
baridade das penas seja abuso do legislador 
minorem-se suas pcn~s segundo a maior ou menor 
gra.vidadc elos dcliclos, c attcndamos ú salva\~l'lo 
publica. 

o Sr. Rodrigues de Carvalho: -Sr. presi
dente. Ninguem disse ainda que devião haver 
sociedades secretas, antes o que se pretende é 
que :~s n11o haja. · 

Sei que o liomcm ~ente um impulso ii·rcsis
tivel a cmnmunicar aos muis.homcns o que sabe, 
c entende ser verdade. 

·o dt'~potbmo absoluto Llc um homem ou do 

Diversa cousa é admittÍL' sociedades, ou 
havei-as occultas. Admiltem-•e; logo, cada um 
tem a faculdade de declarar ao governo a asso
ciação, que pretende, o governo a faculta, c 
então é essa associaçl\o permiltida c reconhecida, 

· c n1lo estt't na classe das occultas; supponhmno:; 
porém que se não pede licença, é o ajuntamento 
vedado, c é sect·clo ; ternos portanto que se não 
pcrmillcm soricdarlcs secretas antes se c:,slit:ão. 

----·-··-



19:2 SEi:'SAO Kli ;~u DE :IL\lú DE l 8:2:.: 

Qu:udo ao 1" arti!;o Plllli10 est:n·a mni pr~srntc 
no regimento, r por i;;,;,J rlr>i r. t'all:<al aincla que 
h1·evc c dessa eansal procedia a raz::to, da revog-a· 
\'ão, e da dontl'ina do :1" artigo. 

O 3.• artigo ainda que não é legislativo cm par· 
tiCIIIar, com tudo dl'llc ~e conclue que não s::to 
pcrmiltidas as associações secretas c no caso de 
existirem depois de;:te projcctu, c :mies de nova 
JegisJar;ão, a COII:'CCjiiCIICia ei'U que fieal'ãO Sll· 

jcilas l.acs sociedades :'L correcr;ão, e vigilancia da 
policia, para serem castigados os cumpliccs, con· 
J(mnc os uclos criminosos praticados pelos seus 
membros. · 

Fallárão depois alguns outros senhores tanto 
a f'avor do artigo como contm cllc, querendo uns 
que p;tssassc tal qual estava, c votando outros 
pela suppressno indicada pelos Srs. Andrada 
Machado c Fran~'a, nas ;:uns respectivas emendas 
propostas na scssno de 20 de )Ia i o. 

.ltilgando-sc a materia sullidentemenle discu
tida, poz-se á votação; c vcnccu~sc que pa~;;am 
o artigo com a suppressão das palavras-pr.lrt 
ó111'baridade da.~ penas hnpo.,fa.~. . 

Segui o-se o ar L. 2', que c do teor seguinte: 
" Todos os processos pendentes em virtude 

do mesmo almr;í fici10 de nenhum cffcilo. c se 
porão em perpetuo silencio, como se não ·tives
sem existido, tendo para esse fim o presente de· 
creto, o e!Tcito retroactivo. 

O Sr. Almeida oAlbuquorquo:- Este pa· 
ragrapho c a meu ver, inutil; parece-me que 
púcle ser supprimido : revogada a lei contra as 
sociedades secretas, claro esl{L que cessa lodo 'o 
seu em~ilo; cnlllü o juiz não tendo mais obra a 
lhzcr por ella, ficilo necessariamente sem vigor 
quaesquer processos pendentes, corno se nunca 
tivessem existido. Demais lodos sabemos que 
este celebre almrii de 30 de )larço mmca teve 
execução ; talvez mesmo não fosse feito senão 
para aterrar; consequentemente nilo podemos 
~uppor procc~sos pendentes ; nem c nccessario 
augmen!ar entidades, c fhzcr as leis difl'nzas, que 
6 o que de ordinario as torna obscnras. Voto 
pois que se suppr!ma este 2' parag!·npho. 

o Sr. Rodrigues de Carvalho: -'Se o 1' 
artigo passasse (:omo o linha redigido, não leria 
lugar esta qnesti10. Sendo a causa da dcroga· 
çi10 do alvará a barbaridade da pena que louge 
ele guardar medida c proporçilo entre o lhcto 
prnlicado c o castigo, atacou os pl'incipios de 
justiça, 6 conscquencia que tudo quanto se li· 
v esse feito, tudo que estivesse pendente devia ·ou 
desfazer-se ou cesstu· ; o contmrio seria confessar 
que se havia julgado por uma lei iniqua, que 
por tal era reconhecida, c ordenar que conli· 
mwsse o dtladão a soli"rer essa injustiça c ini· 
CJUidade; o que não posso admillit'. 

Suponhamos que e:>la u;;,;l!nbléu declam o 
nlvar;\ l'lll qneslão barbai'O, que é o mesmo que 
(ko;;lnunauo, ft'roz1 Cl'!lcl, c que cxi,;tino cidadnos 

Jli'I'SOS peJa di:<posir;1lo tJplJp, f' !ll.i[I'OS SPIIfe!l· 

ciado,;; o~ primriro,; d!•riJtJ ,,,.,. >•Jilu"• us 
segundos reintcgmdos em sens direito,;, não pot• 
via de perdrw, mas pül' just.i(~a e dercr. 

Se o perdão é a absolvi('1to ela eu! pa c 
rcmi~são da pena merecida, não quadm ao que 
estü cm processo, onde n11o lia certeza de culpa, 
nem existe ainda pena infringida; nn.o quadm 
ao que f'oi >cn!cuciado, porque se cxistio culpa, 
neulanna rel:u;ão lere com a pena c pol'lanlo nilo 
t'ui nll'rccida; c tudo quanto se deve l'azer ü 
reoliluir a liberdade c os bens tiSUI"]KUlos por uma 
lei que infi'ingio llllla pena !no dcspJ·oporcionnda, 
que foi reconhecida por barbara c cruel, pois o 
perdão assenta sobre a pena dada por uma lei 
jus la, que com·cio ao fhc!o illieito. E' por isso que 
aeho o § 2' concebido nos lermos cm que deve 
passar. 

Os Sns. RmEmo m: ;\ ~DRADA, Pmr.mA DA 

ComA E ANDllADA MACHADO sustentarão encrgi· 
camenle a S11pprcssi10 do artigo, já como de;;ne· 
ccssario .i•í como incompativel com os melhores 
principios de direito por não poder admitlir-sc o 
efleilo rctJ·oaclivo nas leis, porque estas só rc
gulão .as acçúes futuras do cidudilo, e nunca as 
prelel'llas. 

o sr.·carneiro do Campos:-Estoupcrsun· 
dido npczar das razoes expendidas que este 2• 
artigo não só dCI'e pas;;ar, mas que é indis
pcnsavcl. Nilo creio que os scnlJOrcs que o têm. 
atacado queirno que os individuas presos ou 
p1·occssados, por serem membros ele sociedades 
scr;re!as, sofl't·ão as penas do alvani ele 1818; mas 
se não querem como votno pela supprcssl\o do 
al'!igo ? O que csl;\ preso, ou cm processo, cm 
''irtudc d'aqucllc alvat·;i, a que penas e5l<i 
sujeito? A 's antigas ou ás da nova lei que s~ fizer? 
l\"ingucm duvida que é ás antigas; logo este artigo 
é indispcnsavel po1· ser, como ,i{L disse cm outra 
sc;:;;ão, uma r.specic de amnistia para aquclles in· 
felizes. 

Todos sabem que em Ines processos se nt\0 
obscrv:l.O as l'ormnlas admittidas a favor dn inno· 
ccncia, c que tudo nellcs anima a calumnia c a 
perversidade, e lhe facilita os meios de verificar 
suas vinganças particulares ; c portanto, longe de 
ser absurdo, I! justo c santo annulm· processos 
tão monstruosos, pelos quacs alguns cidadilüs 
podcr:ía ser victimas de scnlell\'as dadas cm 
virtude daquclle cxecravcl alvará. Quanto ao 
efl'eilo retroactivo que tenl1o ouvido censurar, 
digo que ni'lo se lira por esta disposiçil.o direito 
nenhum adquirido, nem se innovilo obrignçaes, 
donde se segue que se nno verifica injustiça 
alguma no ref'eric],) eiTcilo; unicamente se aunulla 
o que por sua propl'ia natureza n11o podia SN' 

valido: restituem-se ao cidadão direitos de que 
a injusti1·a o tinha primdo: c por isso voto pelo 
artigo c o considc!'O fundado em principias de 
l'il~M c d!' hnmanidadr.>. 

O S!l, An.mo LljJ,I dcl~·mlco :t doutrina do 
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artigo mostrando com muito~ c fortes argu· 
mentos, que mm\ vez ·reconhecida a injustiça 
da pena, de nenhum modo se podia consentir 
cm que a soiTrcssem os presos ou processados. 

O Sr. Rodrigues do c-arvalho :-Já disse que 
quando concebi o' projecto nilo tratei de legislar 
sobre sociedades secretas; foi a minha inlençilo 
que na constituiçM se prohibisse mui sizuda· 
mente todas as associaçocs secretas, que ten· 
dessem a desorganizar o nosso syslema politico 
fazendo deste objedo um artigo constitucional. 

Umu lei marcaria as penas, e trataria das 
outras sociedades, · que tivessem fins inno· 
centes, ou damnosos; mas entrar agora em 
legislaçM sobre sociedades secretas, pergunto 
estabelecendo-se penas contra estas sociedades 
os cidadn.os que se uch!!.o prezos nesta côrte, 
ou nas províncias (aonde os póde haver em 
virtude do alvará) fieM livres das penas fui· 
minadas~ uma vez que se nilo faça alguma ele· 
claraçilo, a respeito delles? Eis o que nilO en· 
tendo. A lei fica comprehendcndo Lodos os réos, 
e aqui temos, que uquellcs, que já estilo prezas, 
e que têm sofTrido prizües rigorozas, e Lodos 
os tormentos, que antecedem á sentença dada 
cm virtude do alvará dc~O de Março ainda ficilo 
sugeilos a so!Trcr uma sentença c penas quando 
o facto de serem socios de uma sociedade, 
secreta, sem outras circurnstancias aggravantes, 
já cstt't bastanlemcnte punido pela dureza com 
que os réos têm sido tratados. 

Não se declarando estes isentos,. ainda que 
n1\o sejilo julgados na fórma do alvará, têm de 
serem julgados arbitrariamente pelas leis de 
policia, como corrccç1lo, por se classificar con· 
venticulo; c ahi temos os réos sugcitos a um 
novo processo, c submettidos a uma pena arbi
traria correcional, a que havino de preceder as 
delongas de taes processos : ora, tendo-se mostra· 
do, que a simples aggregação já está punida com 
a prizilO, sua fórnm c dureza, vem a ser injusto 
esse novo processo, nova sentença, e noYa pena; 
e é para evitar esse novo flagello, que se precisu 
!'aliar nos réos que se achno prezas, afim de nilo 
ficarem· sugeitos a novas perscguiçocs, c é por 
isso que voto para que se conserve· a doutrina, 
e letra do pai·agrapho segundo. 

Julgou-se a materia sul'ficicntementc discutida, 
e propoz o Sr. presidente á votaçilo: 1.• Se devia 
supprimir-se o urtigo; venceo·sc que nn.o. 2.• Se 
passava como estava redigido; venceo·se que nilo. 
3.• Que emenda conviria? . 

Propoz ent!lo o Sr. França que como algum 
Sr. deputado ·poderia querer · fazer alguma 
emenda deveria esta escrever-se e ser remeltida 
Íl ·mesa para entrar em discussão na sessno 
seguinte, dando-se assim tempo ·para se pensar 
melhor sobre a escolha da emenda que de\·eria 
ter o artigo. Foi gcrahnenle apoiado, e adiou-se 
a diseussno. 

TOMo.]. 

. Passou·sc ao segundo o!Jjecto da ordem do 
dw, que era a proposta dos Srs. sccrclarios 
sobre o numero dos empregados da scCI·elaria 
dtt asscrnbléa. (Veja-se sessno de 21 do corrente.) 

O Sr. Andradu Machado :-Penso que se 
cnrtou CO!Il mno larga. Por ora faz-se o trabalho 
cu:n 4 ofliciacs, ~ o ?l'licial-maior; e por isso 
cmdo ,gt~e 3 ordmar10s e 3 supranumerarios 
sno sulhcJCntes. Tudo o que augrnenlar dcspezas. 
não sendo estas nece.ssarias, nno me agrada; 
e como estou persuad1do que o trabalho se faz 
co;n n;?t.ade do numero proposto, voto que scj:to 
SeiS OJ!!Clacs. 

O Sn~ A~onApA E S1~ v A :-T~m~em me per· 
suado qu.c bastilO os se1s, 4 ordmar1os e 2 sup1·a· 
numer~r10s, ?U amanuenses. Nno julgo que 
se prcc1~c mms gente para ser bem servida a 
secrctal'm. 

O Sr. Carneiro de Campos :-Sr. presidente: 
Como fui orlicial·maior da secretaria d.e estado 
dos negoci.os d? ~·eino muitos annos, posso fallur 
com cxper1encm. 

N aquella secretaria havia na verdade muita· 
gente; c assim mesmo apezar do meu desejo de 
nno demorar o· expediente, c de me recolher da 
secretaria para casa pelas quatro horas da tarde, 
amontoava-se o trabalho mui las vezes mais do 

· que cu queria porque adoecino alguns, e os outros 
nno baslavilo para a prompla expediÇão. 

Para esta proposta eu combinei corr. o 
Sr. França, e considerando todas estas rasoes, 
assenlúmos que este numero Dilo era demasiado. 
Eu vejo que no desembargo do paço, c mais nilO 
é uma rcparliçilo como esta secretaria, anda o 
expediente atmsadissimo, e por falta de gente: já 
do thesouro publico forno alguns olliciaes, e 
ajJezar disso as partes queixno-se das demoras 
que alli so!Trem os seus papeis. 

Eu nO.o quero melter afilhado nenhum meo ; 
·nunca os tive nem tenho; escolherno-se os de 
melhor l<:tra, c de melhores informaçoes ; c con. 
cordames neste numero porque nos pareceu 
preciso. 

o Sr. Fran9a :-A assemblén póde determinar 
que sej1lo o ou ti, o numero que lhe parecer; 
mas sempre direi em defcza da proposta que 
lambem pela exp'eriencia que tenho julguei pre
cisos os doze. O o!ficial-maior é sempre clrcctivo, 
porque quando falta, outro deve fazer as suas 
vezes para a distribuição dos trabalhos: um esttí 
occupado no registro das actas; e nada mais pódc 
fazer; outro no das propostas; outro no dos ofli· 
cios. Hc preciso depois quem faça o expediente, 
quem tire cópias das nelas, e de tudo o mais que 
se manda imprimir; em uma palavra o serviço é 
diario e de impertinencia; e com pouca gente 
nno se faz; porque uns faltilo hoje, outros amanhn, 
e o que resulta disto é não poder desempenhar-se. 

Porém cámo cu nno hei de ser perpetuo neste 
lugar, lá se avenha com a secretaria quem tiver 
clr. responder pelo h'abalho clella. 
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o Sr. Co.ldas :-0 qne o nohrc dcpntado o devem nomear-se, até para qnl! voltem á:; ~Lias 
S1·. Camciro di;:;c do expctlieh!c do dcscJÜbargo respcc:tiras scct·ctm·ias O:l ollidncs que estilo aqui 
do paço, pen:::o que nM provem ela Jitlla dos ofli· lr·:•r•:ri!::::lllll. 
eiae;: . .As parles na rcr,!adc queixão-sc . das de· \ 0 Sr. costa Agui.ar :-S1·. presidente: como 
moras el'aqncllc tribunal; ma:; cu creio qne o 1 estou persuadido que os ol'ficiacs que se nomea· 
official-maior Silveim as promO\'C mui de pro· rem, curnpridü, como dc\'Cm, o:; seus deveres, 
posilo. sou lambem da opinião que ~1\0 bastantes oito, c 

E,;scs mc::;rnos o!'liciacs que para alli l'orão rlo que com este numero a ~ecretaria !icar:'1 cm 
!hc;:ouro publico elle fez com qnc sahissem; verdade bem ;;cn·ida; porqu;ullo segundo o que 
porque não lhe J'az conta a brevhhlc da expedi- cu lenho ob,;er\'ado um oi'Jicinl é o encarregado 
\'i'lo do trabalho; andando alrazado, angmcnla-sc do registro da:; aclas, outro do elas propostas c 
a dcpendcncia, prel'cl'Índo o que 1hnis COll\'tm sua~ competente,; emendas, c oult·o do expedi· 
pam utilidade p:u'liculat'. · ente ollicial, c por este modo ainda restilO cinco 

Portanto o exemplo nilo serre; pois ni\0 vêm para os oult·os trabalhos, e mesmo pam sup· 
ns demoras da falia de ol'liciacs, mas tlo inlcJ·csse prirell1 ns lhl!a.s que po~sào haver por mo! estia,. 
r;r11· i:·."'" l•·ra u r·,.J~·l'i<lo uni•·ial-maior. 011 oulms quaesqncr wolivo> jrrslifieados; ni\0 

o Sr. Ribeiro de Andrada: - Aintla con· sendo po!'lanto ele rccciar· algum lranstomo ou 
lant!o com as l~tltas dos ol'liciacs que nrw vierem dc!llora no andamento dos ne&;ocios da mc~ma 
á secretaria por Justa causa, creio que nomcan- secretaria, uma \'C?. que os ol'ficiaes s~lislhçilo, 
tlo-;;e oito serao c;;tes sullicicnles para o ser- como jâ dissq, :.i:> suas obrigações, o que é ele 
vir;o efi'cclivo; e cu lhria quatro ofliciaes ordinarios esperar do seu zelo, e ale do cuidado e fiscalisaçil.o a 
dois supmnumcml'ios, a dois amanueusc":l, ou este respeito do5 Srs. sccreturios. 
praticantes, para com a esperança de acc<:sso pro- ! .Quauto, porém, ao que ponderou o illuslre preo· 
curarem os ultimos habilitar-se por merecimento 1 pinantc o Sr. Ribeiro de Andrada, conlormo-nw 
a paõsar a officiacs ordinarios. ~1 inteiramente com as suas reflexões, por me 

Mas sou ao mesmo tempo de parecer que n:to · parecer mellror, c até d~ equidade, esperar pelas 
d.cvem por ora ser prol' idos estes lugares, mas relot·mus qu~ se quet·em nas secretarias, pm·quc 
sim servidos como estão por ol1iciaes das sccJ·c· 1 talvez fiquem alguns de fóra, que seja ncceasario 
tm·ias de estado, até que pch rclorma geral se ~lllp1-egar; c particularmente por não ser jà tle 
conheça se Ira empregados superfino~ cm algn- absoluta c immediata ucccssidadc a nomeação 
m:~s rr.parliçúcs; poi:; t.:Jll tal caso cs;;cs dcrcr-.iõ dos orlitiacs para a secretal'ia da asscmblca, por 
passar Jl[!!'a aquclbs que Dilo tiverem o mtmct·o isso qrw estamos bem sc!'l'idos com os que ac:lual· 
nece~:>11rio ao, seu respectivo scrl'i<,"o, sem se mente cxisfcm, p~ra os quaes snpponho indiffr.
aLtgmcnlar a despeza de llOI'OS ordenados, que rente !rnbalhar alli, ou nas respectivas cslaç.úc~ 
<·runpre critm· crn bcnr .. n<:io da fazend[l publica. onde estaril.O, rislo não lhes resultar pt·ejuizo 

o sr. carneiro de campos:- ;)1uito lculro algum cm ·seus interesses por motivo desta. 
oul'ido Jhllat· de abundancia de empregados; mudança; conl'ormando-me, pois, nesta parte 
n1.1s 1·ejamos se isto é ve['(lnde. com o qne disse o S1·. Ribeiro de Andradn, 

Sl\o seis as secretarias' ele estado a ~ahci·: julgo ser melhor esperar qnanlo ;\ nomeaçao 
· · · · · 1 dos ol'liciaes da secretaria da assP.mblea, Jlam Jmpeno, JU~lr\~a, mal'ln 1a, guerra, negocias 
estrangeiros c l~tzenela. quando se tratar das reformas da sccrelm-ia cm 

.,., cJ • • «era! ; quanto !lot·ém ao numero dos mesmos l\a o ImpcrJO nilO l1a os sufficientes ol'ficiacs, " · ofliciacs ele que deve ser composta, e de que 
para o semço que é baslantcmcnlc gt·andc, nn-ora se questiona, voto que s~jàO oito, a saber: 
porque alguns eslM impossi!:Jilitados por moles- "' · 
tias chrouicas, um no gabinete do ministro, c q11atro ordiJJ:tr·ios e quatro supranumerar10s. 
dous aqui. Na da justiça ac!ta·se o oflicial-mnior o sr. Franca :-Nada mais direi sobre·o nu· 
quasi sempre com dous ofliciacs unicamente, o mero de ofl!chics, pois como jú disse, sil'l·a-se a 
que de ~eJ·to. n1l.o basta para. o expediente. Nas secretaria com os que quizcrem ; mas sempre 
da m:lrmha c guerra, se não tem Jalla, 111lo têm obserl'urei que se acaso se decidir que a no
de sobejo. Na dos negocias estrangeiros creio que mcaçl\o dos oflíciaes fique reset'l'ada pm·a a re
Sl'LO trcs. Na da fazenda nno lm nenhum, de sorle forma geral, a elo ol'ficial-maior eleve ser cxce
que quando nas parlarias expedidas por aquella pluada desta regra.; porque é de necessidade qne 
rcparliçno se 1~ manda Sua llfagesladc o a secretaria desde ,iá esteja encarregada a quem 
Imperador pela secretaria de estado elos ncgccios seja oflicial proprio·da casa. · 
da fazenda, falla-se no que só existe nominal- O ol1icial-mnior é o que sabe mnis dos nego
mente, porque tal sec1·etaria nll.o hn. ;'\este;; cios da asscmbléa; é, por assim dizer, o vcrda
termos como se póde esperar que dos cmpl'e· dciro scct·ela!'io deste congresso, porque é fixo 
gados acluacs sob~jcrn homens na reforma no seLJ lugr.r, c pela sua m~o passno lodos os ne
p~l'a vit·cm servir na assernbléa? Quanto no gocios. Pol'lnnlo valo qnc seja sem dcmom no
JJuruero, :>c o de oito se julga Hllfiicieutc, ton· meado, ainda r1uc se dcmot·e a nomea\·1\o do$ 
venho (•111 r1ue sejM oilo: lllas P.nlenclo qrrc onlr·o;; o11ir:iar.s. 

·-··-··-··-------------
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O Sr. Andrndn e Silvn:- Son rlo mesmo 
p.awer; e ao l('t" di:;:::e o Sr. Frltll\~a accresccn!o 
que o ofilciahnaior que est:í servindo aqui, é o 
da minha sccJ·ctaria, c que preciso deli c pam o 
expediente, no qual me está fazendo muil:t 
falta. 

o Sr. Dins :-N1lo faço distincç!lO de ncgo
r:ius; "~ t'lll/'l't.•,gados devem sr.mprc ser escolhi
dos colll a capacidade nccessaria para a boa sa
tisfa\~!lo uns suas obrigar;Oes ; c como julgo que o 
servH,:o da asscmb!éa é o mais importante da 
llt\Ç'ão, parece-me que lambem para o desem
penhar se eleve cscollwr o mais habil, sem nos 
importar que cl!e pcrlcnça á esta ou :tquella re
partição. 

Sirva aqui cmquanto fôr preciso, c vollc de
pois ao seu lugar. 

Depois de breve debate, julgou-se a matcria 
sufficicntcmente discutida; c foi appl'Ovada a 
proposta com a emenda de quatro qfjic:iaes ord·i
nm·ios e qual?·o S11Jl1'anume1'rtrios, cm lugar dos 
seis· propostos para cada uma destas classes; c 
resolveu-se: 1 ', que a nomeaçãO dos outros offi
ciaes se reservasse para a occasião ela reforma 
geral das secretarias; 2', que entretanto cm: ti-

. nuasscm a serl'ir os ol'ficiaes que esta vão inlcriua
mente emprcgndos ; 3' que se nornensse imme
diatamente Ulll ol'ficial-maior en'cclivo para o 
expediente da secretaria da asscmbléa. 

O Sn. SEc:HETo\1110 FruNÇA propôz que convinha 
encarregar-se <i commisstlO de l'azenda, ou talvez 
aos Srs. secre!nrios a proposta de um orçamento 
dos ordenados sufficicntes a estes empregados; c 

· fallanclo alguns scn h ores sobre a conscrl'açno dos 
emolumentos elas respectivas reparliçOes aos ol'
ficiacs nctualmcntc empregados na secretaria da 
asscmbléa, interrompeu-se a_ discussão por ler 
dado a hora. 

O Sn. PmsrnE~'fE assignou para ordem do 
dia: 1 ', a continuação da disrussno do projecto. 
sobre sociedades secretas; 2', a da discussno in
terrompida sobre os vcncimeulos dos empre
gados na secretaria ria asscmbl6a ; 3', a discus
sM do regimento interno. 

Levantou-se a sess1to {Js 2 horas da tarde. 
J.llanoel José de So·uza F1'ança, sccretarto. 

I ( RESOLUÇAO DA ASS~MBLÉA 
1'.\1\A JOSJl JJONIFAC!O DE A);DllADA E SILVA 

Illm. c Exm. Sr. - A asscmbléa geral consli • 
tuiutc e lcgislatim do impl!rio do Brazil manda 
participar ao governo que julga conveniente que 
se faça <is . nac.~aes um manifesto cm que se de
monstre a justi~~a da conducta do Brazil desde o 
dia 12 de Outt1bro de 1822 cm diante, c os ge
nerosos sentimentos de que se acha animado 
pam dct'cntler c suslcnttü· a causa gloriosa da sua· 

intlrllC:Hlencia c lihcrdnde. O f{UC V. Ex. Jc,•ar·;í 
ao conhecimento de S.M. !.-Deus guarde V. l!:x. 
-Paço da asscmhléa. cm 30 de Maio de 1823.
José {oaquiut Cameiro de Campo8, 1/ 

Sessão cm 3t de Maio de t 823 

Reunidos os Sr. deputados, fez-se a chamada 
c ac!Jarn.o-sc presentes 54, fallando por enfermos 
os Srs. Gama, l\Iarlins Bastos, Rodri3ues . da 
Cosla c Silvcir::t de Mendonr.a. 

O Sn. PaÉsmE:sTE declar~u abc1:ta a sessll.o, c 
lida o. acta da antecedente t'oi approvada. 

O Sll. SEC!lETAillO rn,\xçA deu a substancia das 
trcs memorias que na sessão :mtecendenlc man
dára;í mesa o Sr. V clloso Soares, dizendo que c lias 
eonlinhão a.cxposicão dos males que soiTrc o. pro
vincia de l\Iinns-Gernes pela .vadim,:ào c ignomncia 
ele gmnclc parle elos seus hah:tantes, e pclosabusoS' 
dos cscrivo.csc mais o!'liciacsdc justiça na fórum 
elos processos; apontando-se na terceira que em 
assignada por Antonio .José da Costa, al3tms obje-
ctos de lcgislaçM. · 

Notou o mesmo Sr. secretario que tis duas 
primeiras faltava a ussignatura c o rcconl:eci
mcuto que exigia o re3imcnto para serem ad
miLLidas. 

O Sn. V ELLOSO SoAnEs offcrcceu-sc para as 
assignar, c assim o fez. Forão rcmcllidas á com· 
missão ele lcgislaçtto. 

O Sn. MAIA mandou á mesa uma f9licilação 
da camarn da villa do Sabad ; c o Sr. Tcixeim 
Vnsconccllos outrrt do corregedor d'aquella co
marca Antonio de .• Azevedo Mcllo c Carmlho. 
Forl'\o ambas recebidas com a3mdo. 

O Sn. SEcaETAIUO Fn.\Nr.A leu a seguinte repre
sentação do cidadno José 'simpliciano de Souza 
Barreto, da villa de Burbaccna : 

" Senhor.-Como chegou u cpoca cm que o 
merecimcnio é reconhecido e aproveitado, cu me 
animo a levar :í presença de V. M. I. um proje
cto, que parecendo vantajoso para a tropa deste 
imperio, servirá ao mesmo tempo, de animar a 
industria nacional, c de desenvolver os prodi
giosos talentos, que têm até aqui estado sepulta
dos· na obscuridade e no desprezo, pm· falta de 
cstimolo e de recompensa. 

'' Eu tenho estabelecido nesta nobre c muito 
leal vina de Burbacena, uma fabrica de sc!lin;;
razos, a que chamM vulgarmente inglezcs, por 
set·em de conslruc(~11o e formato semelhantes aos 
que se lltbric11.o n'aquellc paiz, c de que usno ge
ralmente as tropas de cavallaria deste impcrio ; 
c se bem que ellcs já tenhno merecido algum 
co11ceito, comtudo, esta fabrica cst<i apenas na 
sua infancia ; c cu espero levar a obra a um 
ponto de perfeição que faça honra ao meu paiz, 

·-·----- ---·------ - ------ ·--
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'' Pm·ém, exaurido de recursos, para fazer um 
estabelecimento cm grande, como podcr;í e,;te 
arbi trio prosperar ? 

« Este é pois o moliYo de procurar a imperinl 
protccçno de V. M. I. para que dignando-se allen
der :i l'anl.agem qur rr.sultad neccssal"iamenlc 
de se fazer no Brazil a remonta de scllins para a 
lropa, c de nM sahir do imperio a som ma de 
numerm·io que por semelhante objecto é cxpol·· 
tado incessantemente pelos estrangeiros, se digne 
de olhar para este eslabcl.ccimcnlo, mandan
do-me dar uma ajuda de custo proporcionadn, 
com que cu possa. enta.bolrLr uma fabrica que 
serl'irá nilo sómente para economia c bom 
arranjo das tropas, como mesmo para credito 
da insduslria deste abençoado paiz. 

« Deus guardea V. 111. Imperial, como hno 
mister os hmzileiros. 

« Nobre e muito leal Yilla de Barbacena, 22 de 
l\Iaio de 1823.-De V. l\I. L subdito obdienle, 
Jo88 Simpliciano de Souza Ban·cto. >•- Re
mcllida ás commiss~cs de industria c guerra. 

O Sr. Paula e Mello:- Estamos no ulli!llo 
de :Maio i e terça-feira 6 talrez um dos dias de 
maior celebridade no Brazil, por ser o da con
vocaçllo desta augusla assembléa ; parecia· me, 
portanto, justo, que se désse naquellc dia alguma 
demonslrar;llo de jubilo, e se mandasse a S. M. I. 
uma depulaçtlo fclicilal-o em nome da assembléa 
c agradecer-lhe o precioso hcneflcio que fez ao 
Brazil com o decreto da referida. convocaçilo. Es
pero que o que proponho mereça a consideraçilo 
deste congresso. 

Depois de fallarem sobre este objecto alguns 
Srs. deputados, resolveu-se que. se mandaSse 
uma deputaç1lo a S. !\!, por hlo solemne motivo. 

O Sn. PnsmE~TE nomcou'P::m1 membros dclla 
os Srs. Paula Mello, Anclrada c Silva, bariíD de 
Santo Amaro, Nogueira da Gama, Camaru, Pe
reira da Cunha, Furtado de Mendonça, Xavier 
de Carvalho, Fernandes Pinheiro, Accioli, Hen
riques de Rczenele e Bibeij·o de Bezenele. 

O Sn. ARAUJO VrAli"NA como relator da com
missão da redaçâo elo Dia'rio, leu o seguinte pa
recer: 

«A comniissno da redacçno do Dia1'io, qucren-
. do ~onduzir-se com acerto na qualificaç1lo elo me· 

recnnento dos tachygraphos pam assignadhcs os 
ordenados na fórma do regimento, julg:~-:ndis
pensavel proceder á um exame ao qual sej:to ad
mittidos n:to só os tachygraphos que têm traba
lhado nas sessões, mas lambem todos os que de 
fóra quizerem concorrer. Para esse fim propae : 

rrl.' O exame terá lugar no dia domingo 8 de 
Junho, as 11 hot·as da manha., na sala das ses
soes. 

cr 2.' Os membros dacommissno presidirão ao 
exame ; ao qual assistirá lambem o oflicial da se
cretaria dos negocias estrangeiros, Isidoro da 

Costa e Oliveim .Tuniot·, mestre do,; lachygm· 
phos. 

« 3.' Os pretendentes se apresentará() á hora 
· indicada i e antes ele tudo se formará uma relação 

dos seus nomes, filiações, naturalidades, c rcsi· 
dcncins, notando-se os estudos qtte tiYcrem. De· 
pois tomar;íõ assento: cntl'lo o mestre de tachy
gmphia lerá cm voz .11~1 e intelligivel, um c..1pi· 
tuJo de qualquer classi~o portuguez, ú elciçno da 
commissilo, c os canchdalos lomarllo as notas 
lachygraphicas. 

" 4.' Alli mesmo decifrará~ as notas respe
ctivas sem se conununicarem, c as passará~ a 
limpo, assignando cada um no fim o seu nome e 
entregando-as depois à commissãoi a qual com· 
parando-as com o original, c allendendo ás dr· 
cumslancias fará a proposta como lhe parecer 
,justo .. Paço daassembléa, 31 de Maio de 1823.
Candido José ele .Ara1yo Viann.a. -.Antonio 
Gonçalves Gomidc.-José .Antonio Rodrlgues de 
Carvalho. " 

Foi appromdo ; assign:mdo-sc porém, o dia 5 
de .T unho para se proceder ao exame, e resol· 
vendo-se que para esse cffeito se levantaria a 
sessão á 1 hora da tarde. 

Passou-se á ordem do dia; e continuou por· 
tanto, a discusslto elo 2' artigo do projecto sobre 
sociedades secretas, com as suas respectivas 
emendas. 

O Sn. ANDRADE LmA mandou á mesa a se, 
guinle emenda ao artigo 2': 

" Supprimno-se as palaYras-tendo para esse 
fim o presente decreto o eJfeilo retroactivo.-30 
de Maio de 1823.-Luiz Iynacio de .Andmdc 
L1ina. >> 

O Sn. PEnErnA DA Cul\"UA fundando-se cm que 
se tinha \'Otado que o artigo nl\o devia passar 
como estava, e sustentando ao mesmo tempo que 
não podia admittir-se aannullaçno dos processos 
pendentes, como incompativel com os princípios 
de direitos, olfereccu tambem a emenda seguinte: 

cr Aos réos deste crime se dará livramento or· 
dinario, e ser:to julgados pelo presente decreto, 
assim os presentes como os futuros,- Sala da as· 
sembléa, 31 de l\In.io de 1823. - O deputado, 
Pe1·eii·a da 01tnlta >I 

o sr. Maia :-N1lo posso concordar cm qi.w os 
prezas por membros de sociedades secretas, fi· 
quem sugeitos a processo, depois de ter decidido 
a assembléa que não se supprimisse o ar!. 2' do 
projecto do Sr. Rodrigues Carvalho. 

Quando a asseri1bléa, diz que um artigo nno 
passtt como se acl1a redigido, C(UCl' dize1· que se 
ha de alterar, mas que passa a materia na. sua 
géneralidacle; ora, segundo a ma teria deste artigo 
os réos, já prezas ou processados, nl'lo ficno su
geitos á pena alguma, logo não póde ter lugar o 
livramento ordinario que aponla a emenda do 
Sr. Pereira da Cunha, c por isso voto contra ella. 
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o s·r. Cnrnelro dEl Campos :-0 illustr·e pre· I 
opinante o ::ir. Antonio Carlos, foi mais feliz do 
que eu ; porque depois de me ler cansado a pro· 
curar c a examinar, nada achei sobre sociedades 
secretas, apczar de ter consultado Manocl Fer· 
nandes Thoma~, J oilo Pedro Ribeiro c Paschoal 
,José de l\Iello. Em uma palavra, nunca na nossa 
legislação houve lei algu~a a este respeito, nem 
podia havei-a, porque a m~roducção destas so· 
ciedades ~:m Portugal, é mm moderna; c quando 
mais se mulliplicárM foi depois da entrada dos 
emigrados francezes naquellc reino. 

O Sr. Nogueira da Gama :-Ainda que n!lo 
haja no nosso cotligo, lei" alguma que trate em 
particular das sociedades scct·clas ; lemos a que 
prohibe todas e quacsquer sociedades, confrarias 
ou corporações com estatutos sem approvação do 
governo, temos as disposições c penas corrcc
cionaes de policia c ficando estas suscitadas e cm 
vigor, ofTercce-se um obslaculo á formar;ilo c 
existencia das sociedades secretas, proporcionado 
ao leve crinic procedente da !'a !la de· consenti
menta do governo ! da approvaçno dos seus 
estatutos. 

Agora, quanto ao alvará vou dizer o que sei. 
Quando os governadores do reino de Portugal, 
rcpt'esentando que se. vil'lo embaraçados por não 
haver lei que pudessem applicar aos ]Jcdrciros
livres, requercrilD a S. ~L El-rei D .• To:to VI, al
guma que prohibissc as suas associaçocs, tratou-se 
disto: mns achar1do-se então no ministerio o mnr
qucz d'Aguiar, que chegou a mostrar-me já feito 
o alvará, conseguia .que não se publicasse, bem 
que tivesse justos .motivos de rcceiar, por nl'lo o 
apresentar a el-rer. . 

O conde de Linharcs era da mesma opini11.o, 
cama muitas vezes me disse, c eu declaro cm 
honra de suas luzes ; c portanto, não apparcceu 
o.alvará. Porém no ultimo ministerio pensou-se 
diJTercntemente, e mandou-se publicar. 

E' pois este alvará a primeira lei portugucza 
sobre sociedades secretas, porque a Ord. no 
li v. 5" til. 45, que trata de ajuntamentos, ou con
venticulos, não tem applicação a tacs sociedades; 
c p.ortanto, só por este alvará podem ser julgados 
os seus membros. 

Posto isto, não sei que possa ler lugar o di
zer-se-fica em seu vigor a prohibiç~o que as 
leis antigas do impcrio Jazem das sociedades sc
et·ctas-como se lê na emenda . do Sr. Antonio 
Car·los. Além disto o disposto no artigo está ven
cido porque sómente se decidia que não passava 
tal qual estava redigido ; e portanto, só póde 
admittir-se emenda na redacção; que não mude 
o essencial da sua mnleria. 

o Sr. Frnnca;-Sr. presidente, verdade é 
que .as sociedades secretas se não ac~tilO prohi
bidas nem nas ordenaçoes nem nas lers estrava
ganllis pelas quaes nos tinhamos regido antes 
do ai v~rá em questão, como disse o Sr. Carneiro, 
mas esUtci prohibidas pelo regimento do santo 
officio, e este constituiu lei civil obrigato1·ia pela 
approvaç1\0, e confirmação qu~ tinha do impe
rimte da naç1lo : e em co~form1d~d~ delle é que . 
se praticárllO as persegurçoes crrmmaes contra 
os membros de laes sociedades de que temos 
noticia. · 

·Portanto, voto pelo artigo como está ; pois que 
a passar a emenda do Sr. Nogueira da Gama, 
(le1t·a) cnl1lo ficno o~ réos 1!-o caso d? serem j~tl· 
gados por aquelhdC! antenor contenda no dllo 
regimento do santo ollicio, e é isso cousa cm que 
cu não convenho. 

Do mesmo modo suscitando-se a obscrvancia 
das leis anteriores ao alvará de 30 de };[arço de 
1818, emquanto a asscmbléa não publicar a 
competente legislaçao a este respeito, ficarM pu
nidos os membros das sociedades secretas, que 
perturbarem o soccgo publico, attenlando contra 
o governo estabelecido, ou contra a religillD do 
impcrio. 

Penso ter assim respondido cabalmente aos 
illustrcs preopinanlcs, que têm combatido a 
minha emenda por não haverem leis que priva
livarncnte tratem de sociedades secretas. 

Quanto porém á increpação que fez um ii
lustre preopinante ::í minha emenda, taxando-a 
de cruel, e anda mais do que o mesmo alvara 
que se pretende derogar, por isso que suscita 
contra as sociedades secretas as barbaras c san • 
guinarias leis do horroroso tribunal do santo ofli 
cio só tenho a dizer que eu jámais me poderia !cm· 
brar das leis de um tribunal que não existe neste 
impcrio, e que até foi . aoolido pelas córtcs de 
Lisboa, sendo de admirar que o illuslre preopi
nantc se persuadisse de que lil.o sanguinarias e 
barbaras disposições ainda existissem, e pudessem 
ter lugar entre nós. ffl 

O. Sn: ANDRADA E SILVA contrariou o discurso 
do Sr. Carneiro de Campos, lembrando que no 
tempo em que elle cstudtwa cm Coimbra já 
havia pedreiros livres c que por isso nilo era a 
sua introducçil.o em Portugal.t1lo moderna como 
pretendia o illustrc prcopinante: que no direito 
romano havia lcgislaç1lo relativa aos cotwcntiJ 
cuJos ou sociedades secretas, cujo direito nos 
tinha regido na falta das leis patrias ; c que exis
tino além disto as ordens e regulamentos de 
policia, que tambcm lhes erno applicaveis ; donde 
se seguia que não podia dizer-se incxatid1lo o 
fallar-se de leis antigas relativas a Ines socieda
de~ : que finalmente q~mnto ti historia do alvartí, 
nno duvidando da representação dos governos de 
Portugal, apontada pelo nobre deputato, com
tudo, podia dizer que elle soubera, muito, tempo 
antes de uma denuncia feita a cl-rei D. Jono,VI de 
uma sociedade de pedreiros livres, em cuja de
nuncia cr1l0 accusados de conspiradores os seus 
membros, pela maior parte homens doutos ; c 
que o terror que causára esta lista produ1.ira.o 
dito alvará: que conhecia os conselheiros que 
tinh11.o feito a minuta c que até a vira cm Lisboa; 

··-··------·-- ----· 
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lltati que nunca tin!Ja dito o; seu~ nomes, ucm 
diria c que isso nada importara para o argumento. 

O Sn. C.t;o;Emo DE CAm·os mostrou, respon· 
dendo ao illuslrc prcopinanlc, que pot' isso que 
ellc sú aponlav:t direito romano c ccclcsiaslico e 
nenhuma lei palria, longe de dcsl.l'tlir a opinirto 
n confirmava; que quanto ao que o nobre depu
Lado tinha dito da exislcncia de pedreiros li\'rcs no 

·tempo cm que cstudúra 11a unireJ·sidnde de 
Coimbra, ·ni'lo duvidam disso ; mas que cllc sú 
Ji1lhira de loJa cslabcleciclas,~ nllo ele Lll11 ou oulm 
socio c que a propagaç,llo daqucllas dutav:t do 
lcmpo que linha apontado. 

O Sr. Rodri~ues de Carvalho:- O ahar;Í de 
<jliC J',dbt:u:; cku muti•;o a ~;;La di:>puta. Rc!c
re-se o alvarit cm seu preambulo :ís leis do reino, 
quando ncllas nada ha de positivo a respeito de 
sociedades secretas e deste mesmo sentir é o 
illustre Pnschoal José de Mello. Eu não Jilllo 
das sociedades que lêm um fim conhecida mente 
noci1·o';· porque e~sas .enlrão nos principias ele 

· jul'ispruclencia univcrsill, fallo das simplesmente 
secretas. A orcl. do li v. 1' !it. ()2 § 39 c 42 dis!in· 

· guindo as confrarias e outras insliluiçocs pias 
ccclcsiaslicas e scculare>, estabelece o meio da 
inspecção, mas não traia de liecnça c nem esta· 
bclcce pena ás que a nilO th·crcm, e o mesmo, 
Paschoal fallando da falcudade régia para tnes 
associa~aes refere-se aos princípios gen1es de 
Boelnner. Falla o al\'nrá em conventkulos "c o 
nosso Pereira c Souza os classifica no § ii" elo 
til. 6' da ord. elo liv. ii•, upplicando as pnlanas 
confederaçi'lo e conselho ~o pamgraplto.ao termo 
conventiculo : mas como essa· confeclcrar.ilO ou 
comenliculo ~ ,iC1 tumulto de muitos ·'J{omens 
contra o imperante e o estado, na fiírma do mesmo 
paragrapho, nã.o de1·e ler applicar.ão ás sociedades 
só porque silo secretns, porque é âurao simples se· 
grcdo o ultimo gr.ío de ci'Ímc: base barbam 
que tomou o alvad. E' pois mui claro que nilo 
temos Jcgislaçilo. · 
. Temos a correcçilo policial, essa é vaga, é ar-· 

h1traria e nn.o se pode chamar lcgislaçM. E' ver
dmle que existia por bullas pontificias a auloJ·i· 
dadc no tribunal do santo oflicio contra maçon 
c que nos cditnes collocados nas parochias \'inha 
um arlig?, que impunha a obriguçã.o de os dilatar, 
mas ~qlll temos jú·uma designada sociedade, que 
não c o nos?o objecto c sim a generalidade ; e 
nem esse tJ·thunal de sangue jú felizmente existe. 

Foi pois ela irreflcxno do almroi c inexactidno 
elo seu preambulo, que nasceu a idea de legisla· 
9no anterior, a qt~e se refere a emenda. Quanto 
a matet·w. do arl!go sou da opinião do honrado 
mcmbr~ que me precedeo, passurcm os cidadaos. 
que. cstncrem presos a um novo processo ardi· 
n::mo, acho que a emenda é peior. Entrno os 
presos em· noYas delongas insepmm•cis de tacs 
processos c continuno a son'rct· uma prisno de· 
pois de terem Jít som·ido todos os flagellos, que 
SLt;umlo o ah•ar:i precedem a SC!llcnça; c pot· 

I 
nm iJJfriugt!·se uma pena mat·cada, sem se lhe 
1 evar cm conta os padecimentos anteriore5. 

E' verdade. qne, como disse um homado 
membro, é, se nllO de cstricta justiça, de toda n 
equidade, que se compute o tempo da prisão, mas 
se esta lei o nllO determina e o juiz o nilo llzet·, 
scr:i ellc imputavel? Além disso, rjue di!Tercnç:t 
de pena entre n!]ucllcs que se achno Jll'~sos c os 
que dcpoi~ da publicação do alvará forem pro· 
cessados: aquel!cs Yêm a son'rer parle dos Jla
gcllos do alndt que se revoga c a pena elo alvará 
que se lhe substitue e estes soll'rcm a pena só· 
tucntc desta lcj; c alti lemos desigualdade de 
penas em di!Terentes pessoas criminosas do 
mesmo delicto e julgadas pela mesma lei. 

o Sr. Pereira. da Cunha. :- CqJ•I.cmos por 
e,;iü,; duYhb; p;:<<: ~Yitamw~ inuleis discussões. 
Para que h:wernos agora enlt·al' na grande qucs· 
l.ão se existia ou não alguma lei que prohibissc 
as sociedade ·secretas antes da prouwlgar;no do 
alvará de 30 ele l\Iarço de 1818? O que temos a. 
lmtm· é de legislaçilo qne a tal respeito o lta de 
~ubstituir. Eu não duvido, antes é bem natural 
qne cllc tivesse a sua origem nas representa~~ões 
feitas ao lhrono pelos governadores do reino do 
Portugal, como lembrou o illuslrc deputado, 
porque justamente rcceavão que de lacs associa
çúcs tenebrosas resultassem males que se não 
podesscm facilmente remediar; o facto corre~- • 
poncleu a seus receios. 

E' pois indispensavel que revogando-se a clis
posiçllO deste alvará, se estabeleça uma lcgis- · 
laçllo capaz de prevenir os crimes que po- · 
dem renascer elas sociedades secretas. Minha 
opinião seria que ellas fossem absolutamente 
prohihiclas pelos justificados moliYos que tilo ju
diciosamente se lem expendido nesta augusla 
assem!Jl6a; mas quando pareça que se nilo del'c 
com·ctar até este ponto a liberdade civil do cida
dão, toda1•ia ninguem poderti negar que a sua per
missão seja precedida de circumstancias e me
elidas adequadas para e1•itar o seu abuso, devendo 
taes autores apresentar seus estatutos, o numct·o 
e nomes de seus socios c o lugar de suas reuniões; 
porque se ellas sM institui das para o· bem da 
humanidade em geral e dos indi viduos que as 
compoem, nenhuma duvida pódc haver em mani
festar seus arcanos para que o governo e a policia 
possno escrupulo;;amcnte liscalisar sua condúcta: · 
occullar estas circumstanéias. é fazei-as suspei
tosas e como lacs anti-sociaes e opposlas aos pla· 
nos de philantropia com que se pretendem pretcx
tar semelhantes ajuntamentos. 

Digo pretextar Sr. presidente, porque a· maior 
parle dos confrades têm por fim o seu proprio 
interesse c adquirir por esses meios dinheiro e 
governar os outros homens. Sejno francos e mos
trem á face do pulico qual é sua conduta c enlno 
serno acreditados ; de. outra maneim cmquanto 
estas sociedades se conservarem nas trevas, 
dc1·cm cncat·aNc como scdicio~as c oppostos os 

-- -------------·- ----
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seus fins ao bem geral elo e~lado. Se pois a· 
soeiedaclc secreta não apt·e;;eular ;;eus estatutos 
ao governo, nem praticar as l'or-malidaclcs cslabe· 
lccidas para proscguir seus trabalhos, cnlllo será 
punida pela lei que se deve fazer c nãO pelas leis 
antigas como se propõe na emenda do illuslrc 
clepLttado o Sr. Nogcira da Gama; pelo que é 
necessario substituir uma legisjaç1lo classificada, 
tnna·vc~ que se cleroga o ah•ará de 30 de Maio 
c n1lo pódc remctler-se o negocio ás leis geraes 
do imperio, porque seria abrir a· arbitrariedade 

·contra os principias de julgar c oppostos á scgu-
rant,'a individual do ·cidadno que deve ser rcs· 
1wilada. 

o Sr. Araujo Lima :-Sr. presidente, -eu já 
1.lei honlem a raztlo porque votava por csté artigo 

. c ngora farei mais alg·umas observações. Tenho 
ouvido dizer contra o artigo que j:i se venceu 
que clle não passasse c daqui se deduz a sua 
rejei1:no sustentando-se que com aquella votação 
reprovou-se a doutrina do paragrapho, posto que 
ainda possa admittir-sc outm legislaç1!.0 sobre a 
mesma matcria, mas nunca a mesma disposiÇão. 
Respondo que o que se venceu l'oi que o para
grapho nilo deve passar tal qual se acha, mas 
isto não quer dizer que se reprove a doutrina, 
porém sim que deve 'haver alguma allera1;üo ; 
c esta pócle ler lugar ou emqunnto {L doutrina 
pl'incipal ou cmqu::mto ás proposições incidentes 
ou em quanto ti redacção: portanto, lendo aquella · 
vola<·1lo uns poucos ele objectos, nno se póde 
concluir Jlecessarinmcnt.e que por elln se rejeita 
a doutrina . do paragrapho. Isto ·é tanto assim 
que apontarei um exemplo bem recente no 
§ '1,• Venceu-se naqnelle paragi·apho que elle nãO. 
passasse tal qual se achava concebido i mas por 
ventura entendeu-se por isso .que se reprovava 
a sua doutrina ? Não ; ella passou e o que se 
queria era a suppressl\0 das ultimas palavras. 

Poi'tanto de se vencer que n1lo passe o 
paragrapho tal qual se acha, n1l0 se segue que 
esteja repprovada a sua doutrina, póde se querer 
talvez a suppressao de· algumas palavras e por 
esta razão não tem força nenhuma este argu
mento. 

'Emquanto ú materia devo · dizer que a 
discussão, tem versado sobre uma toda alheia 
do paragrapho e por . isso tem sido inutil tudo 
que se tem dito. Senhores o que se deve aqui 
examinar, é, se os prócessos pendentes cm virtude 
da lei de 30 ele Março de 1818 devem, depois de 
revogada nquella lei, progredir e se se devem 
considerar de nenhum eiTeit.o. Para bem isto 
examinarmos, é preciso que vejamos quaes sno 
as consequencias da . revogaçno de uma lei em 
matcrias criminaes e para isto figuraremos as 
seguintes hypothcscs ; ou ~ l7i que se quer 
revogar, . prohibe, c:omo crtmmoso, um acto 
innocentc cm si mesmo e licito debaixo de todas 
as suas relaçoes c r1ue é uma consequetwia dos 
direitos csscncincs elo homem ; on n lt'i prohibc 

um acto innocenlc cm si, porém que as cil·cum· 
slancias, cm que se acha a sociedade, exigem que 
~qja prohibido ; ou linahncnte a ,lei prohibindo 
um acto cm si mesmo criminoso, . lhe impõe 
penas, que nenhuma proporção têm com o mal 
que cllc causa {L sociedade. 
~a primeira hypothese a rcvo:;a1;ão deve 

estender seus eiTcitos áqnclles que se achão 
comprcltcndidos na disposi~:ão da lei, que agora 
se acha revogada; a lei condcmnava um acto 
licito debaixo de todas as surts rclnçoes; c como 
consequencia do exercicio dos direito~ natumes 
do homem i estes direitos são imprescriptiveis; 
logo pois que aquellc acto, que a ignorancia dos 
tempos olhava como criminoso, se reconheça ser 
da natureza daquelles que acabo ele rtponlar, deve 
aqnclle, que. o praticou, ser restituiclo aos sens 
direitos inalienaveis; c seria nm absurdo diz~r-se 
que deve o autor de um lac.to ser castigado, ao 

. mesmo tempo que se reconhece este como licito: 
e neste caso li uma consequcncia que devem ser 
ele nenhum eiTeito os processos, os quaes clirigin· 
do-se ao conhecimento do delicto c do seu autor 
e nno sendo o facto considerado como crimi· 
noso, torna-se iuulil e até injLJsto que elles 
continuem. 

Na seg·unda hypolhcsse sendo o facto innocente · 
em si, mas só prollibido pelas circumstancias 
em que se acha collocadn a sociedade, logo que 
se mostre que aquellas circumstancias t&m t:es· 
·sacio c mesmo desde o tempo em que elle foi 
, praticado, a revogação, no meu entender, deve 
ter o mesmo eiTeito; o facto, tendo cessado as .. 
circumstancias, que o fizerlla prohibir, j:i era 
innocentc em si mesmo ; isto reconhecido é um 
absurdo dizer-se que ·o seu autor deve ser casti
gado ; a revogaçn.o enlno não é mais do que uma 
restituição. 

Emquanlo á terceira hypolhcsc, que é a de 
uma lei, que impoe pênas mais graves do que 
pede' a nalure;:a do deliclo direi que, uma vez 
que o processo esteja ele modo ligado com as. 
penas e a classificaçnci do delicto, que uma . 
supponha sempre a outra qualidade, a rcvo
ga\:ão neste caso deve ter os mesmos e!Teilos. 
A lei, que se quer revogar, olhava para o facto 
debaixo .de certa relação, considerava-o de um 
modo particuhtr. e clava-lhe uma natureza parti· 
cular e linha:o por isso classificado de um certo 
modo, esta classificaçno tinha penas particulares 
e um processo particular, que convinha á natn· 
reza que se lhe tinha dado : reconhece-se porém 

. agora que aquelle ['acto não deve ser collocado na 
ordem em que se achava, que clle é de uma outm 
natureza e que por isso· deve ser classificada de 
outro modo ; e em consequencia trata-se de revo· 
:;ar a lei, collocando-se o facto na sua classe pro· 
pria. . . 

Ora, como é passive!, a não se querer cahn· cm 
absurdo, ·revognr a lei cmquanto ,ti imposiçno ~las 
penas, sem a revogar emquantci aos processos, 
OB quacs cstno ligados com a natureza t!arpt~'lla~ 
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penas? .Se n imposiçl\0 das penm; se reconhece 
hoje injusta, como nil.O o serít !guahncntc a 
conlinuaç!l.O de nm processo, qne e uma consc
qucncia deli as? Se o li1clo, porque .se reconhece 
a sna natureza, nua clcrc ser c:Jslip;ado com as 
pcnao, que cxi~lii\0 no m~menlo em que foi 
praticado, como ha de conlmuar um processo, 
que j:í'se reconhece não convirá sua natureza? 
Se o autor (e repare-se bem nesta rcllcxil~ 
c na ::mlcccdcntc)já nllO sol1'rc as penas da lCJ. 
que existia no tempo cm ·que pralicqu o acto, 
porém sim as da lei revogante, como é que 
ha de continuar a ser processado por um processo 
connexo com aquellas penas, quando estas já nilo 
oxistem? 

De tudo conclúo que todas as vcze& que se 
trata ele revogar uma lei crimina] pela despro
porçM de suas penas com o clelicto, se acaso 
aque!les trazem comsigo um processo particular, 

·a revogaçM deve lambem produzir o eJTeito de 
suspelidcr os processos pendentes.! porque.estcs 
nem convem com as penas que JU n~o cx1stem 
e nem se conformll.O à natureza do delicto que 
já é outm; c succederia que reconhecendo-se a 
injustiça do processo, este se sustentava. 

Ora appliquemos estas hypothcscs ao nosso 
caso ; qualquer que se appliquc, o resultado .6 
favor:wcl ao paragrapho. Alguns senhores dlm
daril.o applicar a primeira, porque nno suppae 
o facto innocente cm si mesmo; outi'Os nllO 
quererilo applicar a segunda, porque julg:io que 
circymstancias h a, que o tornilO criminoso; porém 
todos hllO de conf'cssar que cllc se acha comprc
hcnclido na. terceira 

Sem entrar na ·qucsto.o, se as sociedades 
secr-etas silo ou nllo innocenles, concordilO todos 
que as penas, que lhes erilo .impostas, nilo têm 
proporçt\o com os ma!es que e lias causil? e que 
por isso devem ser de dlffcrcnte modo classificadas, 
revogando-se aquellas penas; ora como o pt·o
cesso alli marcado, está intimamente ligado com 
nqucllas penas, é evidente que o paragrapho 
está com prchendido na terceira hypolhcse c por 
isso facil já é tirar a conclusiío, isto é que os pro· 
cessas nM devem continu::tr. 

Para corroborar i:nais esta idéa accrescentarei 
que, como· este crime estava classificado entre os 
de lesa magestade, e o seu processo participava 
ela mesma natureza; ora, note-se quaes os actos 
de que é acompanl1ado entre nós um processo 
destes: o réu tem solTrimcntos, e soffrimentos 

·' mui particulares em consequencia deste pro
cesso i e á vista disto, pergunto se é justo que o 
r~o passe por estes solli·imenlos, que sno canse- · 
quencias daquelle processo, o qual eslava ligado 
com aquella classificaçno, quando se reconhece 
que esta ,iá nil.o tem lugar? · . 

Em uma palavm, senhores, se os réos nilQ 
devem soiTrcr as penas que cxistiilo no tempo cm 
que commcllerno o delicto, porqnc se . conlwcc 
(jUe ellns nno convém á nalU\·eza deste, lambem 
nno devem continuar a passar por um processo, 

que era connexo com aquellas penas c que por 
isso produzia efl'citos proprios d:tquella classi· 
Jicaçào, os qunes repugn!lo com a sua natureza 
propd:t. 

A' vista disto, conclúo que, entrando nós nos 
cffeilos · dn. re\'ogaçilo de uma lei criminal, 

· clc\·emos dizer que, no caso ele que se ·trata, os 
processos pendentes devem cessar i nno tendo 
força nenhuma contra o paragrapho o argumento 

. que se tirou ela ''otação, que hom·c, como mostrei 
no principio do meu discurso. 

O SR. RmEmo DE AxonADA ponderou que visto · 
estar já vencido que o artigo passasse com alguma 
alteraçilO, lhe parecia que só poderia haver duvida 
sobre o e/feito retroactivo; e que por isso julgava 
que se devia pôr a votos se havia ou iJilO suppri· 
mir-se aquelln parle do artigo que fallava elo refe
rido efl'eilo. 

Depois de discorrerem mais alguns senhores 
sobre a matcria, Julgou-se esta suJTcienlcmente 

. discutida: c pondo-se o artigo á votaçno ven
ceu-se que passasse com a emenda do Sr. An
dmd~ Lima, isto é, com a supressilo das palavras 
segumles :-Tendo para esse fim o presente 
decreto o cfl'eito retroactivo. . . · . 

Passou·se ao art.. 3' e ultimo do projecto do 
. decreto, sobre c· qual fallarno alguns Srs. depu
tados,· e teriào-se julgado a materia sul'ficien
lemcntc discutida, venceu-se que fosse suppri-' 
mido, substituindo-se: lhe alguma das emendas 
que depois· de discutida obti,;esse a approvaçno 
da assembll:a. 

o Sn. PRESIDENTE assignou para a ordem do 
dia: 1•, a continuação da discussno do meneio· 
nado projecto sobre sociedades secretas ; 2•, n 
·discussão ndiada dos vencimentos dos emprc· 
gados da secretaria da assembléa; 3', regimento 
interno ; e em ultimo lugar a nomeaçt\o · da 
meza. · 

Levantou-se a sessll,o ás 2 1/2 horas da tarde. 
.Man.oel José de Souza França, secretario. ' 

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLÉA 

PARA JOSÉ BONIF,\CIO DE ANDRADA E SILVA ·k· 
111m. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti· 

luintc e legislAtiva do imperio 'do Brazil. teJJ?. 
resolvido enviar no dia 3 de Junhõ á presença 
de S. :M. l. uma deputaçao- para )h e exprimir 
seus puros agradecimentos pela magnanima reso
luçilo de ordenar pelo decreto de 3 de Junho do · 
anno passado a convocaçll.O .da representaçno 
nacional. O que participo a V. Ex. para que 
determinando S. 1\Uo lugar c a hora cm que ha 
de recebei-a, V. Ex. m 'o cómmunique, para que 
eu possa Jcval-ó ao conhecimento da n:iesma 
aSS!!mbJéa. 
· Deus guarde a . V. Ex._;_Paço da · assembléa. 

em 31 de Maio de ·1823.-José Joa!]'ltÍ1l~ Car· 
nt:iro de Campos. · 




