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rm:SIDEXC!A DO SR, ll!SI'O C.\rELL.\0·.\!ÚH 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 l10ras 
da manliil fez-se a chamada c ad:nr!lo-sc 
presentes 52, faltando sem causa motimda 
os Srs . .Andrada !\Iacliaclo, Hibcii'O de i\ndra· 
da c Costa .Aguiar; c por enfermos os Srs. Paula 
c !l!ello, Gama c Fortuna. 

O Sn. PnESIDENTE declarou aborta a scssiio; c 
lida a acta da anleccdcnlc foi approYmla. 

O Sr. ··Andrnda o Silva :-NM lcllllo sido 
posshcl cominunicar Jwjc orticiallncntc (como 
farei ) a csl:t asscmbléa,. o resultado da pal'lici· 
par;M que se me lcz, para cr: saber de S. M. o 
lugm· e ri hora em que haYia de receber a depu· 
tar;ão dirigida a felicitar c ngmdccer· ao mesmo 
seúhor o acto da con1·ocaçno deste congresso, o 
lhço j:i \'Ocalmcnle dizendo que S. l\I. linha de
terminado receber a depular;ão no paço da ci· 
dade depois do meio dia, mas que, nssi:;timlo a 
um exercido da tropa, por um lhlal accidcnle 
se ferira grarcmculc n'tnn pé c por isso me or· 
dcnou que fizes-,e presente :'t asscmbléa que por 
aquclle molil'o fica1•a deferida a recepção para 
quando estivesse livre elo relbrido inconunodo. 
O que cu par·ticipnrci por ol'licio na l'ór·ma do 
c>lylo. 

Ficou a as:;cllllJléa inteir:ula significando o 
seu peza:· pelo incommodo de S. M. 

Os Sr·s. Amlratla Machado, Hibcir·o de An· 
cl:·ada c Costa Aguiar comparecerãO na sala, c 
com dles continuou a sc~sno 

O Sn. A~nR.IDE Lm.1 mandou :'t mesa a se· 
guintc dcclarar;no: 

" Declaro que I'Olei pela snpp:·cssão de toda:; 
ns cmcnelns nddicionncs no pi'Ojcctu do Sr. Jono 
Antonio !lodl'igucs de CnrYalho ~obre as socie· 
dadcs sccrclns. 

DO 

" Paç·o da a;scmbléa, 2 tlc Junho ele 182:}, 
-Luiz l!Jnacio de .Andrade Lima. " 

O Sll. A:mn.1n.1 MAen.lno mandou igunl· 
mente (tmesa a seguinte declm·a\'ilo assignada 
lambem por outros Srs. tlcpulado;; : 

" Decl::u·amcis que na ultima sessrw fomos de 
opiniilo que Hilo pa;;sasse o 2o artigo elo proje
cto de lei do St·. Hotl!·igucs de C:nrl'alllo, apczat· 
d:t Stlp]ll'Cssrto das ultimas pnlnYras rJuanlo (t 
fot'\:t retroactiva. 

" Pt1r.o da assembléa. 2 de Junl1o de 182:3.
.Anlonio Carlo.s RibârÓ d1; Amlmda Jlfaclllldo 
c 8ih•a.-Jod6 Joaqllhn dn J.'ncha.-Ludo 8oa· 
rc., 1'ci:wil'a de Golu,(:á.-lrJnacio Acdoli de 
T'tt.~wncdlo.<.-JJr:lchio;· Piuhch·o de Oliveira. 
-Jfanocl Caetano ele Almcieln c .-llbwznCl'•)UC. 
-.Antonio da lloclw Fmnco.-Franci8co Fcr-
'i'd;·a Bai'l'eh- Franci.~r!O Jftiniz 'l.rwm·cs.
f}, J.Y1mo EurJcnlo de Lodo Seilbilz.-J[anocl 
l!Jnaeio Camlcanti ele Lacerda." 

Os Sns .. P.ICI!ECO E SI!.Y.\ E N.w.mr.o o~ AnnEu 
lambem mandarfto a rnc,;a uma rueclarar·no do 
thcor seguiu te: ' ' 

•r Dcc!ai'O que, na sessão de 31 ele l\Iaio do 
corrente, fui de voto contra a suppressão das 
~pnlavr·as do projecto do deputado o Sr. Ho
(h'igucs de Carvalho - Tcutlo pal'U este fim ele. 

" Par.o da asscmbléa, 2 de .Junho de 1823. 
-Jo~é' Coi'IÚt l'ctehcco c Sih•a.-At:loniu Ket· 
Vai'I'O ele Abreu. " 

O Sn. C.u:;o;r;mo 0.1 Cu:>ll.l mandou Iam bem 
para a nl('sa a seguinte "dcelamr;no : 

"Declaro· flilC YOtei conll'U o:; artigos adtlicio· 
nacs ao projecto elo S:· .• João Antonio Hod:·ignes 
de CarYalho. 

"P:wo 1lnas,;eu:hlúa, 2 de Junho de 182:3.
Joaqul;n Jfanoel Cw·nCÍI'O da C11nlta. l' 

O Sn, St:cnE1'.1RIO C.1n:>Emo DE C:.1~u·os leu 
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o seguinte uflidu do miniolro de cslado dos nc· 
;;ocios da guCI'I'a : 
· " Illm. c Exm. S1•.-Hrll'endo lcl'ado it prc· 
scnr;a de S. 111. o Imperador o ol'fieio que Y. Ex. 
me dirigio exigindo cm nome da asscmblén gc1·:d 
cow;liluintc c legi~lalira do impcrio do Hra~il, 
que lhe sejilo lransmillidas as infol'lnar,,ues do 
cst:Hio adual de,:lc Ílllperio em todos os ranws 
da adn!inislmr;no Jlllhliea que mais carecem de 
reforma; tcJ1ho de Jlarlicípnr a V. Ex. qnc 
ai:lmndo-sc jú expedidas as eom·enicntes ordens 
a tal respeito, SCI'11.0 opporlunmncnlc comn1u· . 
nicadas as precisas no•;úcs pam coulweimento 
da nsscmbléa gcml conslituintc e legislativa. 

" Deos guarde a\'. Ex. Pa\'0, cn1 31 de llfaio 
de 1823. - Jocio Vidra de Cm·t·alllo.- S1·. 
,Tose ,Joaquim G:ll'l!Ciro de Campos."_.:.. Ficou a 
asscmhl6a intcinula. 

O MiiSMO SI;. Si·:c:nwr.tmo leu f.ambcm a seguinte 
carlil assignacla por Do111ing-os All'cs Bmnco 
1\luniz B:urelo c ou I !'Os p!·csos d::t ilha das Culm:~: 

" Illm. c Exm. Sr. -Ro;:;amos a V. Ex., rpw 
por espcci~l f:n'OI', queira scrl'ir-sc tlc fazer dis
tribuir pelos Exms. Srs. depu lados da ~sscmbléa 
geral constituinte e lcgisl:Jliva do Brnzil os 
cxcmi>larcs inclusos elo papel, rruc fl~cmos im· 
primi1·, para que fosse publica, ni\o sú a nos;;a 
innoccncia, mas lambem os justos moti1·os, enm 
que al[>uns dos Exms. Srs. depu lados lêm decla
rado, perante o soberano congresso, ser mons· 
lruosa a dcw1ssa, cm I[UC nos adwmos prounn· 
ciados rcos. Com os sentimentos de respeito, c 
alta estima nos hom::unos cm ser :- De V. Ex. 
l\!uilo :1ltcnlos l'encl·adores c CCI'los crcados :
Joíio drt Rocha Pinto.-Domiii(IOS .:ill'cs Bmuco 
J1IwzizBarl'clo.-TiwmazJosé Tinoco de Alnwi· 
da.-Luiz Mrmoel.Aheti'C8 de Aze1·cdo.- Joa· 
quhn Yalerio Tamre;,- José Joaqnbn de 
Gotwéa. 

"Forlalc~a da Ilha cl:~s Cobras, cm o 1" de .Ju. 
nho de 1823." 

1\!andou-se que se distribuíssem 1>elos Srs. 
deputados os referidos exemplares. 

O Sn. T!;IXF.Ift\ VAscoxcEr.r.os cm nome da 
commissno de saudc publica leu uma indica~~:to 
concebida nos seguintes termos: 

"A commissllo de saudc publica prOJJOc a esta 
nu~usla asscmbléa o seguinte: 

"1.• Que se O!'(lenc a Iodas as cmnarns do 
impcrio, que representem a esla asscmhléa, se 
lia nas suas respectivas. municipalidades lugares. 
insalubres c nffcctos de enfermidades cndcmi· 
cas, ou cpidcmicas, constantes, ou pcriodicas, 
assim no I!OJ.nem, como nos outros auimacs. 

"2." Que se cxponl11!.o cxacla, c concisa· 
mente a descripçi\o lopogmphica, geognoslica, 
c lJydrograpl1ica t!e lacs lugares, a historia 
tlingnoslica das rel'el'idas cnfei'Inidac.les, as dalas 
do sua apparir;:to, a prccctlcncia, ou concomi· 

-···-····--------------------------·-- ----···- ·-. 

tancia de pl1enomenos almospl!Cricos, as causas 
a. Cfi!C se ntlrilmclll, c (Js mcllwdos de cura, 
que a c:o:pci'ÍcJ!Cia I cm mostrado mais cflic~zcs. 

"Pnro da asscmbléa, 2 de .Junho ele 1823, 
-Anionio Oonr:ahe.~ 'cimnidc.-JrM6 'l'ci:rei· 
m da Foii·'Ccrt 1Tct8conce!lo8.- Chndido Jo8é de 
Araujo f'irnnl(l. "· 

Fi~cn1o-;:e al::;ltmas hi'CI'c;; rcOe:'itics sc!He a 
impossihilid<tdc cm que cslal'uo algumas ea· 
maras rk sali:;l'a~cr ao petlido pela c!lmmissf10, 
ali:'is de summu interesse, c por fim rcsol· 
ren·sc que se orliti:tssc ao gol'cmo para kn·cr 
das camnras ns indicadas iu(ol'lnnr;ucs. 

O Sn. S"r.:nln'AIIIO Fn.1xr,:.1 parlieipou <Í as· 
sembléa ler recebido do S1·. Andmtla c Silva 
'um eseriplo iulitulaclo- apoiJfmucntos pm·a um 
plano de colonisar,ão 110 im\lct·io do Brar.il,
que por Hyppolito José Pereira da Co;:la 
Fnrt:Jdo de illcudonçn, fôra rcmctticlo ao minis· 
Iro c feCI'elario de cslatlo dos negocies cstran· 
t;ciros, e (ji!C e~ lava sobre a meza; c iuclico11 
l[llC Clnnpl'ia fosse remctlido it respectiva cot>1· 
missflo de colonisação.- Assim se reso!l·cu. 

O Sa. C.lll!'\EIHO D.\ Cc~n.1 requereu que a 
asscmbléa votasse sobre o modo de receber a 
oll'crla que li~cra o cidadno .João Soares J,ishoa 
da sua folha Co11·cio elo Rio de Janeiro .cuja 
volar,,iio ncar{t adiada na ses~no de 2G de :vbio. 

V enccu·se por mera votaçno ,a recepção 
simples. 

Passou-se <i ordem do dia: c entrou-se a dis· 
cnlir que emendas com·iria subslituir ao projecto 
sobre socicdacfcs secretas, cm conscquencia da 
suppressilo do ar!. 3'' d~lle. 

O Sn. RocHA Fno~:;co mandou ú mesa a se· 
t;uiillc cmeúda : 

" Arl. 3." Não é comludo da intcnçilo da 
asscmbléa que pelo presente decreto se cntcn
dão pcrmillidas as socicdnclcs secretas, antes as 
rcprom, c de novo prohil>c debaixo da pena 
de dct;rcdo pam fóm da comm·ca. pelo tempo de 
seis mczes.-Roclta Franco." · 

. O Sn ... P1:;u~mo nl!' Or.n·EmA mandou igual· 
mente á mesa uma emenda concebida nos !cr· 
mos seguintes: 

« Proponho pam additamcnto ao proJecto; 
" Arl. 3.° FieM porém prohibidas todas as 

sociedades secretas. 
" ;\Jot. 4. o Silo secretas todas as sociedades 

que nno participarem ao t;ovcrno a sua exislen· 
cia, os seus lins geracs, os lugm·cs c tempos de 
suas i·cuniacs, c os nomes das pessoas que for· 
marcm o seu goi'CI'I10. 

,, AI-t. 5. o A simples reuni no cm sociedade se· 
creia sem outm qualir.ca~M, ser:í punida pela 
1" vez com a peua tlc tlcgredo por seis m cze,; 
pam fóra da comarca : pela 2• com a de dons 
annos para fó1·a da pro1•incia: c pela 3' vez com 
a de dez annos para fúm do impcrio, 
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- rt Al'l. G." A reuniào porém Clll qn;llqucr SO· 
cier.lut!e cujo~ fins se provar qnc ~ftü snbrcrsi· 
vos da ordem social, oppostos ao goremo con· 
stitueionnl c(! rcli~ifto de. iinpe1·io, scri1 punida 
pelas leis impostas aos conspiradores contm o 
estndo, umn vez que lenha havido prome~sa so· 
lemne, e pcrsistencin nclla. 

u Ar!. 7." O processo c01r:eçnrú por denuncia 
contm pessoas certas c delcrm i nadas. 

r/Paço da asscmbléa, 31 de jfaio de 1823.
Belchiut Pinheiro de Olit>eira." 

dilo a1·li~o do regimento que é do lhcor 
seguinte: 

"Arl. 13. A sorte decidirú qual será o pri· 
mciro c qnal o segundo scet·clario ; c terno 
o lralarncnto de exccllcncia na commu nicarão 
ortlcial "· ' 

Seguia-se a isto um porfiado debate sobre o 
modo de !ralar n. qucstilO da emenda do projcc· 
lo que devia segui !'-Se ao arl. 2" dcllc, pela su· . 
pressão vencida do seu arl. 3.' Alguns dos Srs. 
deputados f'orl\o de parecer, sendo primeiro cn·
lrc estes o Sr. !\laia, fJtiC lodos .OS artigos cstm· 
nl1os da pmposla original conlinlJilo IIOVO pro· 
jeclo dci lei, c por isso deviM passar pelas dis· 
cus.socs marcadas no regimento; outros dcfcn· 
dr.t·i\0 que visto entrarem na ordem do dia ccr· 
lns emendas deviM estas entrar jú na discussão, 
ainda que fossem additamcnlos ú matcria do 
projecto original. 

Depois de mui breve debate, venceu-se: 1 • 
·que os ditos qnalt·o sécrcln.rios fossem desi • 
gnaclos pela indicaçãO de 1", 2", 3", c 4", sendo 
1.• o que ti1·csse maior ·número de votos :o 
2.• o immedialo t1quellc numero maior, · c 
n.ssim por· diante: 2", que a eleição se fizesse 
por listas de quatro indivíduos, nos quaes 
na apurar;ilo sahiriilO eleitos secretarias cfl'e· 
clivos os rptalro que tivessem maior numero 
de votos rclath·os, c supplcntes os dous im· 
mediatos na mesma maioria relativa: 3•, que 
no caso de obterem dous dos eleitos igual 
numero de votos, a sorte decidit·ia o empate. 

Procedeu-se nesta conformidade ti votação, 
c snhi1'il0 eleitos para sccrclarios c!Tcclivos os 
Srs. Camciro de Campos com 40 votos, Costa 
Aguiar com 20, França com 23, l\Iun iz Tavares 
com 21 : Para supplcnlcs o~ Srs. Fernandes 
Pinheiro com li, Amujo Lima com 13. Venceu-se annal que se seguisse a discussãO 

rins emr.nrlas impressas na confomida(!C ele que 
eslava marcado na ordem do dia. 
• Passou-se portanto á emenda do Sr. Audrada 
Machado por ser a 1" na ordem da rcspcdiva 
aprcsenlaçilo ; c entrando cm discussilO o 1" arl. 
deli a ( vcj. :t. scssilo de 20 do corrente), ven· 
ccu-sc, quanto {L 1" pnrlc, que ús palavms -Fi· 
ca cm seu vigm· a proltibiçilO que as leis antigas 
do impct'Ío fazem das sociedades secretas -se 
suhsliluisscm as seguintes: -Fici\o proltibidas 
as soeicdadcs secretas. 

O Sn. ANDRADA E SILVA pedio a palavra para 
lembrar que cm. preciso proceder-se á clciçilo da 
mesa; c sendo geralmente apoi.ado, interrompeu 
o Sr. presidente a discussão para se passar ;i 
referida nomca~ilo da mesa. 

Procedeu-se logo ;Í votar;i'lo c saltirno eleitos: 
prcsid~nlc:- o Sr. José Bonifacio de Amlrada c 
Silva com 31 votos, vicc-prcsidcnlc o Sr. Manoel 
Ferreira tla Camm·a Billcncolll't c Sú por maioria 
absoluta dc.32 votos, lendo obtido 21 o Sr. Pc· 
reim da Cunha. 

Seguia-se a nomeação dos qua!t·o secretarias 
c!Tcclivos . c dons supplcntcs na conformidade 
do que se linha vencido na discusst\o do 
artigo o• do regimento da assembléa,· na 
sc~são de 28 de Maio. 

O Sn. SEcn&TAmo C,m:-mmo DE CA~JPOS propoz 
que convinha deliberar, antes desta nomcaçi\o, 
sobre. a douh·inn. do arl. 13 do mesmo regi· 
mcnto· da· asscmbléa, pela ligaçno que linha 
com o exercício dos sccrclarios, 

O Sn. Pm:siDEN1'& poz ;Í volnçno a proposta : 
ç resolveu-se que devia deliberar-se sobre o 

O Sn. PnESJDENTE n.ssignou para a ordem do 
dia. 1 •, a discussilO da emenda do Sr. Andrada
~I achado ao projecto 'sobre sociedades secretas : 
2". discussl'lo dos vencimentos dos empregados 
da . secretaria da assembléa: 3", artigo do 
regimento. ir. terno. ' 

Levaulou-sc a :scssilo ;\s 2 ltoms da !arde. 
- Jfanoel José de Souza F,·ançu, secretario. 

Scss:\o cm 3 tle ,Junho 

VJCJN'IlESIDENCIA DO Sll. A:>DRADA E S!L\';\ 

Reunido.~ os Srs. deputados pelas 10 ltoms 
da manhã, fez-se a chamada, c :icharilo·se 
presentes 5G, faltando por motivo de molcstia os 
Srs. Paul<l c 1\Iello c Gama. 

O Sn. PnESIDENTE declarou aberta a scssno, c 
. lida a nela da antecedente foi approvada. 

O Sn. SEcm:TAnto CAn:>Emo o& C.mros leu o 
·seguinte of'ficio do ministm dos negocias do im· 
pcrio: 

"111m. c Exm. Sr.-Tendo honlcm de manltil 
·1c1•ado á augusla prcscnr;a de S. 1\1. o Imperador 
. o oflicio de 31 do mcz proximo passado, cm que 
• V. Ex. me parlicipa\'a ler a nsscmbléa gemi 
· constituinte c legislativa deste imperio resolvido 
. dirigir no mesmo augusto senhor por mei9 de 
· uma dcpulaçno- os puros sentimentos da sua gt·a· 
ti dilo, pelo motivo da comocaçno da represcntaçilo 
nacional por cllc OI·dcnmla no decreto de 3 de 
Junho do armo passado ; esperando ao mesmo 

' lcrnpo snhcr o lugn.r c hora da sua solcmne re· 
ccpç11o: S. l\1, !. me ordenou entno que commu· 
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nir,as;:c a r. E~ .. para o fazer pl'C:'Cillt~ 11:1. me;:
lll:l :l:':'!!lllhléa. it.'l' l't•,:o)rido l't.•r:chcr no dia de 
:ttllalllt<i a reli:l'ida depul:u;:io no pac,:o tl~ c·idnde 
:í htll':t do llwio dia: ma;; ,;nr:eetlenclo de lanlc 
fi.•t·it·-se ll'llm pé, o' fjlle t:lltlmrac;.a fie sali>fhzet' 
arpwlla t'e:<olur;ão. sú podct·:'tfero prazct· de reec
lll·r t:1o rli>tinda depul~c;fiO, qnaudo se adtar res· 
laht•ll'r:idn, o qnc espera m hontlndc dirina :>liC· 
eedcr:t em ht·c1·e te111po. 

"Dco> ~u:mle a\'. Ex. P;dncio do nio de .Tn
neiro, em 2 t.le .Junlto tlc l íl2:J.-.Jrué JJouifacio 
ele Allflrmla c Sih•a.- St· .. losó .Jonquim Car· 
lll'il'll de Campos.ll-Fit:ou a asscll1i1léa inteirada. 

Len 111ais Oillt·o ol'licio do mc;:mo rnini;;li'O 
concebido nos lct·mos ~e3uinles: 

cc lllm. c Exm. Sr .-Sendo presente :1 
S. ~L o lmpcmdor o o/'ficio do goremo prori· 
sorio da pt·orinc:ia de !llinas-Gcr:tc~, 11:1 da la de 
H tlo COlTenlc mez, aeomp:1nh:mdo as rc>po;;lr,s, 
que recebera dos tlcputados .José Alv:n·l•;; rlo 
Coúlo S:\riiira e Tlteolonio Alrarcs de Olircira 
~l:wiel aos oflicios, que o mesmo gorcrno lltes 
lwria clit·igillo, cm eumpl'imcnlo da pol'laria 
tlc 12 de Abril proximo passado, c cm que 
act:rcw:nt:1 que _j:', fizera expedir o compc· 
lenlc diploma :1 .José de Abreu c Si ira, que de1·c · 
~npprir a /'alta 1lo deputado Lucas Antonio 
l\lonlcit·o de Bm·1·os: O mc::mo anguslo scnltor 
tnc ordena que rcmella a V. Ex. o me-ncionado 
nl'!ieio, pam que fazendo-o presente :.'t asscm
hléa geml constituinte c lc[;i>lalira deslc im
pcrio, ha,i:1 a mesma assemb/éa de rcsulrct· a 
c>le respeito o f{IIC julgar com-cnicnte. 

" Dcos guanle :1 V. Ex. Pal:1cio do Hio de 
. Jancim, cm :n de jJaio de 182:3.-.!o8í; Boui
,11tcio dé A11drada c Silnt.-Sr. ~osé Joar1uim 
Camciro de C:;111po;;. · Jl . 

Ficou :1 ·a~::cmlJl,;a inleit·atla quanlo aos 
clon,; prilllciro;: dc·pntados C:oulo Sat':1ÍI':1 c O li· 
vcit·a i\laciel; mas ;;ohrc a c:qJcdiç·ão tio di
plom:1 do supplcnlc Abren c Silva ~nscilou-sc 
dehalc. 

O Sr. Anclt•ndn Mnchndo:- ncqneii'O f!IIC 
fiC di;;:t ao 0ui'CI'HO que seja qual fi)t• a com
lni,:~ào tle C{IIC se aclta incumhitlo o ch:1n· 
ccllcr, ilcve este vir sem demora lum:u· nsscnlo 
lll'ste cungre~so. Esi;Í JlOillCaclo pcl:1 sua pt·o· 
vincia; renha dcsempcnltnt' os seus tlcrercs. 

O Sr. C:u•noiro do Campos: -Sou do mes
mo pat·ct.w. llt·tu sei cpw ·o gol·ct·no de Per· 
nnmlmco tem instado para rp.1c não s:'da o r:ltnn· 
l:cllet·, JlOi'qne o julga preciso alli, c além rlislo 
tomo o S1·. (;:una j:í veio, c lm de vir o St·. fo'nria 
Lobato /lca :1 rcl:tí'ilo sem gcnlc; mas cumpre 
o. governo no1ncm· os minislt·us C{UC forem pam 
Ja preCISOS, 

o Sr. Andradn.Mnchndo:-0 gol·crno dcrc 
saber as suas ulm~;a\"ties; se !ta lhlt:1 de mi· 
11is!ros nomêe o,; qnc tot·em nece:;s:U'ios; com· 
liliJ/o rpw o depufnclo renha, JlOI'fJUC uinguem 

k·m :wlol'idnde tle innli)i;;at· a nomca~i\o que 
dc//t~ l:tz a ~na prorinc:ia. T:nuhem lcul10 lcm
hranr:a tlc estar tlc;;pacltndo para a t·clnr;tw de 
Pern:nn!Juco 11111 CflltJ creio se clwma 01·idio, 
e foi !eirado aq11i, c j;i foi jniz de füm Cllt 
Sanl.a Calhal'ina,, o qnal _ainda não p~rlio. E' 
pi·cc,;:o qne se lac;a ]J:ll'llt· qncrn t•sta dcsp:1· 
chatlo. E,:lc~ scuhorc~ JW{llCl'L'tn os tlespaehos 
c depois Jie:io. com uma pel'lla sohrc a Otllt•a; 
como Pcmarnhnco ainda nfw csl:í soccg·atlo, 
qt:el' c~pcr:w de longe o rcsnll.:l(lo; pois leu h a 
pacieneia; esl:'t de:;paclmdo vit para o seu 
lug:n,·. 

Depois de mni5 :1lgumns renexões, c ,iulgada 
:1 mal.el'ia suf1icicnlclllente disc:ulida l'cnccu-sc 
que se cxpcdi3sc ordem no ministro da jus
l.ic:a para a nommçiio elos ministros daquclh 
rela~ào, visto que algnns dcllcs csl:wãO eleitos 
dcpulail(ls para :1 asscmbléa. 

· Se!!uio-sc a leitura de oulro of'lit:io do mi· 
ni;:lrÕ dos ·negocio;; de fhzcmla, c 'que em do 
lheot· sCf;llinle: 

11 lllm. c Exrn. St·.- Lcvmulo no conhcci
mettlo de S. M. o Imperador o ol'li~:io qne me 
loi expedido por V. Ex. cm dala de 22 do 
cot·r·cnlc, iÍccrca dos colonos a/lcmàcs, che
gados :i S. Jm·gc dos JllJéos, comarca da pro· 
riuc:i:1 tl:1 Baltia: Foi o mesmo senhor scn•ido 
ordenar-me ltmn·cssc de pm·ticipat· a V. Ex. 
Jlfll':1 o lhzcr prc$cnte :'t nsscmbléa ger:tl con· 
~liluinlc c legi,;lalim do irnpct·io elo l:lmzil, qne 
fica iulcit·:ülo de lodo o conlct:tdtJ no pm·cccr 
tl:1 commissào ele enlonis:t('flO c f:tzctHh, por 
clla npprovado, c rpw 11:1 mesma conl'ot·midade 
se vão dar as provitlencias necessarias . 

" Deus g-nm·de a V. Ex. Pac;o, 31 de !\[aio 
tlc 182:3. -J[artim Fm,lr:i"r:o Ribeiro de Au· 
tltada. -St•. Jos~ ,Joaquim C:amciro tlc Cam· 
pos. li-Ficou a asscmbléa 'inteirada. 

Antes de cnlmr na o ruem do dia pediu a 
pal:1vm o Sr. Dias, c sendo-lhe concedida 
disse o seguinte: 

Como- a deputação destinaria a fclicitm· 
S. M. ltnpcrial fica por ora demor:ula pelo 
accidcntc que o impossibilitou de :1 rccehct", 
ct·eio que csla a~scmhléa tlcvcr;i fazc1··lhc co
nhecer pela maneim convcnie11lc o nosso siucet·o 
sentimento pelos seus acl.nncs incommodos. 
(Foi !JCI'alnwnte apoifl(lo.) 

O Sn. Pm:sm~:-;Tt: fez a pt·üposla; c \'Cll· 

cen-sc que assim se fizesse por um oi'Jicio ao 
mini:itt·o dos nc;:;ocios do imp~l'io, ficando cs:c 
na intclligelll:ia de communicat· ;\ asscmbléa 
a occasi:1o c lngar cm que S. M. dclQt·minassc 
receber :1 dcpntnc.~no depois rle restabelecido. 

O Sn. D1.1s: - Como cslou persuadido qnc 
debalde se fazem leis, se os pol'os nno tem 
bons costumes,. sobre os qnacs tem gt·:uulc 
iufluencia o clero, proponho que se nomêc 
sem dcmom uma commis>t\0 ccclcsiaslica uno 



sú 1Ktra tratar dos objectos elo seu privati1·o 
conlwcimcnlo, mas até para procurar por meios 
adequados, desviar ·todo o motivo de desunião 
entre o poro c o cbo, pois da stla harmonia 
depende muito a boa ordem elo estado. (Fo-i 
gel'almcnte apoiado.) 

Feita a proposta pelo Sr. presidtmlc {t asscm
bléa, vcnccu·se que se nomeasse a rcl'ct'ída 
com missão ; c propondo-~e depois se dcvcrta 
ser Jogo nomeada, dccidio-se que para nãú in
terromper a ordem do dia ficasse reserrncla 
para a sessão seguinte. 

Por esta occasi1lo lembrou o Sr. Ribeiro de 
Andradn que faltam nomear um membro para 
a cornmissão de guerra c marinha, c clccidio-se 
que se nomeasse. 

O lllES)!O Sn. Rummo DE A:mmn.1 disse que 
I inh[l pat·a ler um parecer da com missão de 
fazenda. '. 

O Sn. Pr.ESIDEXTI~ ponderou que (;ra melhor 
guardar a lcilur:t elos pareceres para o fim da 
sessão.. . 

o sr. Andrndn Machado:- As proposlas 
dos Srs. deputados têm lugar antes da ordem do 
dia; 111as os pareceres derem ler um dia certo 
na semana, ou dous, • conl'orme a abundancia 
delles, ou marcar-se uma hora certa para cllcs, 
mas sempre depois da ordem do dia; porque 
sendo lidos antes della, púde succeder que se 
dilate it discussilo sobre algum dclles :io ponto 
de ni\0 Jmycr ordem do dia. Parece-me que n 
hora mais com·cnienlc seria da uma pnm 
ns duas. 

Fizerão-sc algumas bt·cvcs rcf'Ocxues i c o 
St·. presidente, depois tle SI! julgar a maleria 
discutida propôz: 1", se os pareceres d~ 
com missão SCI'i:\o lidos em. di;l que . para 
i~so se marcasse ; venceu-se que nllo: 2", 
se scriào lidos lodos os dias da uma bom 
para .as duas; venceu-se que sim ; 3•, se 
lido um parecer c !Ja,•cndo quem se 1l1c 
oppuzcssc, ficaria Jogo adiado, passando-se 
•í leilura de outros ; wnceu-se lambem que sim. 

Entrou-se na ordem do dia, começando 
pela 2", parle elo 1 ', artigo da emenda do 
Sr. Andt·ada Machado, do qual artigo j{t 
licoít·a deciLlitla a 1 • parle na scssilo anlecc
denlL'. 

O Sn. Clmi!UI: mandou :'t mc;;a :: scgui11le 
I'IIWnrla: 

• 11 l", Xa primeim rcz deporln1;11o por um 
I1H'Z pam lrcs lc~uns füra elo lugm. 

'' 2", Em rcincidcnein tleporlaçi'lo JIOI' li'I'S 

mezC's parn lüra da com:m:a. 
11 3', Pela lct·ccira yez dcporlac;no por Ires 

a unos pam lüm da Jli'OI'inria.- Aulonio 
Uoil!'alt·t·~ Gomide. " 

O Sn. A:I'Dr.Ail.\ M.1r:11.\DO mandou lambem 
a SC'g"llilllC, 

11 o~ que forem mcmbt·os de lacs sacie· 
T0\!0 !;!, 

!I 

dadc;; simplestn.;nle seeretas seriío pela 1" 
"?~ .degradados por um mcz para fóra do 
d.tsll'lclo; pela 2" vez por lrcs mezes para 
fum da comarc.~ : c pela 3" vez por um 
anno pam lüra da provincía.-0 deputado, 
Antonio Ôa·lo8 Iübeiro de Anil;·ada. 11 

O Sr:. Pr.m:m.\ D.\ Cnu.t. (Nc.ío o o1wi,·cio 
os tachygl·apho~.) 

O Sn. Tm:Ellu DE Gocv1h :-Todos sabemos 
que pl'Oltibindo-sc qunlrjUCt' neto, se derc 
estabelecer pena conlm os inl'mclores ; mas 
lambem é cridenlc que o lc,islmlor na 
imposiçl'io dns pcnns, derc nll~nder se a 
acçi\q ú de sua natureza mti, ou se é inrlil'
fcrcnle. Xo sc~undo caso deve sct· mui 
branda.. n. pena, porque a pi'Ol!ibição d~ 
acçuo .la e um golpe sobre a liberdade do 
cidndilo, c não só seria absurdo acct·esr;en
tar-lhc a este mal o outro ainda mnio1· d:t 
punição severa, sendo a ttcrrw súmenlc m;Í 
porque a lei a prohibc, ma~ faria com que 
a lei se nrto cxcculassc, como succcdc 
l'requcnlcmcnlc nas do nosso coeli(!o cri-
minal. ~ 

Se applicarmos estes princípios gcrnes no 
ca~o pat'licular das sociedades secretas, como 
o simples fac lo ele lacs nssociac,,ües é sem 
duvida mna acção indilfcrcnle, a lei que 
impuzcsse a este l'aclo penas graves SC'I'in 
uma lei illu~orin, como têm sido o alrat·ú 
ele :30 ele· !llari'o. 

Oulro é o meu modo de pcn:;ar quando 
estas sociedades têm •fins sinistros i pois :ic 
c~tcs fins se encarninhilo n. contrariar t!c 
qualquet• modo a ordem social, a pena c:::l:í 
marcada na lei ; !llas no caso pmpo;;lo etJJ 
que miicamcnlc se lmla de declarar n pena 
correspondente .ao simples facto da assor:in
~1lo secreta, nilo posso deixar de apoiar a 
emenda do Sr. Andrada l\Tachado pot·quc a 
pena que eslahelccc .é mais que snl'licienlc 
para punir csln. inl'racçilo. 

O Sn.Fn.1xçA :-Sr. pt·esitlcnlc: l\':1o pos>o 
convii· nem nns penas motlcratlas que se 
pt·clcndem cslabel~ccr contm n~ socíednd<•s 
sccrclas. Tomo por fudnmenlo d:1. minha 
opinino, primeiramente o pt·incipio gct·al 
que lenho adoptado, c por outras re~es 
ex pendido nesta. asscmbléa : isto c que as 
sociedades secretas sno cnliuadcs indill'c
rcnlcs por sua natureza para o bem, c para 
o mal, c nno podem portanto ser colti!Jida~ 
por meio de leis pcnncs, que as rcpnlno ahso
lulamcnle criminosas: c cm scgudo lugar n 
ruzilo parliculnr de fJUC ns pena;; apontadas 
para se cllas impedirem de cxcrcicio, vem 

. a ser de eondic;no incxcquirel; porque cm 
rC'~t·n comprchcnde a muitos individuo~ si
mullancmncnlc, de sorte f[IW na pralica ~c 
ha de usar de tuna connircnei11 l'orr:nda 
pum declinar a cxccuçno. 
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t:m exemplo púde serl'ir de illustmç1\o ao 
que ·digo. Supponhmno~ rJLle o ministro da 
policia de qualquer cidade, on l'illa tem no· 
ticia de que a!Ji ha uma sociedade secreta, a 
r1ual por I'Cnlum não anmmciou ao gol'cmo 
a sua cxistcncia, como dclla se exige; c que 
l'eriflcanclo o copra de delicio respcdiro tem 
de impur-llte a pena (que cu reputo no. caso 
eorrccíonal, c de máa policia) que se segue. 

O mnnero de membros da sociedade púdc 
;;r r indilinído: púdc clla ser composta de 30, 
40, 50, c mais indivíduos: c cm· pequenas 
poroaçücs podem esses indivíduos ser as pessoas 
mais conspícuas, ou ele maior monta do lugar, 
pelos seus estabelecimentos ou empregos ch·is, 
mililarcs, ccclcsiasticos, etc. 

Eis pois o ministro embaraçado: porque ou 
lra ele exterminar a lodos segundo a lei; c cm 
la] caso clcspovüa um lugar por mczes intqíms: 
n CJIIC 1·cm a set· impolitico por muitas razões; 
e a pena mui grarc ponJUC ataca simu!tanea
Incnte a muitos indíl'iduos convisinhos, de uma 
povoa~ilo, on aliüs deixa de applicar-sc a pena, 
:<uhstíluíndo ao rigor da lei o arbítrio da cqui
·rJnde, o que nem menos é comcnientc pela 
immoralidadc que nisso vai :í sociedade, onde 
H' tlc\'c manlc1· cm I'ÍI·ginnl·rureza o rcsrcito da 
llll'sma lei. 

!\no appi'Oro poilanto as pcn.1;; indicadas 
contra o Ill!'!'O ~cgTe1lo das sociedades; sendo 
c·llas r:ori'I'ti:Íol!n(•s c de policia, eumprc que 
''·jno um i modcr~dns, c n~o grave>, eoulO' intli· 
rcctamen te I' em a se1· pelo que acabo de cxptit·. 

.o ,sr. Gomidc :-Alguma c:ou~a Jnc d?SI'Ía· 
l't.'l 11a ordem; lllng rogo se 111e pei'Inllta a 
di~I·i:s~no, porqr1c npplieando a~ cou;equcur:ia;; 
que deduzir con,·ergirei <ro C:'lado da questão. 
Tc·m·se dilo, que as soeiedades !'etTctns silo 
iudillcn·utes. Sr. prcsidcnlc, é bem dil'lieil cm 
IIIOI':tl, c legisla~ilo, tlcterminar-;;c exacta, c de· 
linitil'amcntc uma aec·no indiO'crcntc. ludi!fe
renle é aquillo. de CJU~ ni!o resulta mal nem da 
primeira, nem da segunda ordem. 
~as sociedades sccretns n1\o lm certamente 

mal da primeira ordem, porque a ltal'el·o seria 
appnrcntc, c por conceqtwncin inndmisivcl a 
iudin'c1·c·uçn. 

O mnl da ~cgunc!a ordem se comfuic de 
alai·ma t~ de perigo, 

i\' a~ ~ocicdadcs scci·ctas nno lia alarma, por
que lll.n~ncm o coucchc pOI' aqui !lo que ignora, 
ruas e Inue.,nvd o perigo possil'rl contt".l a 
~}.'dcm c .trnnrtt.I!Iidndc pui.Jlica, qw'a (como diz 
LoH!ero) ~lllf anem ncmo yuulgumn lale·coualu1'. 

l'lolc·se, porém que este perigo é unieamcntc 
pos~ivcl, porque ~c fosse real haveria jà facto c 
uno contingC'uci~ h.nn~inarin, ou meta1;hysicn . .' 

O bnrno de DJ(•lleld nconscllm fJIW n pnhcía 
uno jwnnittn as~cmh!Cas c ee1·tns nssoeia\''lc:;, 
da~ l(lla('H ignot·c o fim, os pi'Íncipios, os e~ta· 
tr~los c as rom·cn(·Ocs, por cau~a do que se 
podl' Ira mm· ncstns congrcgn\'ilr~ trnr.hrn.•n~ : 

mas cxclrw dccisil'amcute desta I't!((ra a Innr·o· 
narin, porque lia nella, conlinú:t- o I·ct'e!':'do 
harilo, jll'incipcs, grandes homens, ceclcsia!'· 
licos, etc.; c se entende: que a cxcepc,,ão é mo· 
th·ada cm não ser clandestina aos gol'cruo;; 
uma sociedade composta de 1acs membros. 

Tem-se argumentado que o abuso é que toma 
pcl'i;;osns ns sociedades secretas, c não o uso in. 
nbcenlc. 

E' um sophisma, Sr. p!'Csldenle, quando se 
calculn a utilidade positíl'a de uma cousa, dcrc 
entrar cm desconto sua lcndencia nociva, para 
sei· pt'CI'cnida; mas requeiro ainda que se nolc, 
que tanto o pm·igo demonstrado, como a ten · 
dcncia noci ra sãu entidades ícleiacs, conjectura· 
das nnicamcnto tw occa.Yione, c que portanto 
apenas exigem lcl'cs remedia~ prcvenílil•os, 
essencialmente muito mais moderados que os 
suppressiros. . 

Sem admittir distinc\:úes de gravidade nas in
frac\:llcs da lei, a morte, a morte escreveria san· 
guinada milo de D1·acon; mas no scculo XIX é 
preciso qnc se consulte ús luzes do. tempo, :í 
suavidade dos costumes r. á roz da humanidade; 
adoptemos pois o preceito hot·aciano : 

.. , ............................. ,,,, .. , ...... arlHit 
Regula peccali.q qurc pccna.i ir1'ogat a;rpw~ 

:J.Yc ocutica di!Jnum hol'i·ibili inccclcrcflarJcllo. 
Portanto nas sociedades secretas a lei só deve 

acautelar e prevenir a tendencin nociva mera· 
mente possil'el; des1·iar c desligar por sua de· 
sapprora\'ilo, c pela da opinii!o pnhlica, os bon~ 
daqncllas nssociac;ües, qne forem illcgacs, e :i 
que a arnizadc c a condcsccncia os seduzissem, 

Diz o citado Cícero: "Pl'(l:cipiemlum cxt Í!JÍ· 
i H r lconi•, 111, si in rJIC."1JJOdi amicitirtll l!Jna,·t~ 
Nl.m aliquo 'incidcriut, uc e.rc~linwnH ila or: ctlli· 
galo•, ut ab audcio 111agna aliqua í'C in 1 cmpublí· 
cmn pecccmiíbu~, 11nn cliscedwd. " Em súmcntc 
possibilidade de crime c fim unico de pt·ecau~1lo, 
os meios devem ser muito brandos ; c é por isso 
que propuz a minha emenda. 

Depois de varias obscrl'açües que Jizct·1\o nl· 
guns Srs. deputados, e principalmente o S1·. 
Andrada lllachado, levantou-se de novo o St\ 
Gomide c declarou que cedia da sua emenda, 
eonl'ormando·sc cm tudo com a do S1·. Andrada 
l\!aclmdo; a qual julgando-se a materia snlliei· 
entcmcntc discutida, J'oi appro,·ada s•í eom a 
muc.lan\:a da pala na- Di~triclo- pam -Ter· 
mo: 

Foi depois lido o s• ad, do adtlilameuto elo 
mesmo Si'. Amll'ado. ~Iaclro.do; e lt:mlo cnlt'atlo 
cm discu~sno, lcmbi'Cllt o Sr. presidente que 
Jmvemlo mna ·· emenda do S1·, Pinheiro f!, 
Oliveira sobre o mesmo o!Jjceto julgam melliOI' 
ndopt:rl'-Sc o§ 4" dclla, por lhe pnrcccr redigido 
com mais clareza e nexo, podeudo tamhcm o;; 
Srs. clt'[liJtmlos sen'ii··sc de nlgnma tnatl!l'ia dn 
dito m'l. :J• do ail•litanwnto do Sr. Anrlr:ula 
l\ladwdo pam se unh· ao mencionado~·.!" da 
emcnrla do Sr·, Pinheiro de Olh·cira. 
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Decidi o a aosemhléa que assili1 se fizesse; c 
eulrou em discussão o sobrcdilo § 4". 

Fallarão alguns· Srs. deputados ; e loi mais 
porfiudo o debate sobt·e a parle elo artigo rclali
I'O {t declm·a,;ão de que lues socicdacl'cs 11ão têm 
fins opposlos :i religião ; querendo uns que era ' 
haslalllc dizer-se religino do irnperio, c outros 
que cm 1ieccssario dc~larar-sc religião chris lã. 

resto do tempo cm IJUC não é ouccupado m 
nsscmhléa, 011 se vai lralmlhm· para algumt 
rcparli(~ão, pois não púdc ler cm ambos os easo,; 
o mc~mo ordenado. 

o Sr. França: - Eu ,;nlcndo que o oflicial
maior nrto deve trabalhar fóra da secretaria da 
assembléa. Se qtlizer dm· boa conta das suas 
obrigações tem muito que fazer ; portanto sou 

O Sn. Dto~s pt·opoz que cominlm especificar
se religião callwlica ; mas e;; la opin_ião 1oi com
balida pelos Srs. Andrada Machado c Carneiro 
de Campos, que mostrarão rJUC devia dizer-se 
religião cln·islã. 

O Sn. Ason.1D.I l\I.Icii.IDO requereu que na 
rcl'cl'ida declmw:ão se fizesse lambem mensão 
expressa de nã~ haver fins opposlos {t moral. 

O Sn. l\1.\f.l propoz que cm lugm· de moml se 
dissesse-bons costumes-, para e1·itar a inlcl
ligcncia que alguns da vão {t palnl'l·a- moral, 
querendo que por clla rigorosamente se enten
desse sú a religiosa c n1lo a politica. 

O St·. Pm~JDEX'J'l~ declarou que se não havia 
mais nada a dizer sobre o § 4' da emenda do 
Sr. Pinl10iro de Oliveira, o proporia {t I'Olaçno. 

Julgou-se a maleria discutida, c foi approvado 
o parngrapho redigido do modo seguinte: 

" Serão consideradas como sociedades secre
tas as que nilo participarem no gol'cruo a sua 
exiolcncia, os Jins gemes da associação com 
proles lo de que "c nno oppúc á ordem social, no 
sy~lema coslilucional estabelecido neste impc
rio, tl moral c {t rcligino chrislil, os lu~;arcs c 
tempo dos seus njunlmnenlos, os nomes do 
individuo ou indil'iduos que compuzcrcm o 
govet·no da ol'llcm, ou sociedade, c os que dc
pc:tis se sq;uircm no mesmo governo da ordem. " 

Ficou adiada a discussllo dos outros artigos 
para se passar á segunda parle da ordem do dia, 
isto é, no debate sobre o vencimento dos empre
gados da secretaria da asscmblén. 

o sr. Franca: - Silo duns as classes tlos 
cm pregados da· secretaria ~la asscmblén_: os olli
ciacs de pluma c o po1·tcn·o c seu~ aJudantes. 
Quanto aos ofliciacs, já se venceu que por ora 
se conscrl'asscm os que estilo servindo inleri
nmncnle, até a reforma geral das scCJ·elarias; 
mas qimnlo ao ol'licinl-maior, porteiro c ajudan
tes, é preciso determinar-lhes os competentes 
·ordenados; c por isso julgo que convit·ia cncnr-
1·egar tí commissno da fazcn~la do arbilramcn~o 
,]c,les ordenados, para dcpo1s a asscmbléa t.lcct
dit· o que llie pm·cccr justo. 

o Sr, Andrada Machado :-Os Srs. sect·c
lnrios sno de facto os · que conhecem melhor o 
trabalho, por isso silo a meu ver os mais com
petentes para marcar estes ol'llcnados; scn·in
do-lhc itunbem de rcgm o que \'enccm Ines 
ctnpt·cgndos nas oult•as reparliçOcs. 

Súmcnlc quizcra que se tomasse em consi
tlct•ttçno se o oflicinl-mnior fica sem lmbalhar o 

de parecer que cllc seja somente oflicial-maior 
da scct•claria da asscmbléa, Jl.ara que lenha a 
secretaria na ordem e arranjo que é indispcn
savcl. 

O Sn. C.tn~Emo DE CAJrros seguia a opinifto· 
do Sr. França; accrcscenlando que o ol'licial
maior da secretaria daassembléa, nno podia ficar 
sujeito a outro oflicial-maior, seu igual, como 
succcdcrin se voltasse a serl'ir cm rJualquet· 
outra repartição; c que posto se tivesse decidido 
que só se trataria da nomeação de ofliciacs para 
a secretaria da asscmbléa, quando se tratasse 
da reforma de todas cm geral, comludo cllc 
julgava que devia propôr como urgente a t!!ln 
reforma, para se cuidar dclln quanto an lcs. . 

o Sr. Ribeiro de Andrada:- A asscmbléa 
já pcdio informações ao [;OI'Cmo sobre as refor
mas que fossem ncccssal'Ías; c por isso creio 
que scr:í melhor ouvir primeiro os mini,;lt·os 
de estado sobre esta malcrin, para se lo mar a 
rcsoluç1lo com mcllwr i:onltccimcnlo de eausa. 
(Apotado.) 

o Sr. carneiro do Campos:- Na Ol'liClll 
qnc se expedia n1lo se fez mcnçno especial d:t 
rcl'orma das secretarias ; fullou -se s6mcnlc dr~ 
reformas cm geral. 

o Sr. Andrada Machado:- Eu liulta pro
posto que se fizesse lliCJH,:no particular desta re
forma, Jltlra se salicr o numero preciso ele 
olllciacs; mas alguns senhores disscrno rJtW 
isto se entendia comprchcndido na gcncrnlidade, 
c ano se venceu o que cu propuz ; c sem lermo:; 
estes dados nno podemos dclilJcra 1;. 

O Sn. PnESlDEX'l'E pct-gunlou se cslm•n a !na
leria discutida; c dr.cidindo-sc que sim, propoz 
a urgencin requerida pelo Sr. Carneiro de Cmn
pos, c I'Cnceu-sc que nno era m-gcnlc; th.:lct·
minando-se s6menlc que o~ Srs. sccrclarios 
apt·cscnlasscm a proposta dos vencimentos do 
ollicial-nl!lior, porteiro c ajudantes. 

Declarou o Sr. presidente que se pttssava :i 
terceira parle da ordem do dia, CJUC era a clis
cussno dos artigos do regimento; .mas refletindo 
que tinha a palavra o Sr. Ribeiro de Andrmla, 
pnm lêr um parecer da co mmissllo de fazenda, 
fez-se primch·o n leitura dcllc. · 

l'.\1\ECE!l 

11A conunissno de fazenda encarregada de 
dm· o seu voto sobre os dous requerimentos 
dos mnanucnscs, praticantes c correios do tltc-
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solll'o publico, nos quncs pretendem ru1gm~nto 
elos ordenado.", qnc nctualmcnlc pe:·ccbcm, e de 
jHil'Ct:CI' SC rcSCl'I'C O SCI.I dc!CI'li~1Cnlo jl:ll'n 
quando pela assemhléa gc,rallcgJ:;lalJra c cons
liluinlc se lt·alar da organ1:mção do mc~mo ll!C· 
;;opro c mais objectos a cllc couccrncnlcs. 

" Paro da asscmbléa, 2 de Junho de 1823.
lfcti'lim'F.·auci.;co Ribcito de .Andrada.-Bani o 
;/e Saulo .Amaro.-Jfcmocl Jacintlw ~Yogueim 
da Oama.-Jo,,é .Arou eh c ele 'l'olcdu Rcndon. 
-Jo~é ele Rczmdc Codla. "- Foi apjll'OYado. 

Passou-se cnlrto, segundo a ordcn1 •. ;o dia, A 
discussão do regimento no capitulo 4", c foi 
lido o 1• artigo dellc, que é o 1:3". na ordem da 
sua numcra1·1\o, c do liJCor scgumlc: 

"Art. l;j, 'Xomcar-sc-ha por escrutínio sc
CI'clo, c t't plurnlidadc rclalim, um deputado qnc 
sirva de thcsourciro cm cada lcgislalum; o 
qual dcrcr•í recebei·, nolullimos dias de c~da 
wcz, do llwsoureiro-múr a somma cm que 1111-
porlttrem as diarias dos d?pt~lad_os aclu~cs !lO 
1ncz subsequente para as dJstnhuB·_no pr1mc!ro 
dia deste na secretaria da asscmblea; c assnn 
mais a imporlancia da folha dos subalternos c 
das dc~pczas miuda~ do mcz anlcccdcnle. 

o Sr. Rrbe1ro. do Andrndn :-Creio que c~lc 
artig-o dc\'c.ser supprimirlo. 

Em primeiro lu:;ar julgo iudccoroso liO· 
mear-se um dcpnlado para <'SSC fim. Eu n:to 
rJucreria ser thcsourciro, c outros muitos scnliO· 
rcs serão tio mesmo parecer. 

!'iM sei pol'([IIC motiro os f3t·s. dcpnlndos 
uno liflO de let' o seu prowrw.lot· como cm lodos 
t>s funccionarios puhlicos, por fJUCm mam~ão 
rer·cbcr o;; seus ordenados? 

)[ns suppondo niuda que i:;lo uiio ag'l·adara, 
I'L':<lfto onlros meios : faz-:;c tnna folha de lodos, 
c no lhc;;ouJ'O se pnga por c! ln, ou se manda 
<HJIIÍ mn fiel fazer os compclcnlcs ]Jagamcnlos. 

A respeito dos suballcmos lhz-sc oulm J'ollia 
c recebem no lhcsouro. Assim se pratica com 
l.odns <13 secrclnrins de estado; c nl'lo sei ]JOI'· 

qnc a da asscmhléa ha de ser exceptuada desta 
regra. Yolo, pois, como jt't disse, pela suppres-
5flo do :ll'l.igo c dos mais deste cnj1Ílulo. 

o Sr. Andrndn Machado : -Eu n unea np
l'i'O\'CÍ t:sle arli~o quando se rctligio o l't'giu1cnto, 
1nas fui 1'cucido cm \'Olos. 

Nrw gosto desta dislincçilo que parece scpa
i'al'·nos tia r:lassc dos outros empl·cgutlos, 
l{llaiHlo nno sornas outra cousa, apczar de rc
prcscnlanlcs, pois nos suslculamos dos fundos 
publicas: cu nno f{llcro ser mais do quc.cida
tlno l!razilciro. 

Os outros cmtu·eg·a,los recebem tio llicsom·o 
JlOi' si ou seus procmatlort~s; uno acho incon
,.,.uicnlc Í!!l1 uús pmlic:armos o mesmo. 

o Sr. Noguolrn da Gnmn :-Conformo-me 
iuleimuwnlc com o parecei' do Si·. Hibciro de 
Autlmda; c como .i•í fazia lcnçno tlc votar pelo 
iHcmlo modo, fiz uma emenda a cslc cnp. -l", 

fJI!e uiam!.u·ci ;\ me;a, c é coucebirln ne;le:; 
lenno~: 

" Proponho como emenda ao cap. 4• do 
projecto do regimento prorisorio da assembléa: 

" Que se lwja de supprimit· este quarto, fit
zcnrlo-sc a compclcnlc emenda na numera1,:ilo 
dos ~eguintcs capítulos, c accrcsscnlando-sc no 
fim do reg· i mcn lo o scguin lc : 

CAPITULO Xlll 

PO 1'.\G.\JIEX'J'O D.IS DESPJ;Z.IS DA ASSE)JIJLi;.l 

11 1.' X a secretaria da· asscmbléa se Jlu·t't a 
li::;la de lodos os deputados com dcclarnç:ão elos 
seus l'encimenlos mcnsacs; esta lista depois de 
assignnda pelos secretarias da asscmbléa sct·ú 
rcmcllicla ao lhcsouro nacional, pm·a por clla 
se lhzc1· o devido pagamento :'t vista dos reci
bos dos deputados. 

11 2." Para as dcspezas miudas c do expedi
ente se cntrcgar{t no lhcsom·o nacional ao por
tcit·o-mút' do paço da nsscmbléa a quantia que 
se julgar neccssaria; a sua clespcza sendo ap
provada pelos dous secretarias da asscmblé<l 
SCi'tl abonada ll<l conla aiJcrta que o dilo pot·· 
leÍI'O·ll1ur dCI'C lei' 110 lJICSOlli'O, C 'Ó entãO I'CCC· 

herú nom fJWmlia adiantada pam as futura~ 
dcspczas. 

11 Par.o da asscmlJléa, 12 de lllaio de 1823.-
0 dcj;iitado Nanocl Jaciutlto No[JIIe_il'it da 
Gama. " 

Fizr.rão-sc al::;umas hrcl'cs rcficxúc; soht·c a 
supprcssilo do cap. 4' proposta no principio da 
eU1CiHla; c pondo o Sr. pt·csidcnlc ú vola,,:flo se 
seria supjH'imido o referido capitulo, \'enccu-s" 
que sim. 

Eulrou depois cm dul'ida se a dila emenda 
do Sr, 'Nogueira da Gama sr.ria logo discutida, 
o~ se pt·inwü·o seria impressa na fOrma do 
cstvlo; c decidindo-se que, allcnla a simplici
daZ!c c clareza da malcl'ia, fosse logo debatida, 
entrou cm discnssno o nrl. 1". 

o l:'ir. Nogueira dn Gnm.a: - O que cu 
pmpouho neste m'ligo c conforme o que se 
pratica cm todas as rCJl:u'liçúes; c desejava que 
se nno uzassc de p:u·ticularidadc alguma com 
os dcpuladqs da asscmbléa, como aconteceria 
se viesse um fiel do lhcsomo pagar-lhes no 
pl'incipio de cada mcz .. , ( O Sr. pl·csidcnlc o 
interrompeu dizendo que faliam· Jüm da 
qucstno. ) 

O orador continuou- Estou dando as razões 
que lil'c pam pi'Opor a emenda, c creio que 
lenho direi lo a cxpókts; digo pois que assentei 
que uno dcl'iamos cspccialisar-nos para nossa 
commotlidadc, c por isso adoptei o cstylo, pro
pondo que se fizesse uma folha dos vencimen
tos mcnsacs dos Srs, deputados pela qnal, seu-

. rlo a~silínada pelos Srs. sccrclurios, se liu·ino os 
rcspccli I'OS pagamcn los no lhcsomo publico. 

Al;:;uus Srs. depulndos dcclan\t·no que posto 
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. Hão quizc~som diolinguir·sc das outras classes 
dos cidad<1os lhes cm quasi irnpossircl cobrar 
porque nfío podião ir pessoalmente por se lazer 
o pagamento de manhã ; c lambem não conhc· 
cião aqui ningucm a quem incumbissem a 
cobrnnr;n. 

o Sn. nummo Dr; Axvr..\0.\ disse CJIIC CIU 
nlleJI/,'iio n estes incolli'Cn i entes linha lembrado 
c expediente de vir um Jielll\zcr os pagamentos 
lodos os mczcs aos Srs. deputados ; c requereu 
que o Sr. presidente quamlo puzcssc ú. votar,,ão 
o artigo pmpuzcssc lambem nquclJc addila· 
menlo .. 

• Julgou·sc a maleria tlisculida: c propondo o 
St·. prcsidcnl!) se o artigo passava cm geral, c 
com o ::tddilmncnlo do St·. Ribeiro de Andrada 
venceu-se que sim, accrcsccnlando·sc o seguin
te - q uc depois de J'eila a folha c rcmcllída 
compclcnlcmcnlc ao thcsouro o presidente do 
mesmo mandará por um fiel ::t imporlancia das 
mesadas, para ser distribuída depois pelos Srs. 
deput,\do~. . . 

Passou-se a discutir o arl. 2' da mesma 
c:nclllln, c foi approvado sem objccr;tto alguma. 

O Sr. Andrada Machado: - Lembro <Í V. 
Ex., o propór se n doutrina \'encida da cmcn
tla do Sr. Nogueira da Gama passa. para. o fim 
do regimento c lürma o ullimo capitulo dcllc, 
ou se Jica neste 'lugar substituindo o cap. 4' que 
e:;l~i ·~upprimido. Eu sou de voto que passe 
pat·a o fim, para melhot· ordem das malcrias, 
c até pa.ra.quc s~a o dinhcil'O a ultima cousa 
pJra que olhamos. 

Feita a proposta pelo Sr. prcsidculc, \'cuccu· 
:;c que pa~sassc para o Jim ·do regimento a 
l'untHu· o ultimo capitulo. 

Scguio-su o cap. 5' CJUC trata - das forma· 
!idades que se hno de guardar na asscmbléa -• 
c o Sr. secretario Costa A!!uiar leu o· primeiro 
artigo do dilo cap. 5'; w 

'' Arl. lD. No Lopo da sala das sessões csla· 
t'Ü o lhrono imperial, c no primcü·o dcgt·áo :i 
direita cslmít a cadeira do presidente da assem· 
hlún, quando o imperador vier assistir. 

o sr. P'1•anoa: - A matcria dcsle artigo jú. 
se discutia por" ser assim neccssario para o dia. 
ll<t installaçno da asscmbléa, c a sua malcria 
,i{t está vencida. 

o Sr • .A.ndrada :Mnchado : - Disculio·:;c: 
mas o que se \'Cnccu foi Jll'O\·isorimncnlc ; de 
~ot·tc que todo este capitulo se púdc debater 
eoruo qualquer outro. As rcsolur.llcs que cntno 
~c lomarno scr\'it·no súmentc' pat·a aqucll::t 
occasino. 

o Sr. Carneiro do Campos : - Eu furia 
deste capitulo dous, porque nl\0 me agmda 
csltt mistura de scssocs ordinarias c cxlt·aordi· 
JJru·ias. 

Elll mu, lrnlaria de ludo o que rc;;pcila :is 
ot'lliuarias; e no outro, da~ se:;sõcs a que a;;:;i:;lc 

Sua Mngcslaclc ; c quando conscr1·assc toda~ as 
rnal.crias cm um só capitulo fal'ia a mesma 
scpara\•ão para a IJOa ordem dull:ts, comcr.amlo 
pelas ordinarins, · ' . 

o Sr • .A.ndrada ll!achado : - Como o ca· 
pilulo trata das formalidades que se hão de 
guardm· nn asscmhléa, n11o sou de parecer que 
se scpnrcm parn um capitulo as que se pmli· 
cão nas sessões ordinarias, e pam outro as das 
cxtmordinarias, pois ludo silo J'Ot'l1lalidadcs : 
mas nno me opponho:a que se rcuna ludo o q11c 
pertence a umas, para ficar separado, no mcs· 
mo capilul o, elo que pertence íts outras. 

O Sr. Costa Aglliar: - Sou da opiniM do 
St·. Antonio Carlos: como ncslc capitulo se 
lrala de furmalidmles nclle se devem compre· · 
hendet· todas as que se praticarem na assem· 
bléa, sejam quacs forem as suas sessões ; ]JOré m 
quanto ::t dividir-se o capitulo cm duas parles 

. pammclhor ordem das matcrias, acho m11ilo 
acertado : a succcss11o dos artigos neste lugar 
n11o me agrada; porque das sessões extraordi· 
narias passa-se {ts ordinm·ias, c \'olla-sc de no\·o 
~is pt·imeiras; o que é, em. verdade, falta. de 
mclhodo. Portanto dh•ida-sc o canilulo cm 
duas scssücs, para tit·ar a conl'us1\o ;. mas con· · 
serve-se um sú pela rnz1lo j<í dita; começando· 
se primeiro a tratar das sessões ordinarias por 
serem as proprias dos lt·aball!Os da asscmhléa. 

.Julgando-se a malct·ia discutida, Jn·opüz o St·. 
presidente: 1. •, se o capitulo devia ser dh·iclillu 
cm dous; c Ycnccu·sc que ntto: 2.", se o:; nrti· 
gos relativos ~is scssúcs cxtraot'Llinnrias sct·irtu 
separados dos da;; onlinal'ias, l'ormando·oc duas 
divisões ou secções no meslllo capitulo; c \'Cll· 

CCll·SC que sim: 3.", se primeiro se trataria Lias 
scssllcs ordinarías ou das cxtmordinarias ; c 
vcnccLJ·sc que se lralas5c primeiro das ordiua· 
rias. 

Por ser dada a hom ficou adiada a tli~cus· 
s11o dos artigos. 

O Sn. Mu:m T.\1'.\!IES lcmbt'Otl a segunda 
lcilum de alguPs projectos; c o Sr. Andrada 
Machado rCI(Ucrcu que se déssc para ordem elo 
dia o pt·ojeclo da aboliçllo tlo conselho do~ 
pt·ocurndorcs de provincias, c o dos goYcmos 
Jll'ovinciacs. 

O Sn. PnES!Dt::~-rc lomou cm considcral'ilo 
o que se lhe requereu; c assignou pm·a a ordem 
do dia ;1.", as emendas ou addi\~acs ao projecto 
sobre sociedades secretas: 2.',· a tlrimcim di5· 
cussno do projecto da aholiçno dos procuradores 
de pro\·incias : 3.", o regimento ; c por ultimo 11 

nomcaçno ela commissno cccle~i~lica, c a do 
membro que faltaYa para a de mannha c gucrm. 

Levantou-se a scssno ás 2 IJOras da tarde. 
Jo8é Ricm·clo da Co~!ct .Aguicll', BCr.tclnrio. 
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HESOLGÇÕES DA 1\SSJÚ!BLJ~A 

lllm. c Exm. Sr. - A nsscmhléa geral 
constituinte e legislativa do imperio do Brazil, 
tendo approvado o parecer ~la commiss1io de 
saudc publica sobre a ncccs:mlauc uc procurar 
as noracs precisas para conlieccr as cliiTcrcntcs 
molcs'tias que al'fligcm os povos, c minorar ou 
atalhar suas damnosas conscqucncias, manda 
que toilas as camaras do impcrio rcprcsen!cm 
a esta nsscmhléa se ha nas suas rcspcclrras 
municipalidades lugarrs insalubres c atreclos 
de enfermidades cndemicas ou cpidcmicas, 
constantes ou pcriodicas, assim no homem, 
como nos outros animacs, c que cxponlrão 
exacta c concisamente a dcscripç!'lo topogr·aphica, 
_gcognoslica, c l1y~rographica .de lacs lug.arcs, a 
·historia diagnoslrca das rcfcrrdas enfernudadcs, 
as da las da sua appariçno, a procedcncia ou. 
concomilancia elos phcnomcnos al!nosphericos, 
as causas a que se allrihuem, c os methodos de 
cura que a cxpcriencia tem mostrado mais 
cl1icazes. O que V. Ex. lerar:i ao conhccimcn· 
to de S. l\!. Imperial. 

Dcns guarde a V. Ex. Paço tla asscmhléa, 
cm 3 de Junl10 de 1823. - Jo~é Joaqni11t 
Cametro ele Campo8. 

1'.111.1 C.\lml:'\0 PllóTO DE ~!lll.ll"DA ~10:'\TEXEGllO 

Illm. c Exm. Sr. - A · asscmbléa geral 
constituinte c lcgislatira rlo impcrio! !omando 
cm considcra('ão que alguns dos lllllll>tros da 
relar110 de Pcrnamlmco nomeados deputados 
pard a mesma asscmbléa, não rêm tomar Jl.m:tc 
110s seus traballJI)S1 por ni\o estarem promlos 
os lugares que derem deixar cm Yirtudc das 
dilas nomcar;ücs, manda rccommcndar ao gowr· 
no o proYimcnlo dar[ucllcs lugares, afim de que 
se complete o seu numero, c possno os referidos 
ministros vir quanto antes tomar assento neste 
augusto congresso, c entrar no exercício de suas 
J'unc(~iles, como deputados na mesma asscmblén. 

O que V. Ex. IC\·m·á ao conhccim~nlo de S. 
M. llll[lCritll. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da assemhléa, 
cu1 3 de .Junho de 1823. - Jo~6 Joa2ni1n 
Cm·nciro de Campo~. >• 

1'.111.1 JO~t; BOX!f',ICIO ll!~ ,\XUilAU.\ E SILI'.\ 

lllw. c Exm. Sr. - A asscmbléa scral 
constituinte c lcgislalim do impcrio do Brazil, 
seudo·lhe presente por oflicio de V. Ex. de 2 
do corrente, que S. M. o Impcmdor n110 podia, 
por motivO: de 1nolcslin, receber lrojc no Pa('O 
da cidade, como ji1 linlm dctcr·minado, a ucpu· 
lar,~no destinada a agr·adccer-lhc a mngnanima 
rcsoluçno que tomou de com•ocar a l't'(J!'Cscnla· 
r·no nacional, pcnclrou·sc do mais vil·o senti· 
incnlo por IM dcsagi·adm·cl noticia; c nnclo;;a 

. -------- ... ····· -------- -·--·-·- ... -·. -·----·---·--·-----·-· --· 

espera pelo momento cm que Sua i\Iuge,;lade 
(biguc dia para ouvir uqucllcs puros rolos do 
seu agmdccimcnlo, co'm os rruacs misturará as 
expressões sinceras do seu jubilo pelo rcslabc· 
lccimcnlo da preciosa sande do mesmo augusto 
senhor. O que V. Ex. levar:.\ ao conliccimcnl.o 
de S. 1\J. Imperial. 

Deus ~;um·dc a V. Ex. P:H;o da asscmbléa, 
cm 3 de .Junlio de 1823. - José Joaquim 
Camcil'o de Uw1poB. 

Sessão ena 4 de Junlao <le :18:;\~J 

Plt;;SIIlEXC!.\ !lO ~!1. A){Dfi.ID.\ E SIL\',\, 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 homs 
da. manhã, fcr.·sc a clramadn, c achtirtlo·sc 

· presentes 56, faltando por doente o Sr. Gnrnn, 
c sem· causa o Sr. Cavalcanli de Lacerda. 

O Sn. PnESIDE:.'TE declarou aberta a scssn.o ; 
c lida a acta ria anlcccdenlc, foi approvada. 

O Sn. Souz.\ MELLO apresentou por cscriplo 
a declaraçt\o do seu I'Olo sobJ•c a pena deter·· 
minada na scssM anlcccdénlc, contm os que 
pela primeira \'Cz transgredissem a lei rclaliYa 
ús ~ocictladcs secr·etas ; mas porque nn.o c~ lava 
na forma do regimento, rcslíluio-se ao mesmo 
Sr. deputado para redigir melhor; o qual a 
tomou a apresentar depois da noya rcdacç!lo ; 
c então se mandou inserir nesta acta: 

" Declaro que na scss!lo tm!ccc()cnlc I'Olci 
conlm a pena de 30 dias para fúra do lermo 
da cidade ·ou villa, cslabclcr.ida na noYa lei 
sob1·c as sociedades sccrclas.-Paço da nsscm· 
bléa, 4 de Junho de 1823. - O [k•pulado, 
Jo~é de Souza J.l!cllo. >> 

O Sn. Dr.1s apresentou ltuuhem por cscripto 
a seguinte declaraçno : 

<r Declaro que sobre o lcm10- Religião 
cl!1'iHiií-fui de voto que se declarasse-Catho· 
lica- ·na nela de honlcm.-Jo~v Ottelodio DiCI$." 

Alguns Srs. deputados pondcr:irno que n!lo 
havia l:llotivo pat·a a declaração, por se nno 
ter rolado sobre o termo- CatlwNcct : - c 
decidio·sc que fosse rejeitada. 

Disse cnlno o Sr. Dias que felizmente ainda 
tinha de apparcccr o seu modo de pensar sobre 
este objecto no Dim·io da asscmbléa. 

O Sr. Cruz Gouvôa : - Sr. presidente, 
cm uma das scssCics passadas !hllci da adhc· 
sno do JlOI'O pamhybano í1 causa do Br::zil ; 
c V. Ex., sendo or~no· dclle, quando a junta 
Jll'OI'isoria tc1·c n feliz lembrança de o cncur· 
regar de certificar a S. 1\f. Imperial o respeito c 
amor que lodo aquclle poro lhe protestara, 
disse na sua eloquente fnlla : - Senhot· ! 
A pr·o,•ir)cia da Parahyba nno é como outras, 
que têm santo na boca c diabo no cor·a('no; 
c uo mcz uc Mar·•.~o passudo, felicitando a 
V. Ex. por parle da camura de Yilln·l\'om 



da Hainli.·:t· a S. :1!. Imperial péla sua fel ir. accla· 
ma~;,o, e levando ao conheeimcnlo do mesmo 
s~nhor o patriotismo do saq:;enlo·múr Paulo 
de Araujo Som·cs, lambem uHon das seguintes 
<•xprcssúcs :-A província da Parnhyba, se· 
nhor, é aquella que lcm sido .fil'mc, ceda. e 
con~tantc. 

Ser•i fitlso o ex pendido? Cerl:uncnle não. 
Como pois vejo uo Dia.rio do governo, de 
2i de l\'!aio, uma parlaria increpando a junln. 
de não ler mandado lirar a devassa que lhe 
fôra ordenada pela rcparliçtto dos negocias do 
imp~rio? 

S1·. p1·csidcnlc, se a província da Parahyha, 
nfto merece litulos nem honras, como as do 
sul, apczar de ler adherido unanimemente á 
causa do Brazil e de ser llio finnc, . cel'la e con
·•tantc, que por mn:t simples requisiçno do 
go1·crno de Pernambuco mandou 200 soldados 
para a Bahia, c esperou o inimigo nos mais 
arriscados pontos para defender p. sua indc· 
pendcncia c liberdade, c o throno do seu 
augusto imperador, menos merece <iue se 
mande proceder a uma dcmssa de semelhante 
natureza ; portanto chamo a altcn~'ão da a;scm· 
blén, c espero o seu apoio c jusliçn sobre n 
indicaçno que apresento. 

JNDJf!,\~!.\0 

cc Rogo r[UC a soberana nssemblén pal'lici pc 
ao goi'CJ'IlO CJUC nllendn lts supplicas da junln dn 
JH'OI'incia <ht Paral1yba, cxpcndidas no ol'licio de 
J O de· Março proximo pnssaclo.-Paço dn assem· 
bléa, 4 de .Junho de 1823.- O deputado Josí: 
dn C'nrz Gmn:•1a. " 

O Sl•. Andradn 1\Inchado: -St•. presidente. 
:\;1o cu lendo islo: o JJubt'é prcopinanl,c usa de 
uma lin:;ungcm que alé me parece pouco 
eonstitucionnl, quando se dirit;c no St·. pi·esi
dcJJte na qunliuadc de minislJ'O de eslndo. 
Se o illuslrc deputado tem que dizer a respeito 
dos p1·occdimenlos do ministro dos negocias 
do impe1·io, púcle cxpôr o que lhe parecei' juslo 
;i csln nsscmbléa, ou Jhzcr a sua indicaçno; mns 
dirigir seus clisc\li'Sos ao S1·. presidente, como 
ministro· de estudo é incohcrentc. Quando nc~lc 
lugar se f:dla com V. Ex. é na qualidade 
c.le presidente deste congi·csso, embora occupe 
qunlqucr outro cal'go cm scrvir,'o do estado. 

A indica~no do Sr. Cruz Gou1·êa ficou parn 
2" lcilura. 

Passou-se t't oJ'(Jcm do dia, pl'incipiando 
a discu;:si\o pelo ar!. 4' da cmendn proposta 
pelo Sr. Andrada Machado ao projecto sobre 
~ociccladcs ~ccrclns cujo :ú'ligo é do li!Col' 
~f'guinlc: 

cc A pnrlicipa~no tlcl'e sc1· feita nesta côrlc 
(L inlendcncia gemi da policia, c nas oul1·as 
parles f1s nuloridades policiacs do~ lugares onde 
c•xislem as ditas sociedades. " 

Fnlhírno nl~;nns scnhorr.~ sohrc ·a malc!'in c , 

afinal fui approvado o nrligo com acrescenta
mcnlo dn palavrn-chis- depois de-poli
ciaes.-

Scguio-se hgo n discussão soLJ·e o 1" dos dons 
addilamenlos que ao mesmo art. 4' fizera o 
S1·. barão de Santo Amaro; c depois de algum 
debate, poslo á \'Ola~~no, não passou la! qual 
estam redigido. 

O Sn. AJõDnADA i'I'LICJJ,\uo requereu qac se 
pozesse á votação com as seguintes palavrns 
-que fo1'11!<ÍO o gou~mo i!llpremo Olt local da 
sociedade Olt o;;de-m : -foi regcilado, 

O Sn. Co~nxEmo DE CAlrros tambem requereu 
que se votasse sobre o mesmo addilamento com 
as palavras seguintes-pelos 'membros que itil 

jizCl'em por commissiio ela ~ocicdacle ;-c foi igual· 
menle rcgcitado. 

Propôz então o Sr. França a emenda se· 
guinle : . 

cc Proponho ao art. 1' da emenda do Sr. ba· 
rflO o additamenlo-enca?'J'egados da ?'epal'ti· 
çiio-cm seguimento da palavra-declarantes.
Par;o da assemhléa, 4 de .Junho de 1823.-
0 deputado França. " 

Resolveu eutilo a assembléa que o arlígn 
juntamente com a emenda do Sr. Françn 
J'osse rcmc!lido ;i commiss1lo, c que esln 
redigisse afinal a materia dos a1·ligos vencidos. 

Passou-se ao arl. 2" do mesmo addicionn
men!o do Sr. barão de Santo Amaro; e fazen· 
do-se sob1·c ellc algumas observações, foi ·appJ·o
vada n 1• parle, isto é, que a permissno do 
governo foHsc dada por cscripto; mas a 2', a 
saber, se esta pel'lnissllo seria publicadn no 
Diario do governo, foi rejeitada ; cnlendcndo-~c 
isto mesmo de quulqu~r oulm l'olhn publica. 

O Sr. Accioli:- A lei que n11o previne 
todas as circum~lancins que podem occasiouar 
efl'ugios para a sua incxccuçllo é defeituosa ; 
obser1·o pois que o projecto de que se lmln 
impondo penas :íquellcs que não fizerem as 
participações dn exislcncin dns sociedades sccrc· 
las, uno declnrn comludo o lermo denlro do 

, qual se devem· fnzçr semelhantes dcclm·a· 
çoes; c pnra cl'ilnr essa Jalla que no meu vêt· 
poderia escudar os l!·ansgt·essorcs, lembrou-me 
lhzcr a este nrligo o additnmcnlo seguinte: 

cc E esla declaraçno llci'Crá sct· feita no prazo 
de 30 dias depois da primeira reunino. Paço dn. 
asscmblén, 4 de .Junho de 1823.-Jynac/o 
Accioli ele Vascouccllos. n . 

Alguns S1·s. deputados julgárno largo o prazo 
de 30 dias, c suslenlár11o que o de 15 crn suf· 
licicntc para a dcclaraçno da fómm do que já 
cslum instituído; c oulros defemléJ·tlo o prazo 
marcadD no additamcnto por lhe parecer exli'e· 
mnmenlc npm·tndo o de 15 dias. 

O. Sn •. PnESJDI:~·J'E propôz {L \'Oiaçno, 1': se 
dcvcritL cstabelecei"SC algum prazo, c decidio-sc 
que sim: 2', se 'Cs,;c p1·azo seria o de 15 dias1 

c \'cnccu-sc lnmhcm que sim, 
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Pnssou·sc no arl. 5' da emenda ou addila· 
mcnlo do Sr. "\utlradn l\Iachado; mas quan'do 
começava a discussão o St·. presidente pt·opúz, 
por melhor, que o mesmo Sr. Andradn 1\lachado 
de accordo com o Sr. Pinheiro de Oliveira que 
lambem olTerecêra um artigo formassem um só, 
c o apresentassem ; c nisto concordár1lo os dous 
Srs. deputados. 

O Sn. PnESIDEXTF. propoz então o adinmcn· 
to da discussão, porque rcslavão ainda outros 
objectos dados para n ordem do dia; c foi appro· 
melo· 

Srguio-sc porlnnto a 1" discussão do pro· 
jecto do Sr Andrnda i\lachado para a re1·9ga· 
~·ão do decreto qúe creou o conselho dos pro· 
curadores de pro\'incia. 

O Sn. AxortAD.\ iiLicH.mo :-Sr. presidente. 
Eu creio que ningucm duvida da necessidade 
dn medida que proponho. Sabida é a causa e 
fim da comocação do conselho de procurado
res de província. Erão o degráo preciso para 
chegarmos ao que om somos, crno os andai
mes ,sobre que se dc\'in, com gcilo levantar 
o edifieio rcprescntati,·o; tudo nesta convoca· 
('ão linha a nalmeza de proYisorio; era por 
cmqunnlo, nno para sempre. 

A JÚu;:to tem agora nos seus representan
tes os seus legitimas, c unicos procuradores; 
nilo resta aos antigos c inuteis sen1lo o re· 
tirar-se; cessirão as suas funcçoes a este 
respeito; passou a necessidade, é mister lam
bem que dcsappareça a instilui~ão. E' \'Cr· 
dndc que ·entre as altribuiçúcs dos procurado
res se contavl'lo as de aconselltãr a Sua l\Iagcs· ! 

!ade as qnacs podia-se dizer que ainda dlll'avno, 
c abona\'ào a sua dnra~no; mas ad\'it·la-sc 
quão anomalns, cxoticas, c Yiciosas er1lo as 
Jürmas exarndas no decreto que parece de 
proposilo confundia as J'nncr;ucs de conse
lheiro do monarcha; com as de procurador 
da sna rc~pcclh·a província; cm maneira que 
podil'lo ser ludo· ou nada ao arbítrio do mi
Hislet·io. 

Demais, lendo nós de estabelecer, confor· 
me as verdadeiras idéas constilucionacs, um 
systcma que facilite a. illuslraçi.'lo do monar· 
cha, roborc sua influencia sobre' a massa do 
poyo, c dê ú sua acçno a força addicional 
dos qnc n pt·omo\'úrno, seria loucura con
ser\'ar uma insliluiçno, que mirando a ou· 
lros fim;, -nada disto leve cm vista. 

Ha além disto uma terceira rnzno para 
aboliçno deste conselho. O decreto que o ins
liluio n!\o declat·a\'a indcmnidadc alguma aos 
eonscllwiros, ·c o sct·,·ir;o gratuito cm lugares 
de rcpresenlar;no é sempre gt·a\·oso, mor
Jncnlc neste pai~, onde àbandonar cada um 
a sua cnsa, é condr.mnal-a a ruina infnllil'cl. 
E :IJiOt'a nem ao mct .• os tinhno csperunça de 
glorin, como lii'Ci'l\o ao comcr;o; pois inuti
lisados pr•la nos;;a ron\•or:ar;no nãn ~ãn mais 

que um pczo morto, que nftü iui'Juc sobre 
o andmncnto das cousas. 

Por todas estas razões era mister a holir· 
se o conselho: mas sendo criado por lei, sú 
outra lhe podia tirar a cxistcncia 

E' o que pretende no projecto, que oO'c· 
reei. llias a justiça pedia que a Jwr,:1lo _l'os

. se grata aos serviços prestados pelos ctda
dãos que sorrirão neste honroso emprego; 
eis o que se declara no 2• artigo. No 3• 
julguei preciso declarar uma Yerdadc de 
que ningucm duYida é verdade, mas que 
sempre ó bom inculcar, c repelir a um 
povo tão nocil'o, como nós, cm matcrias 
politicas. No 4• tire cm vista duns cousas 
1•. qua •se não fizessem nomeações anoma
las de conselheiros de cslaclo, antes que a 
constiluiç1lo declarasse se havia de haver 
conselho de cstadó, c como seria composto; 
o que ·ludo se n1lo púdc desde j{t decidir, 
antes de ser bem pensado, discutido, c madu· 
ramcnt~ decidido nesta asscmbléa: 2•, que se 
especificasse a responsabilidade dos minis
tros de estado 

E' certo que parece da csscncia da cxccuçno 
a responsabilidade ; mas ·como nno havia regras 
ele rcsponsabilisação Linha o nome c a cousa 
cabido cm desuso; se a rcsponsa~ilidaclc existia 
cm alguma parte, era súmcnle no monarchn c 
n!\o :i naç::to. Estas sno as idéas primarias do 
projeclp CJUC concebi, o qual me parece ulil c 
v:m lajoso. 

o Sr. Pereira da Cunha:- O estado con
vul~il'o crn que o l.kazil se achava na época cm 
que S. l\I. Imperial promulgou o decreto de lG 
de Fc1·crciro de 18:22, exigia imperiosamente 
as mais encrgicas prol'idcncias para atalhar os 
males de ·que estam mncnçado, como conse
qucncia ncccssarin dos erros commellidos pelas 
cúl'lcs de Lisboa. Ent::to tomou o minislcrio 
como medida politica c prestante a con\'ocacno 
de um conselho de procuradores gcracs, qnc 
consultando o cspirilo publico de seus con~li· 
luinlcs pudessem lembrar os meios inais pro· 
prios c proporcionados para consolidar a unino 
c tranquilidade das províncias do Brazil, fazendo 
comnúms seus inlct·csscs, c contribuindo todas 
para o mesmo Om, que era a prosperidade 
deste vasto continente. 

Tno util foi cstn delibcrnçno que nclla le\'c 
m·igcm o descnvoh·imcnto da opinino geral dos 
poyos deste impcrio a respeito de seu futuro 
destino, pois não só as ·provincins abraçitri.'lo este 
syslcma, pt·occdcndo immcdialamcnlc por seus 
collegios· clcitomcs {t nomcaçno de seus pro· 
curadores : os quaes fm·no cn\'iando pnm esta 
cúrlc, {L riroporç.M .que se i no c!cgendo mas nt,\ 
cada uma das cmnaras cm pat·llcular, em nome 
dos ltahitantcs de seus respcctil·os dislriclo~. 
mandárno snas J'clicilaçõcs c pt·otcslos de rcs· 
peito c ohedicncin a S. l\1. Imperial, manilcs· 
!ando-se r.lamnwnlc qnacs r.rno ~nas len~acs 



p::u·a >C suhlmhit'ellt Ú> injnslas pretrn~ücs elas 
r:ôrtes de Portugal. 

Pessoas houverão que pretenderão notar ele 
illegal esta disposição ministerial peln simples 
rnzilo, · de que achando-se· proclamado um go· 
vcrno representativo, cm que n divisão de po· 
clcrcs faz a base tlo ·syslcma constitur:ional, 
parecia impraticavGl aquelle meio, para o qual 
era . ncccssàrio o exercício elo poder legislativo: 
porém, além de n1uitas razões que se nil.O devém 
agora repetir, e que justificão c sustcntão a ligi· 
limidadc deste procedimento, basta lembrar que 
a sah·ação do estado é a suprema lei, c que nas 
circurnstancias tão criticas e ardscadas cm que 
o Brazil se acham,· propcndcndo para uma 
gnct·ra civil, preciso era usar do recurso que 
cstnm ao alcaac~ do governo ; porque se não 
devia sobrecstar cm negocias da maior impor· 
tancia, dos quacs dependia n nossa cxistencia 
politica demandando providencias de outro hri· 
mispherio, c1ue ou nno apparecino, ou ,·inltão 
t:ll'(lc c ruins. 

Assim, verific:ula a installaçi'Lo destn angusln 
as;cmbléa, duas cousas h:l\'ia a dclibcr:u· ares· 
peito do dito conselho de pt•ocuradores: 1• era 
a sua cxistcncia, ~- 2" o modo de despedir seus 
illuslt·cs membros. 

Quanto :\·1· parte é cviuentC', que achando-se. 
a'narno representada por seus ltonrndos depu· 
tados nesta 'asscmbléa, dc\'ia t!cssar o cxcrci~io 
elos procuradores de províncias, que sú teve. 
lugar na situm;ão cm que nos achammos, c 
pelos moti,·os ponderados: quanto ás 'gratifica· 
c·úes com IJilC os mesmos pt·ocurntlores devião 
ser contemplados, exporei os meus sentimentos 
opportunamcntc quando se deliberar ~olll'c a 
rnatcria de caua um dns artigos deste dcct·clo. 

Portanto, voto que posse o pl'Ojcclo :'t 2" dis· 
~~us;;ão, púa que, tC'ndo cessado as funcçües dc•s· 
tcs illustJ·cs vm·tJcs, vollcnr; (c não 'é cedo) a seus 
lares, donde muitos dcllcs têm estado ausculcs, 
com incimunodos pcssoacs, c de su:t l':!zcnda. 

-0 Sn. Pnr.srm::m: declarou que, não ltm·cndo 
quem mais f.tllnssc sohre o projecto cm g~ral, 
propunha, se passava ú 2• tlisrussno; c \"cnccn· 
se que sim. 

O Sn. Mt:NIZ T.w.mt:s requereu que se passasse 
immcdiata'mcntc :\ csla 2" discussno, attcnln a 
clareza ela mntcria; mas a a~scmbléa t;csoh·cu 
qnc nno. · · 

Ponderou cnt1lo o St·. pt·csidenlc, que j:í não 
cnhia no tempo a discussno do regimento, c a 
nomc:v;ão cht commissilo ccelcsiaslica, c do mcm· 
ht·o que faltam na de marinl1a c guct•t•a, como 
se linha assignndo para a ordem do din, c rJHC 
por isso julgava mais nccrtndo passar-se ús 
t·elei'Ídus commi~súcs. A asscmhMa decidia que 
assim se fizesse. 

o Sr. Pauln e Mello: - Conto a a~~cmhléa 
rcsol\'Cll IJtmndo só lmvia dous secrctarios,_ que 
csles nno entms8cm -em conunissü~s, c ng01·n. 

TO~IO 2. 

se trata ela notnca~iio dr~ llll~<l, dt•:'t;jo ~abcr ~'' 
ainda senrlo IJitnlt·o regula pnra rllc;; a wc;;tna 
regl'n. 

O Sn. i)nr.sttltm'E ofiet·ccctt esta pcrgun!a :i 
considcraçM dn asscmbléa ; c dccidio-sc que 
lodos os Srs. secretarias podi:to ser eleitos pal'a 
qualquer commissil.o. · 

Procedeu-se logo tl nomcac.~ão da commis;:ão 
ccclcsiastica; c sahirão eleitos os Srs. : bispo 
capcllão-múr com ii4 votos, RochaYmnco com 
27, •Pinheiro ·de Oliveira· coni· 2'3. 

Scguio·se a nomeação do membro que faltam 
para a com missão de marinha c guerra; c sahiu 
eleito o Sr. Nogueira da Gama. com 29 votos. 

Tendo chegado a hqra determinada para a 
leitura dos pareceres de commissõcs pcc.liu a pa· 
lavra o Sr. Rodrigues Vclloso, como rclatot· da 
·commissão de rcrlnc('11o do regimento, c l~n o 
scgninlc 

r.lnt·:r:r.n 

rc A commissito encarregada da ot·c·anisar•iio 
do regimento interno, cm obser\•anciã da deli· 
bcraçllo desta asscmbléa, olferecc reformado o 
cap. 3', que ll·ala dos sccrelarios, c suas allri· 
hui~õcs com as altct•:tçües que parcrcril.o cotl\'e· 
nientespm·ascrcm discutidas as qne nãn liiWC'IIl 
j:\ sido appro,·adns. 

rc Salil.o da asscmbléa, .J de Junho ele 182:l. 
- Antonio Rnrlt·igned Vel/oiio de 0/il•eii'lt, 
- Antonio C~a·/o~ Ribeh·o de Audmrlrc 

Naclmc7o c Stlt•a. - Antonio Luiz Pacim 
da C'uulw. - Jlf11iwl Pc'uto Ribd1·o Pcreim 
de Smupairi. 

c:.\PJ'ITLO 111 

" .\ri. D.• Ha\'cr:\ quatt·o ,;;cet·ct:u·ios cflt•r:lirü,, 
c dous supplcnlcs, eleitos ele cnlre os depulmlo,; 
cm cada mcz, o~ quac;;lodos podct·:íü ~m· t•ec!ci
toõ. 

•c ;\ t·l. lO. A sua pt·iot·idadc ser: i regulada pda 
maioria de votos da sua no.mea\·ão, de mancit·a 
que lcr:i-o !ugm· de 1" o que obtiver na cl?i~rw 
maior ntmlct·o de votos, c assim os dcmms 2". 
;J• c 4•: os dou3 que depois destes se scguil'ctu 
cm nmue1·o de votos, scrno supplcntcs; gunt·· 
dando ·cnh·c o i a mesma norma para a prcl'cl'Cil·' 
cia c anliguidarle. N'o caso ele empate de uns 
c outros clccidh-:i a sorte. · 

u At·l. 11. 1:: da compclcnda elo 1' ~cct·c· 
tnrio, J\11.er a ehamnda· dos deputados, elnl' 
parle tl n~;;cmh!éa de lodos os ol'Jieios qne 
o govcl'no rcrncttcr; lct· os pm·ccct·cs tl~s 
conunissúes, c propostas elos clcpulados, l!t· 
rigir o expediente da cort·cspondcncia ot'ficml 
c ministerial, c assignnr as aclas elas s~s· 
sücs com o secretario que ns lan~m·, a:stm 
corno ns rcsolu\Oc~, ordens e clcct·ctos dn 

G 

, 



asscmblí:a COil,illlldarllcnll' ron1 o prcú
dcnlc. 

" ArL 12 .. Aos. outros sccrelarios compele: 
Janrar as actas das . sessões, dclüicraçües c 
dcc;·etos da asscmbléa, receber todas os pro
jectos, mCJ:lor_ias c rcprcscnlaçücs i<ccrca dos 
ohjcclos prmtllvos da asscmhléa, c dar-lhes as 
compclenlcs direcções, com approra~no dclla; 
o que farão alternadamcnl c entre si por uma 
,JislribuiçfiQ cliaria. 

u Ml. · 13. Fica ú cargo dos dous scc~·eta
t·ios mais modernos acompanhar o Impera
dor, príncipe regente ou rcgcncia, acs _ seus 
respectivos luf;arcs, receber i1 porta da sala 
O:l deputados que de nol'ó entrarem; di
rigit· os actos solcmncs de jur:uncnlos, c fi· 
nalmcntc acompanlwr toda a pessoa que por 
qualquer· titulo haja de apre>cnlar-sc ft assem· 

· hléa. 
" Arl. l.J. :;-;o impedimento do 1• secretario · 

··~c!'\· irá o 2', c as~im . os demais, snbslilu· 
indo-se uns aos outros pela ordem de suas 
anliguidadcs, entrando nesse caso cm cxcr· 
cicio os snppkntcs para inteirarem o numero 
dos que fltllarcm. 

" 1\rt. l;J. 05 secrclnrios, na corrcspomlencia 
ol1icial, terão o tmtamcnto ele exccllcncia, c 
propor.íu o uumcro ·dos ol'liciacs que devem 
~cr empregados na sccrctriria, c seus ordc· 
nado>, pnl';l sr.rcm npprorado;: pela nsscm· 
hléa. " 

Depois da leitura, propiJZ o Sr. presidente 
se dcl'ei'Ía imprimir-se cslc capilnlo :1'; c vcn· 
,;en-se qnc nrto, alim de cnlt·ar quanlo an· 
lcs cm discusssilo. 

O Ah:sJro Sn. Hoo111r::u~~ Yw.oso, lrullhcm 
~:omo rl'lrllor da cmnn1i;;são de lcgisla~ào, 
leu 11111 parcecr concelJido nos seguinlrs ler· 
mo;;: 

mnr.cr.n 

" A commissilo de lc:;islaçno, á vista do 
requerimento de Domiciano Pinlo Dmmond, 
cirurgiuo, rtue roi da sumaca " Elisn J'• Yin
da de Cabinda cm Setembro de 1818, c que 
se queixa de se lhe nllo lct• dado a grati
ficaçno determinada pelo ail'l)l'iÍ de 21 de 
Norembt·o de 1813, a qual o supplicantc 
snppüc ter· merecido; é de pm·ccer, CJUe nno 
pertence <Í asscmbléa o seu dcfetrirnento, uc· 
vendo o supplicanlc rccot'l'Cl' aos meios m·· 
dinar·ios, rtnc aimh lhe rcstno.-Puço da as· 
scm!Jiéa, 30 llfnio de 1823.-Antonio Rodrigues 
Vclloso de Oliveira.-Edtet'ií.o Ribeh·o de 
Rezcncle.-D. Xuuo Eugenio de ],ocio c 
Setlbitz,-Jo~ÍJ Tei:t·eira clrt }àneer:a Vaacon· 
cellos.-.Jo,io .rlnlonio Rodrigues de Camtlho. 
-.To~é Antonio clct Sih•rt Jl!aia. ,_ Foi nppro· 
l'nrlo. 

O SR. Pr~m:rno JJE ÜLJI'C!n.l por·· pnt•le dn 

conuni~;;rw de instt·uc~ão publica, leu uma 
pr·oposta cm que se indicavno os meios de 
estimular os genios bmzilciros, a J'ot·mat· um 
!ratado completo de educação. · · 

O' Sn. Axon.IDA nLICll.IDO requereu que se 
declarasse mgente n malcria; c sendo apoiada 
a m-gcncia, fez-se' segunda leitura, c dctcrmi- · 
nou·sc que voltasse ú. commissno .para a redi
gir cm lürma de decreto, c entmr cm discus
são depois de impresso. 

o Sr. Nogueira da Gama : -Como membi'O 
da commissilo de marinha e guerra, cumpr(\· 
me i·eprcscnlar que devendo esta olTcrcccr ú 
consideração da asscmbléa, diversos projectos 
de importantes providencias, c sendo sómcn I~ 
trcz ·os membros de que clla se compoc, e 
indispcnsal'cl cruc a mesma asscmbléa a au· 
tol'isc para chamar de fóra as pessoas que 
por suas luzes a puderem auxiliar nos tml!rt· 
lhos que Jorcm da sua competencia. 

Rcso!Yeu a asscn1bléa que a commissão po· 
dia cscól!ICI' quatro membros para os negocies 
de guerra, c qnah·o para os de marinha, na 
conformidade da referida rcprescnla(~ão. 

O Sn. PnESIDE~TE assignou para .a ordem tlo 
dia : 1", discuss1lo das emendas ao projecto 
sobre sociedade~ ~cércta:!; 2'· a· 2• discussão ,elo 
projecto para a rcvogaçn.o do conselho dos pt·o· 
curadores de pro1•incia; 3', artigos do regímen
lo, c segundas leitur·as de pt·opo;;las pela or-
dem de. snn antiguidade. . , 

Lcrautou-se a scs•no ;ís 2 110m;; e mr.in rb 
tarrlc. : 

.loné Ricardo ria Co"la .Aguia1·· de Andmilrr. 
sccrclnl'io.' 

Sessão c1u :; ele ,J uulao 

l'I1!~~1DEXCIA DO Sll, AXDll.IDA E: S!L\'.1 

Reunidos 'os Srs. deputados ás 10 horas da 
numl1n, fez-se a chamada c achnrno-sc pre
sentes 55, faltando por molestos Os Srs. Gama 

· c Pncheco; c sem cau~a motivada o Sr. Ribcit·o 
de Amlrada. 

6 Sn. Pm:smr::oõTE declarou aherla a scssl\.0 
c lida a acta da anlccendenlc foi approvada. 

Por n!\o haver CX[}Cdicnlc, passou-se logo ú 
1• pal'lc da ordem do dia, que era a discu=
s1l0 das emendas no. projecto sobre socieda
des secretas. 

O Sn. AxnHAD,\ l\!Acn,\oo Jcu a scguiulc 
emenda c addilamcnlo :í. sua emenda que es· 
lava cm discussno, o qunl ct·a lambem nssi· 
gnndo pelo Sr·. Pinheiro de Olil·cit·a. 

11 MI. ii.• As sociedades porem que livet·em 
princípios c fins subi'CI'õÍI'OS da ordem social, 
c do rcgini'cm constitucional dc~lc impct·io, 
sct·no consideradas como conl'cnliculos çk 



SES~Aü El\I 5 DE .JUXIIO DE 1823 1[) 

conspimdorc;;, ou n1i0 tenhão feito uo goi'C1'110 
parlicipaçlles, ou as tenh11.o feito fnlans. 

cc Art. 6' Os nrcmbros -·de semelhantes socie
dades, que ti1·crém • prestado juramento de 
seguit·em as clilas doutrinas, c persistirem cm 
acloplal-os como regra de conducla, uma \'CZ 
r[UC lcnh11.o começado n rcduzil-os a acto, 
Jnorrcráll por ciie; os que porém nilo tiverem 
cncelaClo acto algum subversivo, além dos 
primnrios c remotos, serno dogradados por 
Ioda a vida. . 

•c Art. 7.• As sociedades que tiYet·em prin
cípios tllo súmenle oppostos á moral c á religiilo 
chrisl11., silo !cveramentc prohihidas: os seus 
membros uma vez juramentados, persistindo 
ll:l adcpç:lo de taes doutrinas, se as llrerem 
reduzido a acto, serllo degradados por 10 ::m
nos; se- não tlYerem praticado outro neto mais 
alétn do juramento c a adopção dos principi· 
os, sct·no degmdados por cinco anr~os. 

C( Al'l. 8.• o processo comer::ti·;.'L por denuncia 
Ião súmc:;lc, contra certas c determinadas pcs
~uas no caso das sociedades >lmplcsmenlc secrc· · 
lns c por dcmmciu on ue\'assa nos casos dos 
:U'to. G• G' c 7'. ""':" Autonio C..ulo~ Ribci1·o de 
A nd1'ftdct Naclwclo li Silm. - Belcldoí' Pi
i!llelto de Olh·eim. " 

Compm·cceu enlilo na sala o St·. Hibcil'O tlc 
Andratln, c tomou o seu assento. 

O Sn. SI~cnET.\Iao C:o~n:mmo uc C.tlll;os fcr. a 
~·JcHnra tia sobredi{a culclllla e·addi{mncnlo, c 
l'lllrou cm discussão o 1• arligo dclla. 

O sr. Pereira dÍI Cunha: - A maleria que 
c~l;'t cm discussno é assás complicada c impor
lanlc; c parn deliberarmos sobre clla cuwprc a 
cada tun pôr de parle os scntimcnlos de sua 
particular philantropia. 

Tratn·sc da emenda que o Sr. Antouio Gado~ 
oll'crccc agora ít 1• que tinha apresentado ; c 
parecia-me que seria bastante dizcr·S') (jUC as 
sociedades que professarem princípios sub\'Cr· 
:;il'os serillo consídcradus como convcnliculos de 
1:onspirndorcs, c cn!llo punidus pelas leis ex is· 
tentes. 

Para que é estar qunlíficnudo; c determinando 
. C'Spccies como se cstivesscnios f:tzcndo uma lei 
gcrnl qunndo púdc o juiz, pelo conhecimento do 
1 na! já resultado, ou do que lta n receia r, gt·aduar 
n pena correspondente. entre determinadas 
para tacs crimes? 

Eu considero, porém, a materin de tnntn 
poncleraçno que entendo que deve ser rcmcllitln 
a emenda a umn commissllo para a redigir, ou 
i mprimil'-Sc para cnda um de nós pensar ~o!Jrc 
e lia c depois entrm· em discussno. . 

o sr. carneiro do campos: - O nobre 
deputado o Sr. Pereira da Cunha, pretende CJIIC 
scjtiO reputados conspiradores de lhclo, os mcm· 
bros de uma sociedade de fins suh1•crsiYos. 

Sempre me oppol'(~i \\ i8to ; IlllllCn confundirei 

a intenr;ão cou1 a execução, nem o principio 
dr.sla com n stia consumwaçno. 

A legislrt\'río que uno distinguisse cslns cspe
cics, n<io se conl'ormrrria com as luzes do seculo . 
presente. 

Em ln! caso como os membros daqucllas 
· socicd:tdés crão considerados conspiradores, c 
portanto réos de alta tmição, ou lcsa-magcstadc, 
~ofTrcrião ns penas crueis do livro 5'dn ordcna
çllo ; c cu n!lo sei como isto se combina com os 
principias ela sll philosophia qtic todos abraça· 
mos, c de que nno devemos afastar-nos, prínci· 
palmeule quando se trata ela organisação de um 
estado. 

As qualificações das cspecies de crimes, que 
o illustre prcopinuntc repu la ociosa, eu as tenho 

. por muito conYcnientes. 
Pmza aos céos que· pndcssemo~ cm CJnalrJUCr 

lei ct·iminal. determinar com tal miuder.a as 
tlil'e!·sns graduações do crime, que nprcsenlas
scmos umn escala perfeita elas suas dh·crsns. 
cspccics, porque cntno lhes poderimnos applic::u· 
com mui exacta proporçno as penas correspon
dentes": estou certo que esta cmpreza ó assar. 
uil'licil, para nno dizer impossivel, mas nem por 
isso !ralemos cstn maleria com tania gcncrali· 
clade, quo deixemos de marcar como netos de 
qualificaçi!Cl dil'_crsa o ser membro de unw 
sociedade, cujos fins scjno subversiros, o proje
cto de uma conspiraçilO, c o havei-a .i•í renli:::ndo. 
Se nno se indicno estas graduações ficnrú ao 
·:~rhitrio do juiz, como quer o illustt·c preopinanlc, 
a qualifica~ão desses crimes c conscqu~nlc· 
mente das penas com que tlevcm sei· pmudos. 
Ora, isto é o que se del'c scmpi'C Cl'ilar mór
mente Clll lllll f;O\'el'l10 JiYJ'C, 

O Sr • .A.ndrnda Machado ~-SJ•, prc:;idcule. 
isto é fóra da ordem. 
· No ar!. 6•, ou o 2• desl:t emenda, ~ que :;c 

trnla da imposiçllo das penas; por ora está cm 
discussno o ar!. 5• que diz sómcnte que as so
eiedadcs que ti\'crem fins subYcrsh·os serno 

. consideradas como eonvcnticulos de conspirado· 
res, sc.nno fir.et·cnl as deYidas participaçllcs no 
governo: ou se as fizerem fnlsas;- por!anto I'C· 
ferindo-se o il!ustrc prcopinnntc tis penas contm 
tnes sociedades, fulla fóm dn ordem. _ 

Quanto á necessidade de ser 'imp1·essa a 
cmendanno vejo que a hnjn: porque na gene
ralidade ha muito que o cslá, pois a ma leria é a 
n1esma ela primeira que otfcrcci; o que flz · 
ugom fo) qunlilicar, marcar difl'crcntes grãos, 
como cm I'Crdaclc era ncccssnrio, tirando assim 
do nrbitrio do juiz a grnduaçno das penas. 

Distinguindo os netos c detcmlinando a cudu 
um a pena que julguei correspondente, til·c cm 
vista obrigar o juiz ú exccuç!'to lillcral da lei; 
quando se deixa ao m·bitrio do juiz a graduac;ão 
d:ts penas, f<IZ este ele Jcgislmlol', os legisladores 
somos nús. 

Nflo deixemos esta po!'la nlJel'tu para ~s juizc$ 
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:llm:;arem como lêm l'cil.o :i/é ago1·a ; clles nilo 
derem fazer mais elo que dizer-o cl'imc·é este, 
e a pena que a lei lhe impõe é c,; la- e i~ o que 
e11 pretendo que os jui1.es ütr;fto, c uada de ap· 
plic:tl' penas pelo seu arbilrio. 

o Sr. Ribeiro do Andrada :-Por c~lc pro· 
,ieclo que csl•í cm discussão pretendemos rCI'O· 
:;ar o alv::uú de 30 ele l\lar~o de 1818, cujas 
pena> consiclcmmos barbaras; rnas porque as 
~ocicuades scct·ctas se lnmsl'ot·mrto cm sacie· 
dados conspiralõri:ts coulm o estado, tratasse 
de legislar pam cllas nc:;lc caso, c é o que 
1\tz o objecto do ar!. ;j" que csl;í cm dis· 
cussilo ; porém cu dil'ci que conlm conspi· 
radorcs lemos lcgislac;ão; c ucsla asscmbléa 
se assentou que nos tlcl'iamos rcgct· pelas leis 
existentes alé :í formaçrto ele nora cocligo. 

Se a asscmbléa reconhece barbaridade nas 
·" penas, enfão fa\':l·SC uma lei nora sobre cons·. 

piradores; c nilo estejamos a legislar contra 
este crime qunnrfo se trata ~úmcnlc de sacie· 
tladcs secreta~. 

,Jul~O pois fJIIC O uilo arl. .)" dcrc ser 
:;upprimido, porque i1ilo lhe acho rela~ilo alguma 
wm lacs . sociedades : o crime rlc conspirar 
!'ontra o estado ou contra a J·cligi~o é. mui 
dill'crcnlc, c se a asscmblca o quer tomar cm 
eonsidcmc;ilo nprcscntc·sc um projecto. separado, 
e discula·sc; mas tratar delle no projecto de 
:;ocicdudes secretas 11110 conrcnlto. 

o Sr. Andradn Machndo: - Sr. prc:;idcu· 
!c: uma cousa é conspira~~ilo, isto 6, o projecto 
de derrubar o goYcrno, c outra é a adopçno de 
doutrinas suhYc:·siYas que podc111 tender a der· 
I'U]m]•O. 

Se fiw:;::;cHwti o que !{IWI' o nobre prcopinan· 
lc ficaria sc1!1 pena alguma esta perigosa adop· 
c;ilo de doulJ'JIIas porque nada lm ua onlena~l.\0 
a este respeito. Eis o moliro porque é preciso 
;tCC!'CSCel!tar·Se a lei. 
. ~)arcceu·m~ que os que jura.swn estes pri.n· 

ct{JJOS sub\·ersn·os da ordem socml, ne!les pcrsJS· 
ti:;scm, c os tomassem como regm de comlucta 
eummellino um crime, c que cumpl'ia applicar· 
1110 penas, supprindo ns~im o que Jhllara na 
nossa lcgisla\~flo. 

Se acaso se julgar rJUC 11fto tlure l'ullur·s<• cm 
wnspirmlore~, c!llbora se uno lhllc; mas é in· 
di:;pc!Jsavcl ll·alm· do caso cm que as sociedades 
'L'erclu;; adoplão priueipios Slthvcrsivos ainda 
que os uào lenhilo reduzido a Jhclo, p:u·a {'I'CI"C· 
uir os clli:ilos dtt sua tlam110oa tcudencia. 

Quem Jli'Ol""i'Sa tluulJ·iuas opposla~ ao :;y,;lema 
•·onsliluf'ional, t't IIIOI'al c ú religião, as c:;pallm, 
,. as aconselha como r(•gJ':ts de comlucla, nno 
dc\'c Jic:tl' impune; hcm f{lle Hilo esteja 110 cu~o 
do verdadeiro conspiradO!·, tlo qnu tem pmti· 
cada aclos para a rui na tio c,;lado; c por i~so 
cttlcurli, e culcntlu qnc ~1.! tlc\'c leg·islaJ· a este 
rc~peito. , 

o Sr. Arnujo Vlann11:- Apel!:ts luucl'i us 

olho;; sobre o ar/.. 5o das emendas primitivas 
do Sr. Andrmla l\lachad.o ao projcclo do Sr. Bo· 
drigues de Carvalho, occorrêrão·mc as razões 
que acaba de cxpôt· o Sr. Ribeiro de Andrada; 
por conscquencia csla\':t dclibcmdo a valar pela 
supprcssão do mesmo artigo; mas depois que 
ellc se rcsolrcu nos lt·cz artigos das emendas 
posle1·iorcs, sollhndo no\'a rcdacçll.o, considc· 
rei, que eslal'ào bem graduadas as penas, que 
nas antigas leis, são inlciramcnlc dcsproporcio· 
nadas c baiobams, ainda mesmo contra O· atro· 
cissimo crime de rebcllião, c conspiração, cm 

_que podem degenerar as sociedades secretas ; 
per isso valo, que passe o 5" artigCJ> dus novns 
emendas, cuja disposi~llo me parece ncccssarhl, 
cm altcnção á pcssima legislação antiga a ,.este 
rcspeilo. •· · 

o Sr. Gomidc : - Ha\'cmos dclcrminar, c 
dclinir o que é conspiraçno, c conspirador; por 
conscqucncia deve haYct· uma legislação sopa· 
rada, a que se rcfim a lei das sociedades sccrc· 
las na parle cm que nella lambem se dclct·minar, 
c definir conspira~ão. Isto é agora po"rlanto 
muito cxtcmpornnco, c destacado do lugar cm 
que se clcYe arranjar. · 

o sr. costa Aguiar :- Eu 11110 pretendia 
fallar desta matcria; mas como o que se venceu 
clcl'c subsistir, c está Ycncidoquc ao art. 5• da 1" 
emenda do Sr.· Antonio Carlos se suhsliluis;;c 
um novo, direi que ludo o que é fallar cont1'a 
islo é contra a ordem. 

Quan lo ti qucslno suscitatl:t a respeito do . 
motlo de legislar sobre conspiradores, c. se é 
cslc ou não o lugar de se l!·alar dcllcs parece-me 
que o mai~ accrlatlo é supprimir·sc a palavm 
coltxpiradorcs; c. cu poria cm seu lugar- como 
convcnticulos prohibidos c pcrigosos;-o que 
farei por uma emenda se fôr preciso. 

Julgou-se· afinal a m:ttcria discutida; c u 
St·. pt·csirÍ!Jnlc propôz se o dilo al't. ij• ou 1 • da 
subnlleraçno tios Sr;;. Andr:ula• l\Iachatlo c 
Pinheiro de Olivcim, seria supprlmido, c vcn· 
-ceu-sc que 11ão; propôr. cm segundo lugat· 8c 
passaria como cslaYa redigido, c vcnccn·~c 
que nll.o. C:onYidou culno os Srs. tlcputaclo;; 
a mandar ;Í lllCSn tiS ClllCJHlas que julgassem 
COII \'CIIiCII[C~. 

O Sn. PJml:llt.l D.l Ccxu.1, 1umulon a :;e-
guiute: • 

" As socied,tdcs porém !JUC tiverem pt·in· 
ci]Jios c Jins subYcrsivos da ordem social, e l!o 
rcgimcm conslitucioual dcslc impct'io, scrno 
consitlcratlus como com·cnliculos de conspim· 
dores, c como taes punidas. conforme as leis 
gemes uo cslmlo.-l~nço t!u asscmhléa, 5 de 
,/unho de 1823.-0 deputado, A nlonlo Lu i;; 
Perei;·a drt Ow1ha. " 

O Sn. Cos·r.1 Am:1ol11 maudou lambem a 
emenda seguinte: 

cr C:oli!O conYenticulos pl'ohibidos c perigosos 
~ 
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cm lugar da palavra -c(Jilspimclorcs.-0 depu-
lado, Co~ta A!]tdw·. " . 
o~ Su>. C.\IlXEifiO pg C:.ll!POS ll FtU:-;c,:A, 

m~mdárãO igualmente oulm concebida IJesles 
termos: 
. c1 gm lugar ele conspÍI'tldoi·cs-como convcn· 

licu)os de perlurbadoresdas bases. da mesma 
ordem socin1-Camei1'o de Cwnpos e Frcmf.a. '' 

O S!t. Pm~siDE~'!'E propô~ se a emenda do 
St·. Pereiru da Cunha era objecto ele votuç~o, 
depois elo que eslava vencido a este respci~o, c 
decidiu-se que não. · 

Pl'Opôz eJll segundo lug-at· a do· St;. Costa 
,\guiat· á qual accedcu o Sr. Au~lmdttl\lac}mdo, 
eom a suhsliluiçno da palavra sed:ielosos tis pa· 
lavras Jll'O!Libidos e pCI'ÍfJOBos; cm cujos lermos 
a apoiou o mesmo Sr. Costa Aguiar, c accc~lcu 
a ella lambem o Sr. Carneiro de Campos, per· 
mancccndo o Sr. Frnriça na sua que primcim· 
meulc nssignára com o dilo Sr. C:nmciro de 
Campos. 

Poz-se esta ultima primciranwule ü mla~·ão ; 
c não passou; seguiu-se a "do Sr. Cosia 1\guiar 
redigida com a subslilui1;i\O do St·. Andrada Ma· 
chndo, c concebida portanto nos lcrlllo~scguln· 
lcs- como convcnliculos sediciosos -cm lu· · 
gar da palu\'l'a- conspiradores - c f'oi appt·o· 
I'Ínrmla. 

Pa~sou-~c ao ~cguutlo objecto da ordem do tlia, 
h;lc é, ti sc:;umla discussão do projecto pam a 
abolic;ão do cuuscllio <k• pl·oem·udm·cs de Jli"O· 
rincia. 

Os S1:s. C:.I.II.IH.I, Hodri;oucs \'<'llc;;o c I:ibciro 
de Rcr.cudc rclirftr:J.o·sc. 

Ll'LJ·sc o 1• artigo do tlilo projcclo c passou 
. :;cm itupugnu~'l'lo; c por i:so se seguia Jogo o 

art. 211
• 

o Sr. Pereira do. Cunha:- São na verdade 
mui lisongciras as cxprcssOcs cn1 que é concc· 
hido e:>re artigo, ainda que me não pareção pro· 
pt·ins de um lcgisladot·; mas, npczar disto qunn·. 
do consiucro quão honroso c o cargo que estes 
couspicuos cidn<lãos .vicrão cxcr~cr, nno posso 
convir cm C[llC se rcta·em ~lesp~dtdos com uma 
Jllfio sobre a outra, por assun dtzcr. 

Depois de lerem feito grandes sacl'ificios, c 
de sercn1 clcmdos ao mnior ·Cargo civil que se 
cou!tccc entre nós, que é o 1lc conselheiro de 
estado, uno vejo razão .pnra ~c lhe ncgnr algu· 
ma grnlilica~'no que os indcmnisc das tlespezas 
que ncccssm·iamcnic lizerno. Embora alguns .a 
não LJUcirno; <•sscs, cedendo dclln, farno m:us 
um scrvino ít naçno. 

Ajunte;uos a isto que cllcs dcscmpc~Mtrno 
· ns funcçacs dnquelle elo~do lugar cm CJrcu.u!· 

slnncins nrduas; c só na rcpresenl!tçno que dll'l· 
girno Íl Sua Magcsladc, entno príncipe r~gcntc, 
pum a convocnçno desta augusla nsscn~bl:n, ca· 
lendo cu que clles fizcr1lo um 1los mms unp01·· 
lanles set·viços <]iiC podi~o fazer ao Druzil. 

IJir 

Tah•cz se poderia dizer CJLIC lhes compelia JI
cnr com o lratmnenlo de senhoria, pot lerem 
servido com o de cxccllcncia; porém ao menos 
s~jão altcndidos com a gt·alificação· que jú ou· 
h·os accil(u·ão, c que cu julgo até devida peJa,; 
dcspczas que. fot·ão • oln;i:;ados a fazer, c com 
que alguns mal podião. -

o Sr •. A.ndrado. Machado :-Não couconlo 
com o illuslrc pt·eopinanlc; não se dit dinheiro 
dos fundos publicas senno quando a lei deter· 
mina: ora, a lei não designou cousa alguma aos 
procuradores de provincia, logo, nenhum direito 
têm a gratificaçllcs. 

·Os exemplos a que se refere o nobre depu! a· 
do de nada scn~em; para as gratificaÇões que se 
manclúrão dar o clous, houvcrão mólivos c cir· 
cumstancias particulares. Para com um clclles, 
o da Parahyba, alé a sua provincia esla1•a com· 
promcllida, porque entendeu· dever auxiliai-o 
visto não ler com que supprissc as dcspezas
nccssarias; c cslc requisito particular de neccs· 
silado nM se torna get·al para lodos. Em uma 
.palavra a lei não lhe ma•·cou honornrio; c por· 
tanro nenhum lhe compele. . 

Qu;mlo ao lratmncnto não me opporei, bem 
que me não conven;;ão ·as razües do nobre 
prcopinanle. 

Estes conscllwiros HfJO J'oráo conselheiros de 
estado, porque o conselho cm de procuradores 
ele província; é verdade que se lhe man?ou dar 
cxccllencia, 1nas não ponruc lhe compeltssc por 
lei: lcmhrou-sc Sua Magesladc de lhes fazer e:; la 
graça, igualando-os nisto aos conselheiros . de 
estado, bem que os não chamasse como luc:;. 

Comlmlo, tomo a di~er; não me opporci <1 que 
firJucm com o ~li lo lt:alamcnlo; lll<LS s~lll]lt'7 direi 
que julgo mms nobre o rcc?nlJCclll.ICJhO 1~a . 
pairia; além de que estes scrvtços asstm qt!alt-
1icados cnl!·avito na classe dos rcmLlllCI'UI'Cts, e 
por clles se· podin lcgilimmncnlc pedir a recom
pensa de que fossem dignos. 
. Nem se diga, depois cli~to, que ellcs sno dc:;
peuidos sem haver consHlcraçno alguma com 
seus sct'I'Íços; maiores são os nossos ; c cada 'tun 
volta para casa com o lralnmenlo com que della 
snhill. 

Os servi1;os dercprcscnlac;no nnnca se prcmiit· 
rno senno com o agradcccl·os, c honrai-os ; u 
os dos proctiradorcs sno dessa nature~a ; clles 
nno ,;icrno exercer um emprego proprtamcnlc 
tal ; a sua L:ommissão tem orig?lil popul~r, .cada 
um l'oi eleito pela sutl rcspccl!,·a lli'OVlllCJa: c 
quem merece a confiança da naçno nno ~pira a 
outro premio que não seja o do rcconhccnncnlo 
de ter bem scr1•ic!o. Assim como nús, ncubadn a . 
nossa commissno, voltamos a confundir· nos com 
os outros cicludnos, confundão·sc ellcs tmnbcm; 
nno é tão pouco as honrosas graças que lcvno. 

o Sr. Dias : - Eu sou coheren lc co.m o,; 
nieus princípios; quando cm oulr·a occustno se 
[t·alOU aqui de rl'COllliJCllSliS ptll'a Os jll'OCUl'tlliU· 

-~·...:.:. 



rcs de prul·incia, l'ui de opiniiio que >c lhe:; dei'Ífto I IPI'nndo-~e em toula m·sfa 8r·atificru;üo o~ ,·cnti· 
pagar os ".Seus s~rrir;os. ·I mcul.os t!e quulrprct· JJal.rrr·0:m flUe tircrcrn /.ido 

Elles lalrcz se '.ae:ltilo impos:>iiJililatlo;; de :.:a· por :wus cJnprc<;os. 
tisl'azcr diridas r'onlt•alriclas !lar·,··· ~·,rllllr·imeuto · \ " • .- · · 1 • " , rl.s. o." c ·>. suppruurc os. . 
da;; despczas que Iizcrflo; e os f{UC estiverem " Par:o da assemb!éa; ;j ele .Ttrnlro de 182:). _ 
11cstas cimunstancias cslrw perdendo a sua Jfwwrl .Tacintlro Nrgucira dct Gama. ,, 
repntar;ão, eslão a desacreditar-se. · 

Ora, ni\o me parece justo rpre ficja e~la a rc· O Sn. Pr.r;srD!:xn: interTompcu a di~cu~srw 
I . . Jl•" m JlOc!er assim ter hr0","l' o C~',"JrlC c'loo [o, c! r:·- · compensa c os seus sen•1ços, pl'!ncipahncuto não '' " ·"' " " 

I I graphos como se tlclermin:íra na sessão antccc· :.:enr o estes (os offercdclos : pois ainda que . 
ucuhtllll tlelles Ycio obrigado, r:ornlrt do não dcnlc; 0 a~stgonOti lK!I':t a ordem do dia: 
poderia sem dc~douro escusar-se, porque. 0 l", o pn:jccto sobre sociedades secreta;;. 
homem de hem, :t qttcm a na~ão honm com a :2", o da abolir,,ão elo. r:ou,;cllw de pt·ocurac!m·cs 
sua confiança, tem por ~cu pt·imciro dcl'er, de- de proYineia. 
scmpenhar, ainda com sacrificios, us l'lll)CÇlles 3" ar-tigos do regimento; c restando tempo 
do cargo a que a palria o destina. Portanto sou scp;cmdns Jciturus de projectos. 
dcroto que se arbitre alguma gratificaçi\Ó dei- Im·antou-se a scs~ão ú 1 hora dttlarde. 
xando·nos por ot·a de recompensas honoroficas, José Ricm•do drt ('ti~lrt .A!Juiar. de .An,/i·ade, 
pois1nc parece que ainda n~o podci110s gmtluar secretario. 
Ir oilras. · 

o Sr. Nogueira da Gama: - JtÍ aqui se 
rcnlilou esta questão dos procuradores de pro
,·incia; c se assentou que ncnlmm direi lo tinirão 
ele exigir gralifiea~ão alguma, porque o decreto 
que os cot~ror:on a nfto cstahclcccu ; mas e,;tou 
persuadido que apczar de não harcr direito de 
pedir, l1a da uossa parle uma cspccic de obriga· 
r;ão de dar. 

Quando ~c p1·c~trto scrl'iços Yantajosos ao 
c" lado, ati rccompcmas ou grntilica('lles são libe· 
ralidadcs de que muito importa não prescindir; 
:;r.•tTCill tlc convidar os cmrirchcndcdorcsa entrar 
em pl'Ojcctos c trabalhos que uunr:a tcnlariilo 
;;cru a cspcranr:a ele remunerarão . 

. Julgo pois qtrc nãO obstante i1:1o estar nuu·ctt
rla por lei pa:;a alguma a csb scrriços, daria 
etila ns,cmbl~a um pas>o mui digno dcJJa, rlccre-
lando uma gratificar;ão. . 

:"\ingucm duvida que c~tcs procuruclorcs fizc
rão um impm·taulc scrrir,:o, c com grande sar:ri
licio ~cu, porrJuc vicrão ;\sua custa a csla côrte; 
ora, se a nação rccchcu utilidade com o sacrifício 
que c!les fizerilo porque não lm de gratificai-os? 

Nós lambem somos nqmcados pela naçno, c 
l'urutuclo ~omos gratificados ; pois far;a:se o 
t11csmo com os procuradores ; a qnanlm de 
~00$000 mcnsacs não é tilo gi'Undc que exceda 
ati for•:ns de mua rração como a nossa, ~ elo 
rnodo que cu proponho na emenda que peço 
l!ce!H,::~ para lct·, aincla menos pczada fica esta 
lrbcralrdadc, lfUC lcm JlOr 11m indcmnisal·os de 
irrcommodos c Jll'ejnizos. · 

O me~mo Sr·. deputado ll'll a emenda se
guinte: 

" Como crueuda ao projecto de :21 de llluio 
r! e 18:.!:.l :;Dbre os Jll'ocur·adorcs elas províncias. 

" A!'l. 1." o lllCSlllO Jll'OjlOS[O. 
:r A!'i. 2." Estes Jll'ocm·adorcs serão gmlifica

dos com a fJIImrtia de 2008 ]lOl' mcz, r!csclc que 
~alrit·no de suas JH'ol·inda~, ou que priucipitirno 
a ler· c•xen:itio. até t'r rlala rlt> presente decreto. 

Sessão cm "I 1le .Juulto 

1'!\I·:SJJ~BXC:f.\ lJO >11. o\~D!Ull,\ r; Slf.l'.\ 

llcnuidos os Srs. deputados pelas 10 .lroms 
dtt ma11M fez-se a clrmnacla c nclrtírão-sc pi·c· 
sentes 53, faltando por molestos os Srs. Camara, 
Gama c Pacheco c sem causa os Srs. Sena 
Hibeiro c Carneiro da Cunha. 

O Sn. PtmsmExrr·: 'declarou ahcrlaa sessão: c 
lida a acta ela autcceclcnle foi approvada. - · · 

O Sr.. AtEXC.tn mandou ú mesa para iusel'it·· 
se na acta a seguinte dcclarar:ão de I'Oto, assig· 
nada lambem por outros Srs. dcput11dos: 

" Declaro que na ultima sessilo l'olei pela 
supprcs,;ão do artigo [i• das emendas do Sr. 
Antonio Carlos ao projecto de lei do 'Sr. João 
Antonio Rodrigues de Carl' alho.- Paço da as· 
scrnbléa, 7 de .lnnho de 1823,-0;; deputados, 
.Alencrw, Cruz Gotlt'éa, Xat:icr de Carvallto, 
Ifcnriqucs de Rezende, Fo1·tww, Albuqum)ltC, 
José Custodio Dia8, Antonio GonÇalr•ea Gomid,,, 
Lopes Gama, Jo8é de Souza llfcllo." · 

O Sn. SEr.HE1'AniO C:.lll!IEinO DE C.llll'OS leu um 
oflicio do ministro ele eslado elos negocies do 
impcrio concebido nos tc11110S seguintes: 

<r lllm. c Exm. Sr. - Tendo Jcmdo ti. augus· 
la presença de S. M. o. Imperador o oflicio ele -
V. Ex. da.clata de hoje, cm que participa ler a 
assembléa gct·al constituinte c legislath·a deste 
imperio procedido á nomeaçllo de presidcn~c, 
v ice-presidente c sccrctarios, que hno de scrvu·, 
durante o mez, que decorre do di:l de amanhã 
alé 3 ele Julho proxhno futuro: o. mesmo 
augusto senhor me ordena, participe a V. Ex. 
para o 1\tzcr presente na mesma asscm!Ma, que 
Jica seicntc das pessoas cleilas para os referidos 
cm"os.-Dcus guarde a V. Ex.-Palario !lo Hio 
dcJ~mcÍI'o, cm 2 de .I unho de 182:J.- .Jo,e 
Bon(frrcio dv Andmrlrr. r.. Silr•rt, - Sr. José 



·)" _., 
.Joaquim Carneiro de Campo,.:, " - Fieo11 a 1 

a::scmhléa inteirada. 
que len hão começado a rr.dnzil-n.< a :lei. o, lllOIW· 

rfto por c li c ; os que pot·ém nilo li I'Cl'Cm enceta
do acto algum snb\•crsil'o, além dos primarias e 
re~notos, scrfLO degradados por l.oda a vida para 
a tllta de Fernando. " 

O iiiEs;ro Sn. SECIH:T.IRIO leu oul.t·o ol'licio do 
mwmo ministro. 

kc IJ!m. c Exm. Sr.-Tendo levado Íl augusl.a 
prcsctiça ele S. l\L o Imperador o oflicio de 23 
de Maio proximo passado, cm que V. Ex. parti
tipa ler a asscnibléa geral constituinte c legisla· 
li m deste impcrio julgado ncccssario,. que lhe 
sejftO rcmcllidas rcgul:u·mcnlc todas as noticias 
llo dia, lanlo internas como externas, que intc
rcssarem,á segurança ela nar!ãO c estabilidade 
do imperio: o mesmo augusto senhor me ordena 
que participe a V. Ex. para o fazer presente na 
mesma assembléa, que Jica inteirado do conlcú· 
do do refcddo oflicio.-Deus guarde a V. Ex. 
-Palacio do Rio de Janeiro, cm 4 de" Junho de 
1823.-José Bom:fm:io de Andmdct c Silw. 
- Sr. José Joaquim Camciro gfr Campos. '' 
- Ficou a nssembléa inlciradaJ' 

O MEs;w Sr.. S~:cr.ETARIO leu llmlmcnle o se
guinte oflicio do mencionado ministro : 

cr Illm. c Exm. Sr. - T.cndo leraclo :i augusla 
presença de S. l\I. o Imperador o ol'licio de 23 
~le Maio proximo pmsmlo, cm que V. Ex. parti
Pipa lr.r a asscmbléa geral constituinte c Jrgisla
lim de:;lc impcrio julgado ncccssario, que lhe 
sqjiio lmnsmitticlas ns qucixns c rcprcscntaçües · 
dirigidas elas dilTercnlcs provincia.~ para a refor- 1 

ma dos seus rcspccti\'OS goycrnos c os planos 
oll'crccidos a este respeito, p;tra que a asscm
bléa po9sa formar juizo seguro desta maleria c 
rcsoll'cr o que fôr mais ulil: S; l\I. lmpcrialmc 
ordena, que participe a V. Ex. para o fazer 
presente na mesma asscnibléa, tm: j:'t dado as 
~:omenio.mtes m·dcns sobre cslc obJecto.-Deus 
~;uarc!c a V. Ex.-Palacio elo Ri~ de Ja~eÍl'?• cm 

o Sr. Gomido :-Sr. presidente, a pena df.' 
morte cm !jCI':ll é um acto rcvoliantc :'t lnnnani
s)aclo c repugnante á natureza; é um ussassinio 
commctlido-pcla força, pela violcnci:Í c muito 
premeditado. O primeiro honiicidio c muilo 
atroz, perpetrado sobre a terra não foi punido 

. de morte pelo eterno c supremo jui?. 
· Imprimia um ferrete, um stigma do crime no 

fratricida c o 'abandonou aos remorsos de sua 
alma c :í execrar,!ilO dos ou trás homens. Se o fim 
da pena de morte é tornar o delinquente inca· 
paz de noms aggrcssõcs, aos loucos c aos meni
nos devia ser imposta a mesma pena, quando 
commcltcsscm actos, cm que as leis a impocm; 
mas se os loucos c os meninos se incapaciluo c 
se. inhabililão por antros meios, como nãO lem 
lugar na identidade de netos n idcnticlaclc ele 
meios para com os cleliqucntcs dcllnidos por 
IIobbes meninos robustos? . ' 

As penas derem ser exemplares, derem poi'· 
t~nto fixar-se na altençM C gravar·SC rt:t memo· 
rta dos cspcctadm·c;;, o que .nno aconteoo com a 
pcnn de morte, de cuja .recordn~no o homem 
c;;tucl.1 cm distrnh ir-se, procura oh·idar-sc rlr. 
um cspcr:laculo horroroso c por lim consegnc a 
cxtincção ela lembrança dolorosa. Dcmai~, Sr. 
presidente, a cxpericllcia tem nio~tmclo, que a 
barbaria c alrocidaclc r.aracteristiea elas nar;õr:s 
ú col'l'clativa {, barbaria c alrocidadc de suas 
leis. 

O c:;pcctaculo ele atrocidades commellillas 
kgalmentcJcva o animal imitador a ser atroz P 

pelo menos lhe embola a sensibilidade c !h r. 
endurece o coraçilo :i \'OZ da humanidade, como 
observou Cicct·o - nam cwn omnlbua J,ori.< 

.J. ele Junlw de 1828. - Jo8v Bonijacto ele 
Andrada cSih·a.- Sr. José ,Toanuim Camciro 
de Campos. " 

O Sn. Pm:~IDEX'fE: - S. M. Imperial lcm 
dcsi<>nado o dia scgunda·fcim ao mciq di:\ para· 
receber no pnlacio da cidade a dcputaçilo, que 
esta. augusta assembléa determinou enviar-lhe 
pelo fausto mon,•o da sua convocaçilo ; c como 

· aliquitl alrocitcrjicl·i l•idrmws, aut audimus, e/i· · 
mn qui naluri't milissimi SIW!WJ as~id1rilale 1110· 

lcatiarmn senwm ouwent lllmtw!itaa~ e.1' animis 

eu nilo posso fazer pat·tc da illuslrc dcputaçilo, 
llomcio cm meu lugm· o Sr. bispo cnpcllno·mór. 

A pressa-me cm i'azcr esta p:trticipaçilo roca! 
para intclligcnciri dos senhores que devem 
l'ot·mar a dcputaçno: depois riní o competente 
ol'licio na fórma do costnmc. · 

Passou-se á ordem do .dia; c entrou cm dis· 
euss1l0 o seguintç ·artigo_ das. emendas _do~ Srs, 
i\ndrada ll!nchado c Pmltc1ro ele 011\'cu·a ao 
pt·ojccto tlc lei elo Sr. HodrÍf:llll'il de Cm··· 
vallto. 

cr' .AI-l. G.• Os membros de scmclhanlcs soeic· 
dndcs, que li:et·cm prc.slndo o jm·~n~cnto de 
scguit·cm as dtlas cloul!·mas c pcrststu·cm cm 
adoptai-as como regra de cond ucla, uma vez 

amlltium~. · 
Em tltese, Sr. presidente, a p~>na de morl1~ 

dc\'C ser banida do codigo de uma na~no eh· iii· 
sarln c polida. Um sú caso a s:1lvnr,:ilD da patria 
a pódc legitimar - salu~ JiOJ11tli suprema lc.1: 
Cl!to - mas devem· sct· evidentes, o pcri~o, a 
certeza do rcmcdio viulcnto c a cleficicncia de 
qualquer onl,·o mais brando, qÚc JH'Ot!uzisst:' o 
mesmo clTcilo. 

Eu traria nesta discussl\o ns mzücs de Bet:· 
cario, Pastot·cl, Gnizot c outt·os públicislns recom· 
mcndavcis, se uno estivesse prevenido de que >fio 
notarias c presentes a este SDbio congre;;so c 
sobretudo se nno conlasso com a humanidade 
c :philanl!·opia dos illnstrcs legisladores do · 
llrazil, qne por snas luze~ c pela di;;posiçil.o de 
seus coraPOcs rcltictt\rilo com horrot· 1\ pena de 
morte. ' 
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Da p:u'it! <ln dPiinqnrnle a pclla tlc morl.c : 
scJ':i nrn h.rm. compnrada :i i.nçligcncia, llllmilia· 1

1 

t;>ão e cnptn·eJro, quando seJa condemnado no;; 
IJ·nlmllJOs publicos por toc.la a Yida, nos quaes, I 
além de pngnr o que deYc ú sociedade, ollcrecc 
nm exemplo snlicnl.c c pcrduravcl; c então o I 
pac iildicnr:i ao /Jihinho: nquellc desgraçado I 
.'ofi'rc o que esl:'ts Yendo, poí·quc commclleu tal ) 
ou tal delicio; c isto, Sr. presidente, não faz I 
maior imprcssrw nos olhos c nos omiclos, elo · 
que a fria historia de uma cxccuçiLO? Portanto 
oiTcrcço a emenda, que apresento, n:í qual sub
;:tituo a pena de trabalhos por toda a Yida ú 
de morte, com nm collar, que symholisc a j 
~~ I 

" Em lugar de - morra por élo. - I 
" Seja condcmnado por toda a vida aos h·nba- l 

lhos publicas, impostos com allcnção ú scnsibi- I 
!idade do indivicluo c a trazer ao pescoço um 
leve collar (Jc ferro, na parte csqncrda do qual r 
se lcmn!c Ct altura de meio palmo o collo C?JU ! 
n cabeça de uma serpente, lambem de fcl'l'o. -
.Anloirio Gonr.rdt·e~ Gomide. " · . . 

O Sn. AxonAD.\ l\L\cruoo pm)derou, qnc a 
questão não rersava sobre a pena de morte, sua 
abolição • on conservação; que os argumentos 
dos criminali:;tas reproduzidos pelo nobre preo
pinantc Cl'i\0 alheios da presente discussão c por 
isso clle omdor não entram nQ sen exame; 
observando todavia, que ainda quando a pena 
de morte fosse relegada do codigo penal, nunca 
poderia deixar de lm1·cr uma cxccpçi.iO para o 
r:rimr., ele que !rata o artigo, o qual nada menos 
.'! do que uma conspiraçãO dccla!'atla contra a 
,publica segurança como bem se via da lcll·a do 
mesmo artigo. 

ftoclt:t '!'arpeia? Xrto, nr,o. vnmos Joug<!. · Sr• a 
pena de morte se disll'ibuissc com o rigor da~ 
nossas leis, se todas as viclimas a clla dcsignn
dus fossem sacrificadas ; este augusto congresso, 
Sr. presitlcnle, estaria lwje pl'iYado ele luzes. 
que o omnmcnlão. 

O Sn. Anm:.~nE affinnon ~Cl' tht opinião ,],., 
Sr . .Andmda Machado. . · · 

o Sr. Velloso : - S1·. presidente, sendo a5 
sociedades, que por esta lei se prohibcm, com
postas de uwilos homens, nem lodos estarão 
no mesmo gr{to de criminalidade; por consc
quencia não s('r{t a lodos applicavel a mesma 
pena. Quizera cu portanto que se fizesse distinc· 
ção entre os cabeças c os socios de tacs associa· 
çücs, c que Ctquellesfosse imposta a pena capital 
de morte natural para sempre e estes sofTrcssem 
tão súmcnte a immcdiala. Nesta conrormidade 
olfcrcço a seguin[c 

F.JIEXDA 

" Os cabc(~as Oll chefes licão sujeitos á pena 
capital de morte natural ·para sem prc ; c os 
socios r.gcntes.ú de degredo para galés ·perpetuas. 
- O deputado, · Yelloao. " 

O Sr.. AxmuoA ilhcruoo respondeu ft replica 
do Sr. Gomide, distinguindo entre conspirações 
cm um estado despolico e mal administrado e 
conspira~ões crn um govcn10 justo c rcprc~cnta
th·o. Accrcsccntou, que :t pena de morlc na 
hypolhcsc do artigo era muito bem applicada; 
que ningucm se compadeceria de réos, que 
aberlmncnlc alacão c huscão sulll'crter cffecli· 
·yamcntc a ordem estabelecida cm um systemu 
conslilucional. Finalmente tomando cm consi
demçilo a emenda clo"Sr. Velloso concluio, que 
não dnl'idava, se fizesse a dislincção proposta. o Sr. Gomidc: - Sr. prc:>idcnlC', altcula a 

lallibilidadc dos nossos ,iuizos, as penas dc'l'em 
:'Cr l'Cmissivcis on rcvocaYeis. Sendo os erros 
muito c mui lo proravcis c o rcsUJTCitão füm do 
podf't· humano, a pena de morte occasionará c 
I cm occasionaclo, injustiças c erros ilorcparavcis. 

O Sn. FnAXÇA apoiou a emenda do Sr. Vel
loso reconhecendo a necessidade de se gnar· 
d:u· a dcl'idn Jli'Opor·çno cnli'C os deliclos c r.s 

11penas. · 
I o Sr. Percirll dn Cunhn: -A emenda, que 

passo a oll'crecer, me parece fundada nos 
mais solidos principies de ~1sliça. O chefe 
de uma premeditada conjui·açilo, escondida 
no seio de uma sociedade secreta, que tem 
conl'ocado socios c estabelecido doutrinas 
subYcrsil·ns, que minno pelos fnmbmenlos o 
cdificio · social c atacão dircclmnenlc a sc
gnran~n publica, é vcrlladciramen I e réo rlc 
alta tmição, c como tal dcYc ser sel·cmnwn
le punido, sem lhe pode1· valer a rcgm ele 

· Se é ns~im cm geral, parlicularmtntc o deve ser 
110,; dcliclos pnhlicos, nos crimes politicas, nos 
quaes o clemonio da intoleranci:i tem produzido 
as desastrosas calastrophes, que farão para 
~cmprc a vergonha da sabedoria dos homens. 
Jiontem cm delicto, o que hoje é virlnuc. 
Hon tem se proscrevia, o que hoje se proclmna. 
Hontc1n se condcmnava :.'t ignorancia, o qnc 
hoje se condecora de apolheosc. · 

Xcsla fluctuar;no de opiniües, nesta l'crsnlili
dadc uc juizos amanhn, S1·. presidente, se nos 
nrgnir:'i, cotno nús arguimos hoje os autores 
dessas proscJ·ipçúcs iuquisitoriacs, monumentos 
eternos dos deli rios c da~ imperJ'eirücs do c;:pi· 
J"ito humano. . ' · 

Quan las yezcs se llrrcpclllleu Grccia da prc· 
C'ipitaçno, com que propinou a ciculn? Quantas 
I'Czcs lamentou Roma a inconsiueraçno, com 
c1ue Hl'l'nolou dd:Hinos innoeenl!'s ao preeipicio da 

I uil'Cito- co[!ilationis JlWI~cmi 11CIIIO pcililw·-
1. que nno púuc ler apphcnção no caso, em 
' que o crime cstít projectado, lmçados os pla-

nos dn sua cxccuçno, formada a nssociaç1\o 
com juramento . c sú por ralta de opporlnni
dnclc deixa de ler o seu ultimo resultado. 

Todos os grandes acontccirncnlos poliiicos, 
r religiosos, que o mundo tem cXpC'l'imcmla· 
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do, devem a sua origem a um só homem. 
Concebida uma idéa boa, ou má, c 'sendo 
com dcxteridadc communicada, clla ganha 
força, c ·credito, adquire. prosclytos, c l'órma 
as grandes seitas, como nos ensina a histo
ria das naçOcs. 

Acho pois, que se devem evitar !:lo l!rimi· 
nosas associaçdcs, punindo o cabeça com a 
morte naturnl, e os seus sacias juramentados 
com a de morte civil. Muito embora preten· 
dilo alguns criminalistas modernos, firmados 
cm theorias especiosas, e seduzidos por uma 
mal entendida philantropi:i, extinguir a pena 
de morte, como opposta aos fins da socieda· 
de civil. 

Quem sustenta taes opiniões ainda n1lo se 
achou. envolvido em uma guerra ciril, nem 
vii:í Junto a si ·um scelerado, querendo era· 
var·lhc seu punhal com o fim de o roubar, 
ott vingar a mais leve injuria: nesse momen
to cu creio, que esses chamados defensores 
da humanidade descjariilo remover de ·si o 
perigo imminenlc, de que fossem ameaçados, 
não só com a perda da vida d~scu aggres· · 
sor, mas ainda com maiores sãm:ificios. 

Eu nilo desconheço a difliculdade, fJUe se 
o/fercce, quando considerando-se o homem 
1mido em sociedade para gozar a segurança 
indil•idual, e dos commodos da vidh, se cn· 
tenda, que el!e faça uma renuncia do direi· 
to, que t~m ÍL conservaçno da sua existencia 
para ser della privado por um facto qunl· 
quer que elle seja; mns eu me faria impor· 
!uno, · se · pt·etendesse repelir neste lugar as 
solidas rnzlles, com que se tem combalido 
cs!a sophislica opinino; apenas lembrarei como 
de passagem, que lendo os soberanos de nl· 
guma naçúes civilisadas da Europa exlermi· 
nado de seus · codigos criminaes a pena de 
morte natural, elles se virlio em breve tem· 
po mt dura necessidade de reformarem essa 
legislaçt\!l com aquellas modificações, que ex· 
linguindo a se\·cridade de Draco, se acom· 
modassc á doçura dos costumes, c ú philo· 
sophia de nossos dias. 

O codigo penal da França manda punir 
com a pena de morte, natural, c confiscaçno 
de bens nos conspiradores contra o estado 
por qualquer fórma, e modo, que nppareça 
a sua aggressno; o da Allemonha, c todos 
os mais codigos modernos . (nno fa!Iando dos 
antigos, que silo detestaveis por sua cruel
dade) têm irrogado a mesma ,Pcna ao che· 
fe de conjuraçno, que cm sociedade secreta 
se de,clara contra o S)olema do governo 
ndoptado pela naçno. . . 

O · homem, que escreve no seu rcl!ro, . c 
que nno é responsavcl por suas opinilles, sen no 
quando cllos atacno à sociedade, ou aos in· 
dividuos, que a comp!lem, póde atroutamcnte 
lançar mno dessas thcorias luminosas,. que 
por engenhosas, pelo espirita ele novidade, 

Tolro 2. 

que as acompanha lhe ndrruirem partido para 
ganhar interesse ou gloria. 

O legislador porém nno está na mesma 
situaçno; obrigado a seguir os princípios de 
justiça em desempenho dos sagrados derc· 
res, que lhe impllc seu augusto minislerio, 
deve pesar çom a maior circumspecçi!O as 
acçúes criminosas, que pretende punir para 
lhe decretar pena~, que lhe scjilo proporcio· 
nadas como exige o bem publico. Pelo·. que 
repito mais · de uma vez, que a sociedade . 
secreto, que conspirar contra a segurança ptt· 
blica, machinando a destruiçno da ordem es· 
tabclecida, com armas, ou sem ellas, derc 
ser severamente punida, sem o fJUe não póde a 
sociedade maxima conservar o equilíbrio, em 
que de\•e firmar a sua lranquillidade: c ncs· 
se caso a pena de morte rtalural nl\0 é 
tyrannica, porque o chefe de uma conjura· 
ç1l.o pelo seu facto criminoso conspira con· 
tra a vi da de lodos os cidadãos, que nilo 
estno com elle conjurados, :itaea n se.,-,u·an· 
ça publica e particular, excita a guerra ci· 
vil, e quebra os vínculos sagrados, com que 
se ligou pelo pacto social, tornando:se um 
inimigo declarado do imperio. 

Deli c tos se commeltem, Sr. presidente, com 
tanta pcrversida.dc, premcditaçno, e dólo que 
só a morte os p6dc expiar, e lalrcz nem 
nssim. 

:Mandou á mesa a seguinte: 

11 O chefe de Ines con_iuraçlles, c seme· 
lhnntcs sociedades, que admiltirem seus so
c.\os a juramento para seguirem as doutri
nas subversivas da ordem social, c do rr.· 
gimen constitucional deste impel'io, soiTra por 
este facto a pena de morte natural; aos· so
cios porém neste caso se imporá a pena de 
morte civil. , 

cc Pa~o da assembléa, 7 de Junho de 
1823.-0 deputadtJ Antonio· Luiz Pereira ela 
Ounlta,,, 

Julgou-se a matcria sulUcientemcnle dis· 
cutida; c o Sr. presidente propOz, se o nr· 
ligo .de\'Ín on nno passar cm geral tal qual 
.estava, \'enccu-se qne nl\o. Dividia cntllo o 
nrtigo cm duas pnrtcs, a primeira até as 
palavras -mo1'1'C1'ÚÕ por eUa-e a segunda 
nlé no fim; c propôz se passam a primeirn 
parte tal qual, •ou com as emendas; venceu· 
se· que passasse com a emenda. 

PropOz portanto cada uma dcllns, por sua 
ordem, e entrou cm votaçno a do Sr. Gomide, 
nl\o passou; scguio·sc a do Sr. Velloso, a qunl 
foi npprovada, ficando regeitnda· a do Sr. Pereira 
da Cunha por conter materia vencida. Propô:'. 
finalmente a 2• parte do artigo, que foi npprov~dn 
com a suppressllo das palanas-pw·a ct ~lha 
ele Fernando. 
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l"'a:;sotl·:it: ao ar!. í', ou 3• das suhallc· 
rar~ücs dos Sr:;. Andrada Il!achado, c Pinltei· 
ro' ti'Olivcirn, concebido nestes lci~mos: 

'' As sociedades que lil'crcm principias Ião 
súmentc oppostos á moral, c á reli~ião chris· 
lã, sM sc\•cramcntc prohibidas: os seus mem
bros uma \!CZ juramentados, persistindo na 
adop~ão de lacs doutrinas se as til'Cl'Cm rc· 
duzido a acto, serão degradados por dez an· 
nos; se não tiverem praticado outro acto mais, 
além do juramento, e adopção dos principias, 
sc;·rto degradados por cinco annos: 

O 811. Axoa,to,\ 1\Ltcii,\Do sustentou a dou
irina do artigo, sobre a qual fallou lambem 
o Sr. Pereira da Cunha, c lo~o 

o Sr. Velloso Soares :- Os homens, que 
com as suas doutrinas religiosas trazem a des
ordem, ~ a 1~crturbaçtto á sociedade civil, 
devem ser pmmlos, não como cm consequcn· 
cia ,]e. suas particulares opiniões, mas como 
perturbadores da publica tmnquillidadc. 

O pensamento não é sujeito ú inspecção do 
governo, é livre a cada um pensar, como 
quizer sobre toda c qualquer maleria; ma:; 
logo que apparccdm actos, que perlurbão, ou 
se cncaminliàO a pcrlurhm· a ordem cstabelc· 
cidn, é ncccssario puni1· os at1torcs de sc
mellum tcs actos. 

E' ccrt::unente um acto, que tende a eles· 
organisar o estado, a associação com as 
circumstancius indicadas neste m-ligo; pois 
tem pot· fim dcstruit· o 1irimeil'O, e mais 
solido fundamento da sociedade cil'il, qual 
.é a rcligii\o, esse vinculo sagmdo; devem 
portanto set· punidos os membros de tal as· 
sociação com penas proporcionadas ao de· 
liclo. 

Para esse fim olfercço a scg:uinlc 

" As sociedades secretas conlm a religião 
c moral, são prohibidas; c punidos os seus 
membros com as penas respeclil'as. · 

" Os socios I>Qrém scductOt·es, que procu
l'i\o pcl'lurlmr a sociedade civil, s!to olhados 
como criminosos, c dcsorganisadorcs da or
dem publica, degradados para dcsvaira'dos 
lugares por trcs annos pela primeira vez, 
pela segunda por seis, c pela tm·ccira sc
IIlO expulsos do impcrio para sempre.-0 
deputado Velloso." ' 

o Sr. Frc.n9a: -Sr. presidente, nO.o me 
posso cont'ot·mar com a opinino de que se· 
ji\o. castigados, como se pretende, os mem
bros das sociedades _secretas, contra as quacs 
se nil.o provar o facto ele dogmatisnrcm con· 
Ira a rcligi1\o, c contm a moral; porque 
entendo ser isso contrario ao:; princípios gc· 
racs ela associaçno pol ilica. 

Supponlmmo;;, que dez, ou doze cidadi\os 

de opiniãO contraria ao syslcma da religiilo, 
c J:lOral recebida com o espírito da philo
sophia súmenle, c ordem a esclarecer o seu 
entendimento cm conclusaes de verdades ab
stractas, fazem, c compoem uma sociciladc, 
cuja instiluiçi\o é restricta <Í cspansão elos 
conhecimentos elos sacias sobre estes dous 
pontos. Pois porque o seu instituto é rc;;. 
triclo a lratnr pbilosophicamentc de princi· 
pios contrarias ú. rcligiilo, e moral do paiz, 
jft 1Iil.o de ser tratados como pct·turbadores 
do publico, quando as suas opiniücs nno 
passão do recinto ele uma Jilteraria cliscus' 
si\o? · O jurar-se, que tacs silo os seus prin· 
cipios, é asseverar de uma mancit·a a mais 
solcmnc o que dentro de cada um se pas· 
sa ; porque assentão por ventura ser contra· 
ria ti sociedade a admissilo de socios, que 
nilo aclmiltcm os mesmos idenlicos princí
pios, sobre que se ha de discorrer na so
ciedade. Em uma palavra é livre o pensar, 
é livre o communicar com outro o que cu 
penso, salva a paz, c quiclaçilo elo publico: 
c como quf que a minha conferencia com. 
um ou mms socios nilo aggrave o publico, 
porque Jwi de ser punido como perturbador? 
NM é isto pôr prist'Jes ao. entendimento? 

o Sn. c.\nxErnO DE CAMPOS discorrendo SO· 
bre a seg!lnda parle do artigo apt·escnlou a 
seguinte. 

F.~!ENn'.\ 

« Se nüo tiverem pt•aticado outt·o acto mais 
além do juramento, e adopç1'1o dos princí· 
pios, os chefes de semelhantes sociedades, os 
que fazem prosclytos, scri\o degradados· por . 
cinco annos; os mais socios terão as penas 
estabelecidas contra os membros de socieda
des, que nil.o silo pcrmiltidas pelo· governo. 
O deputado Ccwneh·o de Campoif. " 

o Sr. Dias:-( Não o ouvirão oa tackygmphos.) 
o Sr. Frc.nça:-Eu votaria pela emenda· do 

Sr. Carneiro de Campos; porque estou firme 
nos meus princípios polilicos, que se nno de· 
vem fazer crimes- de meras opiniacs. 

A todo o cidudilo deve ser livre cm um 
syolema constilucioual o pensar, c ler o pi· 
nino. O despotismo sómcnle é que tem pre· 
tendido arrogar-se o direito de iilzer uos ho· 
meus abjurarem o exercício das suas facul· 
dadcs intcllcctuacs: c nno é a pratica deste, 
que deve regular. ns nossos deliberaçaes nas 
leis, que houvermos de fazer. Castigar por·, 
lnnlo o crime de prosclytismo, cnlhcchcse sys· 
themalica ele doutrinas subvcrsh•as da rcligino, 
c tia moral do paiz, mui justo me pnrecc; ou· 
lra cousa porém penso respeito ás faltas de 
mera opinino. • 

Scjno pois considerados como réos de pro· 
pnganda contra a rcligiil.o c moral, aqucllcs 
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membros de socieelaeles secretas sómcnlc que 
cm espirilo de proselilysrno se imcm para 
espalharem, c de facto espalMo a sua opi· 
ni:to, para arruinarem os fundmncnlos da 
religião, c da moral: os outros, que se li
milito Íl conferencia de suas opiniacs, sem 
snhh·cm do· circulo das snas sociedades, sof· 
f'r~o as .penas policiaes, que se irrogão con· 
tm os membros de sociedades secretas en
cobertas da inspecção do governo; ou cuja 
cxistcncia não l'oi registrada perante o. mes
mo governo; porque cm verdade são as 
unicas, que podem proporcionalmente ser ir
rogadas ú sua falta, ou conlravençilO. 

o Sr. Henriques da Rozende: -Opponho
mc, Sr. presidente, á emenda do nobre ele
pulado o Sr. José Joaquim Carneiro ele Campos. 
S11o bem difTerentes as circunstancias As so
cicdaeles secretas farão prohibidas prescindin
do de serem bons ou más, e pelo simples 
lacto de serem secretas; c e por isso, que 

·se impóz 'penas t11o limitadas. 
Outra cousa norém é o que agora se tra

ta: trata-se de punir homens, que se ajun
t:to · para um fim positivamente máo como 
se suppúc no artigo; porque rillo sãO homens, 
que conYcrs110, ou debatem litteml'iamcutc 
princípios,. de que estão persuadidos, c que 
n11o passilo dellcs: silo homens, que cstahc· 
lccem uma sociedade com regulamentos para 
pt·opagm,cm, por isso que é uma sociedade, 
que adquire proselytos, e se ramifica: 

Portanto, voto contra esta emenda. 
o Sr, Paula e :Mello :-Como me parece es· 

tar este art. 7• em dcsharmonia com o v.cn· 
cido antes, fazmado-sc lú classificação dos grúos 
dos delictos, c das penas de um modo, · c neste 
de outro; ·querendo eu, que neste se obser· 
v.c a mesma proporção, que 16. se ohse1.·vou, 
voto que se enuncie este artigo, na fórma 

. da emenda, que leio, c rcmctto 6. mesa: 
<r As sociedades, que tiverem princípios, c 

fins subversivos da moml c da rcligi11o chrislã, 
sno severamente prohibidas; os seus membros· . 
uma vez juramentados, persistindo na 'ado
pçlla de taes doutrinas, se as tiverem reduzi· 
do a acto, scr11o degradados poi· dez annos, 
sendo chefes, c por cinco 11110 sendo; se nno 
tiverem pratic.1do outro acto mais além do 
juramento, ·c adopçllo dos principias, serl\o 
degradados por um anno.- O deputado, 
Patda. » 

o sr. Costa Aguiar:- Farei sómente ai· 
gumas i;eflcxocs sobre o ::.rtigo, excluindo :is 
emendas dos. illustres prcopinantes os Srs. 
Carneiro de Campos c Paula e Souza. Sr are· 
zidente; o art. 7.• está a meu ver muito bem 
concebido. A quest11o que se tem su~citado 
nasce· talver. de n:lo ter-se dado bastantú atten· 
ç110 ás palavras do mesmo artigo- aibn do 

,iummcnto, ele. Quando alguns homens se con· 

grc;;110 para formar uma sociedade, rJne tem 
por fim a adopçtto de certas, e determinadas 
doutrinas contrarias Íl religião e moral pro· 
mettcndo .. seguil-as como regra de conducta, 
c firmando as suas promessas com juramen
to; que quer isto dizer? Será umn simples 
cogitaçllo, uma opiniM particular? Nilo cer
tamente; cu vejo os princípios reduzidos a 
acto, c encaminhando-se a produzir terríveis 
conscquencias. Eis aqui porque se impõe a. 
tacs homens a pena de degredo por cinco 
annos, sem que se faça distincçilo entre che
fes, c scctarios: distincção, que não me pa
rece neccssaria para pôr em harmonia os dons 
artigos. No art. o.• (primeira parte) tratava-se 
ele impôr uma pena gravíssima, qual a de 
morte, que se. deve muito economisar; por 
consequencia era a· proposito fazer-se cliiTercn
ça entre os cabeças, c os simples socios; 
mas na 2. • parte do mesmo artigo, cm que 
ntia havia pena tno grave, n11o se fez tal 
discriminação. Este artig9 acha-se nas. mes
míssimas circumstancias da 2." parte do ou
tro; por isso voto, que não se faça ncllc 
alteração alguma, c passe tal qunl se acha 
redigido. 

o sr. Paula. e Mello:-Eu n11o poderei res
ponder ao illustre preopinante, porque não 
estou certo no artigo: mas parece-me que 
está vencida a clistincção entre chefes, c 
scclarios no ar!. 6.' Foi cllc dividido ·cm 
duas partes; na primeira se comprehender1lo 
aqucllcs, que tendo cm sociedades secretas 
machinado a subversãO do estado, tinhno j(L 
começado a reduzir a acto os seus crimino
sos planos c então se fez a dis\incção, de 
que l'allo. • 

Agora ·quizcra cu que neste artigo que tem 
por objecto associaçacs contra a religiilo, c 
moral, se observasse a mesma marcl1a, por 
quanto considerando o dito artigo dividido 
lambem cm duas partes, na primeira das 
quacs se trata dos que reduzirilo a neto as 
thcorias religiosas, contra os princípios recc· 
bidos no impcrio; parecia-me cohcrenlc com 
o vencido distinguir os ch~fcs dos sectarics, 
para npplicar-se áquclles maior pena do que 
a estes. ;Fallci nesta matcria, porque pare· 
ccndo-me ella de grande pezo, desejava, que 
a assembléa ponderasse .a minha lembrança. 

o Sr. Pereira. da. Cunho. :- Ao simples 
membro de uma sociedade secreta n110· ó ,itis
to impô r pena igual á do seu chefe; por isso 
eu sou de parecer, que a este se irrogue a 
pena de cinco annos de degredo, c áquellc 
a de dous :mnos súmentc. · 

Desta forma fica, segundo entendo, salm 
a proporç110, . que deve haver entre as penas, 
c dclictos, e os diversos · grúos de imputnçno 
conrorme a moralidade da acç11o. Apresento por 
tanto a seguinte emenda: 
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rr ScjM punidos os chc_fcs daquclla asso- . 
ci:t\'1\0 com a pena _de cmco annos de de
gredo, c os seus soctos com dons annos de 
clc~>rcdo.-Paço da assemblt!n, i de junho de 
18'23.-0 deputado .Antonio I.tuiz Pcreii"it da 
Cunha". 

Depois de algum debate sobt·e as . rcfe~·idas 
emendas julgou-se afinal a malerm dtscu
!ida · c o Sr. presidente propoz se o ar ligo 
pas;ava la! qual eslava redigido; venceu-se que 
uflo. 

Dividiu então o mesmo artigo cm duas 
parles ; a V até ás palavras- por dez an
nos ; - c a 2. ~ desde- se não li verem- até 
o fim ; prope.z se a 1. • parle passava la! qual 
se achava; c decidiu-se que sim. 

Propôz se a 2.• lambem passb.va do mesmo 
m()do c venceu-se que não. · 

Passou a pô~ á votaç1to as emendas pela 
ordem da sua antiguidade. 

As do Srs. Velloso Soares c Carueiro de 
Campos forno regeiladas. 

O Sn. P.wu E liiELLO rcqu"crcu a permis
são de retirar a sua; e foi-lhe concedida. 

A do Sr. Pereira do Ctmha foi regeitada· 
llfandon cnl1to o Sr. Gomide a seguinte: 

El!E:'iD.t 

cc O dobro das· penas impostas ás sociedades 
simplesmente secretas do§ 4.•-Gomide,. 

O Sn. 'fEIXE!llA DE Goc\'h nianclon Iam bem 
a seguinte: 

E)I~XDA e 

,c O;; que ele., serãO punidos com lt·es an
nos de degredo para fóra da provincia-L1wio 
S.oans Teixeira''· 

O Sn. PnESIDEXTE propúz a emenda do Sr. 
Gomide c foi regeitada. Propôz finalmente a 
do Sr. Teixeira de Gouvêa, c foi approvada. 

A este tem1io já tinha dado a hora cm que 
HC devia tratar da 2.• parte da ordmn do dia; 
mas o Sr. presidente ponderou que seria me
lhor preferir a discussno do ar!. 8. • que era 
o unico que restava da emenda dos. Srs. An
drada Machado e Pinheiro de Oliveira. Con
veio ·a asscmbléa; c o Sr. secretario Costa 
.Aguiar leu o referido 8.0 c ullimo artigo. 

•c Art. 8.• O processo começar-.i por denuncia 
l[o sómcntc contra certas c determinadas pes
soas no caso das· sociedades sim plesmcntc se
cretas ; c por denuncia ou devassa nos casos 
dos arls. 5,• 6.• 7.•. 

o Sr • .:Poreira da Cunha :-Inulil seria pro
cionar penas aos crimes se uno houvessem 
meios estabelecidos para indagar a sua cxistcn
cia c saber quaes silo os seus autores. 

A devassa, c a querela, ou denuncia silo os 

que se aclttto nas nossas leis determinadas pm;a 
esse fim ; c umas c outras têm marcado cm 
direito os casos especiaes a que pertencem, de 
maneira que lodos os crimes que fazem' objecto 
de devassa o são igualmente de querela, mas 
nem lodos os de querela são lambem de de
vassa, ·c neste ullimo caso nno havendo quem 
denuncie fica o delicio inpunido por falta de 
competente processo, quando se nãO snpprc 
por stmmulrios de policia, ordinariamente 
fundados na arbitt·ariedade. 
· Debaixo destes pontos de ,·isla é· que . as 
leis porluguezas, pelas quacs se regem os 
negocias ch·eis deste impcrio, decretar/lo que 
qualquer do povo pudesse ser denunciante de 
todos os crimes, á exeepçrw elo adullerio c 
ferimentos, que são personalissimos, c sú 
proprios do queixoso : sllo portanto conside
rados como publicas todos os delictos entre 
nós" commellidos; nilo com a accepçilo recebi
da entre os romanos, mas para serem per· 
seguidos por qualquer que se queira encar· 
regar da sua accusaçno. 

Julf;O pois mui judiciosa a -1.' parle deste 
artigo cm qu·c se permilte que qualquer do 
povo possa denunciar os membros de socie
dades secretas formadas sem licen~a do, go· 
verno, para que estes so1Tr1lo as penas esta
belecidas, c igualmente approYo a 2. • parle cm 
que allcnta a gravidade do crime de conju
raçM se amplia aquella regra, para .ser n1to 
só caso ele denuncia mas tambem de dovassa 
especial, logo que chegar ;.'! noticia do juiz 
tct'!'itorial a cxistencia destes criminosos con· 
venliculos; para o que basta participaÇno com 
jm:amento feita ús justiças ordinarias, por
que entãO praticadas as diligencias legaes 
procedem á devassa ex-ojji.cio. Valo por tan
to pela doutrina do arligo que ine parece ju· 
diciosa e adequada ao casei de que se trata; 
mas sempre lhe accrescentaria depois das pa· -
lavras-por denuncia-as seguinte~-na fórma 
ela lei; -como me parece indispcnsavcl. 

o Sr. Dias: -0 il!ustre preopinante propoz 
á consideraçno da assembléa o modo de se 
fazer· a denuncia das sociedades secretas, pe: 
rigosas ao csfado ; mas cu entendo que como 
nós nãO acabamos "com estas sociedades as 
autoridades, que as conhecem c entrrto nef-
las que as vigiem. · 

Embora no rein<1do do despotismo cxistllo 
dtlnuncimlles, porque ha precisllo delles ; mas 
nllo fiquemos nós sujeitos, por fatal desdita, 
a aleivosas denuncias de cspiOes, qtie se jn
ctno de ter profissoes para esse fim, homens 
scJ,ppre pessimos c perigosissimos; pois ain-· 
da que algum se escolha para este fim ape
nas exerce cslc odioso minislerio é indigno 
de credito, c portanto orgno suspeito para u. 
denuncia de iaes crimes. 

O cidad!to é o guarda do outro ; c nllo 
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clcYe a sua sorte dcpendct· da improbi· 
dade de um delator de profissno, que pódc, 
;;crvil ou \'cnal, sacrificar o innocenl.c, im· 
pulando-lhe ü crime de membro de uma des· 
las sociedades. · 

Depois de algumas observações ; o Sr. pre· 
sidenlc, julgada a maleria discutida propoz ÍL 
volaçlio a 1• parle do artigo isto é, até it pa· 
la vm- secretas ;- c foi approvada. 

' Propoz a 2•, desde as palavras- e por de· 
nuncia- até o fim ; c foi igualmente approvada. 

Propoz finalmente a emenda ou additaniento 
do Sr. Pereira da Cunha- na fórma da 
lei- depois das palU\'!':tS -por denuncia ; -
c lambem foi approvado. · 

o Sr. Sousa. Mollo:-Como vejo que pas· 
sa o presente projecto cuja ullima discussno 
está a findar, c pódc ser qtic passe com as 
cUlendas adoptadas sobre conspiradores contra 
a ordem estabelecida do estado, neste ca!o eu 
reflicto que uno p:íde ser conveniente existirem 
duas leis com diversas penas sobre o mesmo 
delicto. 

Existe a ord. do liv. 5• tit. G• que. LL·ala dos 
criminosos de estado; c os manda punir com 
penas barbaras, e transcendentes, como a in· 
tamia c confisco; c passa a existir a presente 
lei pela qual se punem os criminosos de es
tado com penas maiores que as da ordenaçil.o 
existente: c pódc muito bem :tconteccr que no 
mesmo dia, c no mesmo mez hajno criminosos 
pünidos pela citada ord. do li v. 5•, c criminosos 
pu1iidos pelo prcscn te decreto i · cm cujos tet·· 
mos vem a ser .um crime da mesma ,classe, no 
mesmo tempo, c no mesmo estado sujeito a di· 
verso modo de castigo, c um dellcs que c o da 
ordenaçil.o, contraria à nova ordem de cousas; 
como póis · me parece isto possivcl, julgo cu 
que antes de se findar a presente lei, se trate 
nclla da dita ordenaçno declarando-se que 
ella fica revogada !la parte das peha.~ im· 
postas aos ·criminosos de estado, que serno 
sempre punidos na fórma do presente de· 
et-eto ; c no caso de ter lugar esta minlm 
rcflexno, cu ofl'ereço um additamcnto que 
remetto á mesa. 

" Fícno revogadas as penas estabelecidas 
na ord. liv. õ• til. 6•; e os réos comprehen· 
didos nella por attentarem contra o estado 
scril.o punidos pelo presente decreto.-Paço da 
assembléa, 7 de Junho de 1823.-José de 
Souza :Jlello. n 

o Sr •. Andrnda. Mao~ado :- Aos conspi· 
radores competem outras penas ; neste lugar 
nil.o se legisla para cllcs i trata-se sómcntc 
de sociedades . secretas, que nno estno no 
caso dos conspit·ndores para os qtines legis
lou a ordenaçno; c se essas penas sno bar· 
barns, c se deve por isso revogar-se a lei, é 
<Jucstno· que pertence a outro lugar. 

Aqui falia-se dt\ adopçno de doutrinas sub· 

•vcrsil'a~ que podem tende:· pam ·a ruina da 
ordem social; mas nno de proJecto formado 
de conSJliraç~iío; c por isso. Hno tem lufrm' o 
que lembra o illuslrc prcopinante. . , 

o sr. Souza. Mel!o:- Acho que sem clir
ficuldade alguma podem Imvcr réos conspi· 
radares contra o estado sem ser cm socieda
des sccmtas, por exemplO', um homem no 
meio de uma pra~[l. publica, se lembra de 
attcntar ·contra a Ol'clcm e!!abelcçida do esta
do, alli mesmo se decide, rompe, c ajunta 
sequilo, com que proscguc com actos publi· 
cos: este homem pois é criminoso de esta· 
do; mas como nno tramou cm sociedade se
creta passa a ser punido pela citada ordenaçno, 
o que nno deve existir, n~o só pela barlJa· 
ridadc de suas penas, como porque acabamos 
de fazer uma nova lei sobre os conspirado
res, e esta deve servir para todos sem a difl'c~ 
rença de ser conspiração publica ou secreta. 

o sr. Alencar :- Sr. · presidente : tenho 
que propôr um additamento. 

Estilo já estabelecidas as penas contm . os 
conspiradores, .c admilticla . cm uns c:tsos a 
denuncia e cm outros a denuncia c a ·devassa, 
com a declamc;no porém de se proceder sempre 
na conformidade do que Jlrcscrevcm as lt>is, 
como advertiu o Sr. Antonio Luiz, c se venceu. 

Nno vejo porém que· se trate de impôr pena 
:tlguma ao falso denunciante, quando aliás me 
parece indispensavel que nno fique impune um 
scmellJ:mtc calumniador, fazendo sofl'ret· a in· 
nocencia. . 

Eu sei que pela nossa Jegislaç1lo se a deuuu
cia é calumniosa, o denunciante ~ condcm· 
nado cm perdas c damnos : mas como fazemos 
uma lei parlicúlar para este objecto de socie· 
dades secretas; justo c que l11c accrescentcmos 
um artigo cm que se cstabelcçno as penas 
que devem soffrer os falsos denunciantes, se
gundo [L gravidade dos Jactos denunciados. O 
meu additamento é o seguinte : 

· cc O Clenunciante falso soffrer{L a mesma 
pena que so!Tret·ia o denmiciado se a denun • 
cia fosse verdacleira : excepto na pena ulli • 
ma, . cm cujo caso sotrrerá a immcdiata.- O 
depu ta do A lenca1•. n • 

Propoz entilo o Sr. presidente se a asscmbléa 
julgava que estes · dous additamentos inereci:lo 
consideracno ; e decidiu-se que sim; mas logo 
que se fizerno mais algumas reflexoes sobre o 

· do Sr. Souza Mello proposto em primeiro lugat• 
ó. discuss:lo, foi pedido o adiamento de ambos c 
apoiado por muitos Srs. deputados ; c sendo por 
fim proposto á assembléa, foi approvado. 

O Sn. ALESCAR lembrou que podia ir 'tuclo ú 
·Commissil.o competente antes de s~ tomar ~o
nhecimento da mnteria dos refer1dos addita
mcntos. 
· O Sn. PnESIDEXTE, propo~ isto mesmo· ít 

nssembléa i mns nno se tomou cm considcraçno. 
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O Sn. LoPES G.UIA reque1·cn qne n commiss~o 
de legislação désse o seu parecer sobre o reque
rimento de .Tosé Fernandes Garnn, que lm muito 
lhe tinha sido remellido; c o Sr. presidcnle 
comidou os Sr;;. deputados membros dn. com· 
missno, n darem qmmlo nnlcs o referido parecer. 

O Sn. MAIA lembrou n impressão das aclns, 
pela ft·cqucnlc Jlcccssidadc de recorrer a cllus 
nas difl'erentes delibcrnçllcs do COJ~gresso, parn 
se proceder na conf<fmidade do quej;'t estivesse 
resolvido. 

O Sn. Pm:smEl\TE ·recomendou u referida 
impressno ao zelo dos Srs. sccrelmios. 

Por não haver quem pedisse a pnlnnn para 
a leitura de pareceres de commissoes, c ser 
qunsi chegada a hora, passou-se a segund1s 
leituras de projectos, pela ordem da sua unti· 
guidadc ; c o Sr. secretario Carneiro de Campos 
leu o projecto, do Sr. Pereira de Sampaio. ( Vid. 
n scssilo de 5 de Maio ). 

o Sr. Pereira de Sampaio :- Quando cu 
propuz este projecto foi levado unicamente de 
sentimentos de humanidade, sem me lembrar 
que, · segundo o nosso juramento, só devemos 
tratar, além da. conslituiçno, ele refórrnas urgen
tes. Agora porém que tenho pensado mais ma· 
duramente, peço licença para retirar o meu 
projecto. 

O Sr. Andrada Machado : - Em geral é 
pcrmittido a qualquer deputado retirar a sua 
proposta, nos lel·mos do regimento; mas neste 
caso ct·cio que o que se deve fazer é decidir se 
a rnnteria entra na classe das medidas urgentes 
c indispensavcis; pois assentando-se que cnlra 
deve seguir a marcha ordinaria. Isto é o que 
me parece ; a assembléa decidirú. 

O Sr. Alencar: - Sr. presidente, ·cu nilo 
me opponho a que o illustre deputado retire 
o seu projecto, mns n1lo estou pelas razOes que dá 
para o fazer. . 

Diz que cm obserrancia do que juramos, só 
podemos tratar da conslituiç1lo e de reformas 
urgentes e necesssurias ; e que cousa mais ur
gente que livrar da sorte desgraçada de presos 
a um grande numero de infelizes? · 

i\'1\o será. isto uma medida que mcre~a a 
nossa consideração, prinçipalmcnte se 'nos 
~embrarmos que muitos estarilo padecendo 
mnocentes ? 

Julgo pois qtie ·neste caso de,•e a asscmbléa 
decidir se a materiu é ou nno objecto de deli· 
beraçno. 

Alguns Srs. deputados pedit·D.o que se lesse o 
artigo do regimento, relativo á presente questno. 
. O Sn~ SEcnET,\_mo CosTA AGUIAR leu o seguinte 

11 Arl. 81. Depois da segunda leitura n1lo será já 
parmillido pedira suppressno de uma proposta.)) 

Accrcscentou.o mesmo Sr. secretario que cm 
tal·caso só podia praticar-se o que detcrmina'l'a 
o mesmo regimento no ar!. 56, do teor seguinte: 

-----'------- --·---------

" Arl. 5G. 'l'ct·minacla a sc:;untla lcilm·n, o 
presidente porá a votos se :1 proposta que acaba 
de ler-se 6 objecto de dcliberar;fto. Os deputados 
volarúü sem preceder discussão ; c decidindo-se 
que nilo 6 ohjcclo de dclibcraçno ficará rcgeitnda. 

Propor. cnlilo o Sr. presidente, se o projecto 
que se acabava de ler era objecto de delihcm
ção, c venceu-se f(UC nãO; ficando por isso rcgCi
tado. 

O Sn. PnESlDENTE assignou para a ordem do 
dia: 1", a discussão do ndditmncnlo do Sr. 
Souza Mcllo ao projecto sobre sociedades sccre· 
las; 2", o projecto sobre n. aholiçilo do conselho 
dos procuradores de províncias ; 3", o cap. 3" do 
regimento, que lrala dos sec1·clarios. 

Lc\·anlou-sc a sessão Cts 2 horas ela tarde. 
Jos~ Rícm·clo ela Co.sla Ar;tdaJ· cl'.AnclJ·acla, 

secretario. 

# 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA 

PAll.\ JOSé DONit'.\CIO DE A:iDll.\DA E SILYA 

Illm. c Exm. Sr. - A asscmbléa geral 
constituinte c legisl(lliva do impcrio do Brazil 
tendo resolvido que se procedesse hoje á nomea
~ilO de presidente, v ice-presidente c secretarias, 
para o mez que decorre do dia de amanho., até 
3 de Julho, manda COJl].municar ao governo que 
tem eleito para presidente á V. Ex. , para vice· 
presidente lllanocl Fcl'l'eira d:J. Gamara Bitten· 
court e Sá, pura secretarias cJTccti vos .Tos é 
Joaquim Carn~iro de Campos, Jos6 Ricardo da 
Costa Aguiar, Munoel Jose de Souza França, c 
Francisco Muniz Tavares, c para supplen tcs 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, c Pedro de 
Araujo Lima. O que V. Ex. levará. ao conheci· 
mento de S. M. Deus guarde a V. EK. Paço d,t 
assembléa, cm 2 de Junho de 1823. - José 
Joaquirn. Carneú·o de Campos. 

PAR.\ ~!,\RTil! FR,\l\CISCO RIDEIRO DE A!iD!UDA 

Illrn. e Exm. Sr. - Na conformidade do 
que resolveu a asscmblca geral constituinte c 
legislativa do impcrio do Brazil, rcmelto u V. Ex. 
a inclusa folha legalisada das mesadas dos Srs. 
deputados da mesma assemblén, cJTeetivos no 
presente mcz de Junho, para que V. Ex. passe 
as ordens nccessarias afim de que sejno pagos ; 
mandando para esse ciTei lo um· fiel do thesouro 
nacional á seet·etaria da ussembléa pàra verificar 
os respectivos pagamentos aos referidos Srs. 
deputados.- Deus guarde a V. Ex. Paço dn 
usscmbléa, cm 5 de Junho· de 1823. -JoBB 
Joa·quim Cm'1teiro ele · Canpos. 
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Sessão Clll. 9 •le ,Junho 

PRrsmExcrA Do SR. ,\XDRADA r' srLv.\ 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas 
da man hn, fez-se a chamada, e acharão-se 
presentes iíG, fallando por molestos os Srs. 
Alencar, c Gama. . 
~ SR. PRESIDENTE dcclat·ou aberta a sessão.; 

c ILda a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Costa Aguiar, tlissc um Sr. deputado : 

Parece que lm engano na redacção da acla. 
Entra cm discussão não só o additamcnto do · 
Sr. Souza c Mcllo, mas tambc;n o do Sr. 
Alencar; porém, na acta só se faz mcn~llo do 
addilh.mento do Sr. Souza ç Mello. 

O Sn. PRESIDENTE: - Bem· discutir-se-Ita 
primc!ro o do .sr. Souza c MeÜo, c depois se 
!ralam do atldttamcnlo do Sr. Alencar. 

Apezar desta observação foi approvada a acta. 
O Sn. PRESIDE!iTE declarou á asscmbléa, true 

na sala inunediala se achava o barão de lla
.n!Iacn, camarisla. de S. l\1. o Imperador, que 
vmh~ da parte do mesmo augusto senhor com
mumr.ar uma interessante noticia. 

Em conscquencia, sahio a ouvil-o o Sr. 
secretario Costa Aguiar, o qual vollando parti
ci~ou que havia chegado de· C:impos, u:U pro
prro com a noticia de estar já prezo na Bahia, o 
general Madeira, cuja noticia dava por se ter 
adian lado á pessoa que ol'ficialmenlc a trazia. 

Foi recebida esta noticia com o maior enlhu
siasmo, tanto da parle dos Srs. deputados, como 
d? povo, 9uc se acham nas galerias, repetindo-se 
vrvas à mdepcndcnci:l do Brazil, c hcroico 
csl'orr;o de seus filhos. 

O SR. ArmRADA l\LicuAno : - Esta lm de ser 
a sorte de to'dos os traidores de qualquer classe, 
que fôrcm. (.Apoiados.) · 

O Sn. P!NI~Emo DJ~ OtrvEinA : - Sr. prçsi· 
dente, não ser porque razão nos deixamos arre
balar com. tanto enlhusiasmo ?· Com a priztlD do 
Mndcim nada se salm; pódc ser uma facção 
dos seus, que o prendesse; 6 preciso sabermos a 
razno, e quem o prendeu. 
· O Sn. HENlliQUES DE REzE:\DE : - Se,ia. 'o que 
fôr mostra a. desordem. que ha entre cllcs, é um 
bom começo. 

O Sn PnESIDE!\'J'E : - ·Pódc ser jà fim. 
O Sn. A::;oRADA l\IAcuAoo : - Desunão-se os 

11ossos inimigos c virt\0 alfim no nosso poder. 
O Sn. DuARTE SILVA mandou i.Í. mesa n seguinte 

declfu·açllc de vo.to : 
" Declaro que na ultima scssi10 votei contra 

de ltanhacn; sahio a ou vil-o o Sr. secretario 
I'rança, c voltando disse : 
. ~ Sn. FnANÇA:-;- S. M.lmpcrinl manda par

lrcrpat·, qu~ .. a nolrcm .6 dac)a por um expresso, 
quc.sc anl!crpou a um o!Ticml, que pretende estar 
aqm cm poucos dias: diz que a prizão é feita 
pelos nossos ; mas por ora não passa de uma 
noticia vocal. · 

'Isto é o que S. ~I. manda participará assem· 
bléa. 

O ·sn. PAt:LA E MEtto: - Disto se haue fazer 
menção na acta, c parece·mc, que se deverá 
receber com agrado. . 

O SR. PRESJDE:>m: - Parece que não púde 
haver cousa de mais agrado. 

O SR. PAULA : - Eu fallo da. declaração do 
que houve. . 

O Sn. SECRET,\RIO CARNEIRO DE CA~IPOS leu o 
~cguin.te ol1icio do ministro dos negocias do 
1mpcno: 

cc Illm. c Exm .. Sr. - Em virtude do officio 
de 26 d~ ~faia proximo passado, em que V. Ex. 
me parlic1pa ter a assembléa geral, constituinte 
c legislativa deste imperio, julgauo necessado 
tomar conhecimento das queixas c representa· 
ç~es que se têm dirigido .d~s ditrerenles provin
cms contra os seus respectrvos governos afim 
de resolver o que fôr mais util.. ' 

cr S. M. o Imperador, me ordena que ren'ictla 
á V. Ex. para serem presentes na. mesma. assem· 
bléa, os ol'licios, rcpresentaçocs c mais papeis 
juntos, sobre o referido objecto, que têm subido 
{L imperial presença do mesmo augusto senhor, 
pela secretaria de estado dos ·negocias do impe
rio ; os quncs espera ctue scjão restituídos tí 
mesma rcparliçil.o, logo que não s~jão precisos ; 
cu:nprindo-~lc tmnbem participar á V. Ex. que 
cxr~lcm muilos outros que ora se não rcmcltem, 
por se nilo lerem dirigido aos ditrerentcs governos 
c mais autoridades provincines, afim de infor· 
marem e responderem sobre os artigos das suas 
representações.- Deus guarde a. V. Ex. Palacio 
do .Rio de Janeiro, dm 7 de Junho de 1823. -
José Bon·ifacio de Andrada e Silva. - Sr. José 
Joaquim Cai·neiro de Campos.» 

o Mesmo Sr. Oo.rnairo de Campos :-Aqui 
temos ol'licios ou reprcsenlaçoes de diversas 
províncias, Ceará, Rio-Grande do Norte, Rio· 
Grande do Sul, Goyaz, etc. Perecia-me que 
estes officios, ou representaçocs devino antes de 
serem rcm~tlidos á. commissno, · ser entregues 
na secrelarra, para se fazerem extractos (Apoia· 

. dos. ) · S1l0 muilo grandes, le1•a muito tempo o 
cxnminal-os ; e formando-se extractos exactos, 
vê-se mais facilmente o seu conteúdo, c algum Sr. 
deputado que quizer mnior esclarecimento, póde 
vêr a integm para tirar qualquer duvida. 

n pena ultima, imposta no art. 6' das emendas 
no projecto do Sr. deputado · Rodrigues de 
Carvalho. Paço da. asscmbléa, 9 de Junho de 
1823. - O deputado, JJiogo JJua1·te Sllua," . O Sn. PnESIDE~'l'E : - 1\Icus senhores, eu 

\'OU consultar tí asscn1bléa. J;>ccidiu-se1 que o Annqncióu-sc segunda yez n. vindn do barão 
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~<;OV~l'llO mandasse todas as queixas dos po1•os, 
reprcsentaçoes, c mais papeis que existissem nn 
secretaria competente, {L respeito dos governos 
provi,;orios das províncias ; mas r.1lo se decidi o, 
a meu vêr a que commiss1io scriM remctlidos 
estes papeis; pergunto se devem ir !t commissM 
de lcgislaç1lo ou á de constiluiç1lo? 

O Sn. FnAxç.l : .- Eu entendo, que devem 
it· :í commissão de constituição. 

O Sn. PnESIDEXTE: - Os Srs. que tiverem 
alguma cousa a lembrar, qucit·11o fallar, sen1io 
mandarei os papeis ú commiss1lo de legislaç1io. 

o Sr. Carne_iro da Cunha :-Eu julgo, que 
foram pedidos estes papeis para instrucção dos 
Srs. deputados, afim de votarem com maior 
conhecimento de causa sobre os projectos de 
reforma de governos provinciacs; portanto 
parece-me acertado, que liqucm por alguns dias 

· sobre a mesa, para serem examinados pelos 
Srs. deputados, que desej1io inteirar-se do estado 
c necessidades das províncias. 

o Sr, Almeida Albuquerque : - Sr. presi
dente, parece-me, que se conseguirá o fiim 
desejado, mandando-se tudo · á commissão de 
consliluiçll.o c legislaço.o reunidas; porque tra
I ando-se de objecto de lei, c de matcrins consti
tucionaes, uma e outra é competente, Ellas que 
examinem os papeis, c del1cs colligindo qual 
seja a vontade dos povos, combinem os trcs 
proJectos oll'erecidos, c de ludo formem um novo 
projecto p·ara entmr cm discusstlo. Portanto o 
meu votao é que vno n ambas as commissaes, 
adindo-se-lhe os autores dos projectos, os Srs. 
Antonio Carlos, Gornide e Souza 1\Icllo.' 

o Sr. Pereira da Cunha:- Uma vez que 
Si:! mande a alguma· commissno, deve ser {L 
de consli~uiç11o com os proJectos de decreto, 
para que clla forme o novo projecto ; entre 
depois cm. discuss1io , c aquillo que afinal se 
vencer vá ·a commissM de lcgislaç·no pam re-
digir de novo. " 

o ·Sr. Almeida Albuquerque:- E' o mes
mo que digo ; mas em lugar de dar 100 
passos, como quer o illustre preopinante, re· 
duz-se o caminho, que eu proponho á meta
de. Para que mandar-se :i commiss110 de 
conslituiçno para depois tornar ú de Jcgislnçtlo ? 

EntM mande-se logo a ambas as com
missocs reunidas. Por este meio fica mais 
breve. · 

O Sr. Pereira da Cunha:- Nilo é t110 lon
ge ·o caminho, como parece i qw:mdo digo 
que v{L ÍL commiss1io de constituiçilo é para re
duzir n uma fúrma de projecto ; c vencidos os 
artigos com as lembranças que ofTerccem os 
Srs. deputados, volta (L commissno de legis
laçl\o parn n l'Cdac~llo. Pa!'ecia-me que este ca
minho era o melhor. 

U)! Sn. DEPUT,\DO lembrou que n commis-

sM de constiluiç110 encarregada de um tmba
lilo tilo impot·tanlc como n J'ot·mação .do pro
jecto de constituição, não podia cert~mcntc 
encarregar-se deste trabalho, o que a asscm
biéa já rcconhccêra dispensando os seus mem
bros das outras commissocs. 

o Sr. Araujo Vianna :-Parecia-me bem, 
que se adoptasse a opini11o do Sr. Carneiro de 
Campos, combinada com a do Sr. Carneiro 
da .Cunha. Extractando·sc os papeis, c ficando 
os extractos na secretaria sobre umn mesa, o 
tempo suJTicicntc para que os Srs. deputa
dos ndquirM os conhecimentos que dcscjilo 
ácerca do objecto destas representações. 

o s~. Costa Aguiar: - Sr. presidente, pa
rece-me antes mais conveniente que estes papeis 
fiquem na secretaria, para serem consult:)dos 
com vagar e cuidado pelos Srs. deputados, que 
os quizerem v&r, deste modo consegue-se o 
poderem formar uma idén mais exala do estado 
actual das províncias, sem o que, jamais seruo 
remediados os seus males, c menos providencia
remos o que fôr necessario. 

Este meio, é a meu vér, mais cordato c ade· 
quado, do crue remcller uma tão grande quanti
dade de papeis {L alguma commissão, sem 
marcar-lhe desde já, o para que v1io e qual o 
fim da mesma remessa: porque havendo sido 
pedidas todas estas rcprcsenlaçaes, como j{L se 
tem ponderado, para a instrucço.o da assembl6a, 
por se tratar ele dar uma nova fórma aos gover
nos provísoríos elas províncias, este fim conse
gue-se do mesmo modo ficando os referidos 
papeis na secretaria parn serem examinados 
Jmrlicularmente, sendo antes cxtractados, e no • 
cmtanto, c1·ilmnos as demoras, que infallivel
mcnte se dc1·em seguir, se elles forem a qualquet· 
commissão, cujo parecer afinal deve ser discuti
do ; o que de certo levará algum tempo, que 
pqdc ser já empregado na cliscuss11o do Jll'ojccto 
sobre os mesmos governos. provisoribs. 

Fallaril.o mais alguns Srs. deputados;. e afinal 
se decidia, sobre proposta do Sr. presidente, 
que as mesmas reprcsentaçaes fossem para a 
secretaria, para que cxtractadas alli, pudessem 
ser consultadas pelos St•s. deputados que as 
quizessem ler: 

O niESJIO Sn. SEcRETARIO leu outro officio 
do referido mipistro ele estado, concebido 
nos lermos seguintes: 

<< Illm~ c Exm. Sr.-S. M. o Imperador, 
achando-se felizmente restabelecido do im
commoí:lo ·que so!Treu, e que o embaraçou 
de reoebcr no dia aprazado n deputaçM da 
assembh~a geral, constituinte e let;islativu. 
deste imperio, qne cm nome delln havia 
de dirigir ao mesnío augusto senhor os pu- · 
ros sentimentos da sua gralidl\0 pelo moU
ro da rcprescntaç11o nacional, ordenada no 
decreto de 3 de Junho elo :nmo passado ; 

' 
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~.ne orc.lcn<1, que pni'licipe n V. Ex. pat·a o 
1:tr.:r presente na me:iiJJ:.t a::;:;cllllJlé,t, '!IIC 
tem iodo o pra7.er de rcecbei' a menciona· 
da drpntação, no dia sC!!i.mda-lciru 9 do 
c?ITcntc, ú hora do meio-clia, no palacio da 
Cidade. Deus guarde a V. Ex. Pnlacio do 
P..io rle .Jnueim. cin í de .Jnnho de 1823. 
-.José Bonffac"io de And1·ada c Sifm.- Sr. 
.José .!oaquim Camciro de Campos. ,,_ficou 
a ::tsscrnhJ6a inteirada. 

Leu igualmente oulro l.lo mesmo I~tinislro 
de estado, c do icot· '!Seguinte: 

"Tlim. c Exni. Sr.-Tendo Vicente .José 
·ele 2\lascarcnhas. cnYiudo pcll\ camam cln 
cidade ele S. Chrislovão, cb províncil\ de 
Sergipe d'El·Rei, rcprcscniudo a S. 1\I. o Impe
rador, que nrw se achando declnrado na 
tnhclla das inslmcrüc;; sobre a clcir:ão dos 
deputados da assc~1bléa· geral constÚuinlc c 
]cgislalim deste impcriQ, o numero dos que· 
tleYcm ser eleitos por aquclla província, cx
ccdcmlo toclt\\'ia a sua popul:wão n cento 
c seis mil almas i cru muilo ncccs;,m·io que 
lhe f'ossc dccl::mtdo legalmente o numero dos 

· deputados, por meio · dos quac:S pudesse a 
referida província ter a sua. rcprcscnl::t('i\0 na 
mesma m:;::cmhlea. S. M. Imperial me ordena, 
qnc rcmetla n V. Ex., pum_ o fazer prcscn· 
lo nn reicrida nssembléa, o requerimento do 
mcneionado Vicente José de :Mascarenhas afim 
il.e re~ol\'er a cese respeito o qnc julgar 

,convmuentc. Deus guarde a V. Ex. Pnlacio 
elo Hio de Janeiro, cm 'i de .Junho de 
1823.-.José Bon:ijctcio de .AntlJ·etda e Silva. 
-;-Sr .. José Joaquim C:arncii·o de Campos." 

Foi rcmcllidQ ús commissücs ·reunidas de 
constituiçM c cslatislicn; c rcsohcu·sc que 
se offici::tssc ::to goycruo .para rcmcllet· os 
m~ppt1S de população que cxislissmn nas sccrc
ttu·ws de · estudo c mc;,n do dcscmbal'!:m 
do. p::tço ::t respeito da rncncionnd::t provinclâ. 

.O Sn. SECI:El'AniO Fru:wa deu contn !lc 
·uma memoria olli:irccida . :i asscmL!úa pelo 
Sr. Andt·ada c Sil 1·a sobre a· necessidade c 
meios de se edificar no interior do Brazil 
nmu nova capital partt assento da curte, da 
asscmhliia lcgislalirn, c dos tribunaes supe
riores. Foi recchicltt com agrado; c rcmcttida 
:\ commissão de cstatislicn, c depois tt de 
consliluiçilo p'nra apresentarem o seu JXu·ecct·. 

o Sr. Ead-riguos do Co.rvalho :-Senhores, 
requeiro a attcnção desta augusla asscmbléa 
sobre o. qnc tenho de oxpôr. l\'cnhum ci
dadilo mais do que cu ama, c respeita o 
chefe da nação. A populuridadc, a nflhbili
dflde, a economia, a ~wlivitbdc, o amor da 
justir,:a são \·irludcs, que 'ncllc se admirão 
cm grúo cminenlc, c quo· por certo são os 
mais seguros penhores tlu prosperidade, 
que um monaJ·cha . pôde dar a seus suh· 
ditos. 

TO~TO 2. 

Conheço, r1uc a nt1('ito ll:e tlc1·c n sua 
f<Jrluna, c a ::;ua fíiDl'ia porque cllc :u·t·cdon 
pa1·q. Jongc de n0::; 1nal0s, que no~; cslavão 
sobranceiro:;, c que sem a sua tlccitlitla rc· 
sçhH,~no. scJ·ião iucvil.a veis, c nem gosarla .. 
1:1os mncb do en:·nelcr de JJa('fLO, c naçuo 
lm·c rlc qnc tanto nos glol'iamos. 

p • . . orem. nem o meu rr::spc1lo, 1wm o mca 
reconhccuncnlo me lcmruo nunca ao scrri· 
lismo, que alimenta o dcsjJOtismo doncle 

1 . ' se c eJ'l\'1\0 as desgraças, c o aYiltmncnlo 
dos paYos. Temos proclamado uma manar· 
chin constitucional; o syslemn tle tacs zo· 
rcrr:os 6 . o rcsullado ho,ic da cxpcricn'éia 
dos !J)\'os, os pontos cnrdinacs csti:!o mar· 

. c:tdo>, a cxtcn('flo dos direitos concedido:~ a 
cada um dos poderes lcm por base mna 
clil'isão rcgnlad:t de ·la] m:mcim CJllC se nilo 
conl'undilo ·no cxcrcicio, arrogando-se uns ~s 
nttribuir.oc.> dos cutros. ' 

O nÓss?. impcraclot· lc!n posto cm pmlica 
esta prochg;wsa harmollla, c pam compl'O· 
vn~· a 1ninha. nssevcrn<~ão não lrn30 ú 11Íc .. 
moria os primeiros fundamentos que ellc 
lançou ao systcnw constitucional no Bmzil 
cmquanlo uuitlo a Pmü:~al, lmsla lcmbmr 
O I , ' .., I' J ·J· ·J c ccreco c. c ·> r. c . mr 10 lo anno pns-
~ado, pc]Q qual c!!c eonvoeou esta nsscm
bl6a. 

Este decreto scrti o padrrw indclc\'fJ (h 
gloria do impcrndor c o :::ccusador publico 
destes üdsos constitucionnes, que pretendem 
com o encanto da lisonja envenenar a sua 
alma. 

l':cslc decreto reconhece, S. 1!. lmp'crial (c 
nem podin dci:,ar de o l\t2cr) que a soberania 
reside cm esscucia na n::t~ão, convida-a pam 
qüe invista seus proctm.tdorcs tlaqncllu pm·· 
çao ucccssa.ri.11 pm'Ll cstn ~u;scmlJiéa J'oru1m·
as ba~cs sobre que tlc\'e cri~·ir ·a sua indc-
pemlcncia. v - . · 

E' S. iii. Imperial quem dcclam· que a assem
bl6a é mna dc!c::;u\:M da nação; conl1ssilo cx
pontunca que honra a S. íil. lmpcl'ial c cific 
enche de esperança aos ]Íoros, que lêm por 
chcl'c um la! príncipe. 

Apczar de cxprcssúcs · tiLO tlignas do · Cun. 
tladot· do impcrio brazilciro, um bando de 
cscrcYinlütdorcs trntnrào de assoalhm· ]ll'inci· 
pios dcsorganisndot·cs, c anli-conslilucim1aes. 
l\Iiscrnvcis rcptis, que não conhecendo a pn· 
reza das inlençúcs do nosso imperador julguo . 
comprar as gm~as, _ c mercês com a desca
rada chicana na iai'CI's1l.o dos principias poli· 
licos. · 

'l'n] é a cnrltt que apparccc no Dtm·to do 
gai'Cl'llO n. 12.J. que Yom assignada com as 
Jctr~s iniciacs G. P. T. cscdpto nnli-consli· 
lticional c inccndiario, inconstitucional parCJllC 
declara, qüc n naçM no dia l:l de Maio de 
1822 conl'erio a S. ~!. lmpcl'ia] l!l!l pod01' sem 
li miles, iolo é, ubsoluto: que n asscmllléa . 6 

r, 
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um seu dcle:;ado na fúl'!n::t do decreto de 3 
de .Tun!JO, rJuaudo o decreto declara o con· 
lmrio. 

E' finalmente inconstitucional porrJue de· 
clara, que a nnçi\o n1lo tem soberania, porque 
a transmitlio a S. l\I. Imperia), c rlcsla m::t· · 
ucil':l. confunde o rJUC é csscncia cltt sobe· 
rania, com o excrcicio dos poderes sober::t· 
nos; Yindo afinal o autor a espalhar m~ta 
doutrina conlrari:t aos sc.•tlimenlos c digu i
dade da na~~üo, c opposlns no que o impc: •t· 

·dor declarou cm seu decreto. 
E' incendiaria, porque uma tnl cm·ln Yai 

erguer um alarma nas proYincias do Brnzil, 
desanimar os vncillnntes c fortalecer o ban· 
do quu não cessa de pregar, que o impera· 
dor aspíra ao mando. absoluto. Pal'::t evitar 
tacs cscriptos prop~nlw a seguinte indicnç1\0: 

•u Proponho CJUC se offlcic U•J goYerno pa· 
ra que faça processar o autor da carta que 
vem no Dia1'io do governo n. 124, assigna
da com as letras iniciaes G. P. T., c que 
a cll::t se ajunte o dc~reto de 3 de Junho 

·de 1822 a que se oppõc a mesma carta. Paço 
tia assernbléa, 9 de Junho de 1823:--0 depu
lado, João Anton-io Rodrigues de Cai'valho.J> 

o Sr. França.: - Quando· se tmtou da 
primeira carta a que se ref'crc o illustre prcopi
nante ofliciou-se ao goyerno para se promover a 
aecusaçllO no juizo dos jurados contra. o autor 
dc!la; c logo se adverlio qac o mesmo dcycria 
praticar e~:-o.fficio o procurador da corôa c sobe
rania nacional par.L o futuro cm casos seme
lhantes: ora, essa nova carta inserida· no Dim·io 
do govemo tende igualmente a perturbar a 
ordem e;;labelccida ·excitando desconfiança~ 
entre a assembléa c o poder executivo, c por· 
tanto cumpre ao procurador da corôa promoYcr 
a accusaçilO contra o autor dclla, sem dcpen· 
dencia de no\'o of'ficio da assembléa ao governo. 

E' obrigaçilo sua chamar a juizo estes escrip· 
tores malvados, esperemos que cllc a dcsempe· 
nhe: alirís estaremos lodos os dias a fazer 
queixas, c a expedir oflieios ao governo. Se cllc 
o nno fizer, cntil.O se dará ::t deyida providencia. 

O Sr. Henriques de Rezende: ;_ Eu, fui, 
Sr. presidente, o que apresentei á assembléa o 
n. 11-! do JJicu-io do governo, e accusci a carta 
ncllc inserida, Jielos princípios falsos c subvcr
sil·os da uniilo do Brazil ; c quando vi o Dim·io 
de 5 deste mcz notei qnc o autor da carta cm 
vez de procurar os meios de defender-se por 
alguma r.lcsculpa, apresenta-se com a maior 
éontumacia c rcnitcncia, como um dcspresador 
de todas as autol'idadcs desta assembléa, c do 
imperador; sustentando doutrinas· ainda peiorcs 
do que as da primeira carta, c ainda mais sub
v~rsivas, 

. E' desgraÇa, Sr. p1·csidcnte, que um hom~m 

que nrto dcrmmari::t semelhantes doutrinas no 
seu paiz natal viesse ao lktzil publicar princi
pias conlm a gemi opinião, c sú proprios a des
unir-nos, c cnl'raqucccr·nos, para alf:UCill nos 
subjugar: é assim que ~gazalhamos cm nosso 
seio inimigos que procurilo arrninar-nos. Apoio 
por cstrs moliYos a indicação do Sr. Hodrigttcs 
de Can·alho. 

o Sr.Carneiro da Cunha : - Logo que tive 
noticia desta cada tencionei aprcscnlal-a ; c 
como agora se trata d~lla, julgo muito necessa
rio que se lêa para que os Srs. deputados que a 
n::to til·crém lido, possão lazer juizo certo do seu 
merecimento c imporlancia, c dar o seu voto 
sobre este negocio. · 

Este ~scriptor, apczm· de jti ter sido chamado 
aosjurados, conlinúa com criminosa contumacia 
a pregar doutrinas aitli-constitucionaes, com o 
sinistro íim de rcstalowlcccr o antigo regímen 
cem mui pequenas modificações ; c persistindo 
fit·mc no seu intento múfa c zomba destas accu
S::tl;ões, porque nada lhe causa terror, seguro 
taJycz de alta protecção! Eu, como já disse, 
pretendia fallar nisto ; mas o funesto c tragico 
insullo praticado ha pouco com o redactor da 
ilfala,rJuelct me fez mudar de opinião, julgando 
in uleis mir!has declamações. 

Se aquelle que primeiro pegou na· pcnna pa.ra. 
defender nossos direitos, c no tempo em que 
e:dslião as baionetas do Avilez nesta côt·te,. 6 
assim recompensado, invadindo-se e profanan· 
do-se o sanctuario da sua casa para o assassi • 
narcm mesmo no seio da sua família, como se 
póde esperar que outros scjüo poupados? Que 
tcrri·1el e no\'::t fúrma de jurados se levantou 
agom no Hio de Janeiro! De cCL·lo não será 
menos funesta ao .Brazil do que foi {L França a 
commissão de salva~:ão publica no tempo de 
Robespierre. . - · 
· Onde sé· pralic::to semelhantes ·allentados nilo 
ha segurança individual, Como poderei cu • 
mesmo dar livremente,. c sem receio, o meu'. 
voto, quando vejo um cscriptor, só porque cmit-
tc suas opiniões com mais liberdade e franquez:t 
sobre negocias politicas, por lal fórma atacado ! 
Se emfim todos os que Yotnr11o aqui a favor da 
amnistia já merecêrão o titulo de dcsorganis::t· 
dores! . 

Debalde trabalhei por harmonisar os negocias 
na minha proYincia, c frust1·aneamcnte me em
penho pela conservaçno da ordem, se sendo 
obrigado a pugnar pelos direitos c liberr.lade do 
cidadão opprimido, e devendo ao mesmo tempo 
manileslar meus sentimentos com franqueza e 
valar segundo a minha conscicncia, mereço 
igualmente o titulo de dcsorganisador! Desorga
nisadores s::to esses infames scrYis, e desalmados 
egoístas que hllo de inl~tllivclmente perturbar 
tudo e accender o !acho da discordia, levando 
<Is províncias agitadas por partidos ainda exis
tentes, a amnlõozn cel'leza1 n cruel verdade do . 
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espantoso procedimento praticado com o redactor 
da.Mitlcq;ueta,em!im da pcrsegui~ilO da !ibcrdadc. 

Quando aqui se l!·atou, por um moltvo seme
lhante a este, da liberdade de imprensa, confes
sou o Sr. Andrada ·Maclw.do que na verdade só 
dous ou lres cscriplorcs cscrel'ião, e na mesma 
dirccçno, mas que não sabia a rnzilo disto. Eu 
direi pois que a razão é porque ningucm se 
anima a escrever: uma cspccie de terror se 
apodera de lodos; rccciãO·:!~ os csriúes ; c sabe
se que as masmorras estilo cheias de viclimas 
innocentes. • · 

Talvez motivos houvessem para algumas 
prizllcs ; mas para tantas não acredito. No mci_o 
de ludo isto, assassinos dignos dos maiores cas
tigos nculilão um cscriplor illuslrc, só porque, 
apcznr dos muitos elogios feitos no imperador, 
lhe falia a Yerdadc, e lhe faz ver os males im • 
minenlcs no Drazil a nti.O sct·cm prevenidos ! 
( A' o!'dem, á ordem. ) . 

Não duvido Sr. presidente que me apartasse 
da. ordem; mas por amor della é que fiz esta 
digressão, porque a vejo desgraçadamente per
turbada: é o zelo da liberdade que "me inflanuna; 
é o desejo do bem e prosperidade da minha 
provincia e da independcnci::t c integridade do 
imperio do Bmzil, quem me anima n. levantar 
a voz nesta augusla nsscmbléa contra abusos 
tcrriveis e dctcstaveis nrbilrios. 

Torno pois ao ponto da questão ; sou de valo 
que se l&n. a carta, pam que tomando-se cm 
consideraç1l0 os males que podem resultar, da 
publictwno de semelhantes ·doutrinas, se dêm as 
providencias que a asscmbléa julgar convcnicn
~cs, para que se não suspenda o pror;rcsso ela 
jústa e sagrada ca.tisa da indcpcndcncia c liber
dade deste nascente impcrio, que assombrar(t 
cm breve tempo as mais formid:wcis potencias 
do universo. 

o Sr. Paula. e :Mello : - Pe~suadido da 
necessidade de uma lei que marque os pon los 
principacs elo nosso syslcma constitucional, c 
portanto a divisilo elos vodcres, farei uma pro
posta a esta asscmbléa. 

o sr. Andrada. Machado: -Sr. presidente, 
requeiro a V. Ex. por amor ela. ordem que 
lemb1·e ao illustrc deputado, -que nno póde agora 
fazer propostas. Termiuada a discuss1lo V. Ex. 
lhe concederá a palavra. 

o Sr. Rodriguos do Carvnlho:-Logo que a 
naçno proclamou uma monarchia constitucional,· 
hercditaria, tivemos um govcmo representativo, 
e '!t divisno cardinal dos poderes geralmente 
abraçados ; póde ser que haj11o adittamcntos, 
mas os pontos cssenciacs estilo marcados. 

Nós n11o estamos fazendo uma conslituiçno 
no meio das armas, para a qual parece que o 
monarcha ambicioso conlracla com o povo, c o 
JlOI'O desconfiado com o monarcha, c onde o 
mais habil trata de exlrnhir coin sagacidade a 
maior porç1lo de pocler~s. 

N'ós marcamos as condições do pado social, 
que llrm:unos, quando acdamamos o nosso 
imperador, nos bmços da paz, c da concorclia; 
( apoiados . ) . 

li:u estou cct·lo que a nação quer dar ao seu 
chefe lodos os direitos, todas as prcrogativas, 
que pódc admillir o syslema constitucional ; o 
conlmrio seria pôr cm reacção o chefe do poder 
executivo com o cJrpo legislativo; mas a nação 
nüo nucr lançar as sementes do despotismo, pela 
concessão do mando absoluto. 

E que pretendem esses zelosos farizaicos da 
gloria elo imperador? Indi:;pül-o com a nsscm
bléa, c a asscmbléa com alie; enxansando os 
poderes de um, e deprimindo os do outro corpo. 

Senhores! Nós estamos pam merecer as 
bcnç11os, ou as maldiçOes de nossos constituintes, 
·e das gerações futuras; não consintamos que 
esses escrevinhadores desharmoniscm a nossa 
feliz união. Os pol'os Icem estes cscriplos em 
um Diario que tem por titulo - Diarío do 
governo, - c julg1\o que as idéas transmitlidas 
são por cllc inculcadas, quando é só a lisonja e 
a baixeza quem as dita. 
. Se assim como o chefe da nação é o dispen- · 

sador das graças, e mercês, o fosse desde hoje 
a nsscmbléa, nós variamos, que as l'cllas qtul 
hoje se acccndcm ante o simulacro daquellc 
passav11o para esta. , 

!\'ada de transcender limites; o procurador da 
soberania nacio!lal cumpra os seus de'veres; 
vigie este, e oult·os cscriptos, porque a liberdade 
da imprensa nilo é concedida para se pregar a 
invct·sno de principias, 11cm a favor de um, nem 
de outro poder do estudo. · 

O Sn. AtJIEID:. E AtDUQUEl\Qt:c requereu como 
'addilnmenlo á hdicação que o respectivo 
miílislro de estado fizesse logo publicar pr.la 

• i:nprçnsa as providencias qnc déssc a este res
peito, ficando porém na 'inlclligencia de que não 
em da intenção da asscrnbléa intcrpôr o seu 
juizo a respeito da mencionada carta. 

Por se julgar a ma teria urgente se fez segunda 
l0itura da indicaç1\o do Sr. Rodrigues ele 
Carvalho : c achandú·Sc sufJicienlemcnte discu
tida a materia foi proposta á votação com o 
adclilampnto c approYada com ellc. . 

Era chegada a hora indicada JÍOr S.l\L Imperial 
para receber a dcp'utaçno ; c por isso se inler

. rompeu a sessno, pois com a sabida dos 12 Srs. 
deputados, nno rcslal'a numero sullicienle pam 
se poder .votar. 

Voltou a dcputaçno nos 25 minutos depois do 
meio-dia, e o Sr, bispo cnpell11o-mór participou 
que S. 1!. Imperial a linha recebido com toda a 
honra e affabilidadc, e que clle como orador da 
mesma dcpulaçno rccitúra um discurso concebido 
nos seguintes termos: 

cc Senhor: - Se a inslallaçüo da primeira 
nssembléa geral constituinte c legislnti.'·a c!o 
Bt·nzil é o succcsso mais glorioso da nossalu~lorm 
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n;io t! Jnllilo rncnos rder,;utu aqnelTL' tll'imitiro 
:11:!0 ::;oJ.iel'i.l!lll 1.1 f~C11C!'O~O~ !jlll! CUil\"OCOtl (l.~:a 
111esma n:-:~emb!éa dü:i k~!l.imo~ repre~ent:ud(':-J 
do po\·o hJ·:tzilciro : c ::c o tlia :J de U.tio tln pi'e
scnlc [111110 lm de l'awr mna ~poc:.tassi:;na1:1da nn.o; 
!'::,lo,; do 13!-:tzil. lambem nunca passar:\ sem 
!ou ror, e sem applauso o dia. :J de Jmdw do a1mo 
)ll'elcrilo, qnc rio :tppnrccc;· o decreto, q11c im
morlalison :i V. ~.[. lmpcrinl, qnc assc~JJl'Oil no 
DraY.il a posse dos scns direi los, c que nos tlen :i 
lodo;; as mais doces c;;pc1·anc;as da lranrptiilitlaLle, 
e da uniflO entre ns prorlneias, da m;ÜOJ.' l'orr,~a, 
c lll'O:<pcridadc pat·a lodo o impcrio. 

" O cc!cslinl dect·clo de ::J dc .• lnnho de 1822.. 
foi como a nurora mcign, c rizonltn, fJUC eles: 
ponlou ::obre nossos lJOl'iwnlcs mclancolicos, e 
abalhdos, c alfup:cnlou ns lrcvas, ns inccrlczns, c 
as anxiedadcs ele um l'uluro, que nos i:nncn~:wa 
medonho, c san;;uinolcnlo: foi como o aslt·o 
scrc.no, rJne dopois de longa, escurn lcrnpcMnt!e 
J'csplandecc nos c;;pn('Os cclcf'lcs, c nponla o 
mmo, c tl:'t os eb11cnlos do mlculo, qnc púdc 
levar :'t saiY:lmcnto a núo do'csl~:clo por cnlt·c o 
fnror da:l paixuc;;, c :llrm·6z dn conlh::ão cbs 
oniniões conlr:trias. 

~ · cc Os proc!i:;iosos cl'icilo;;, c ns satlllaYcis,con
f:r.f{l;cncias rlrslc decreto era impo~si\'cl, que 
cseapasscm :'t profunda considern~ão dos illuslrcs 
membros da nsscmhléa nacional, que nüo lêm 
outro espirita, nem nnhclito oulm gloria mais, 
do qnc a snh·nção da palri:t, c n l'eliciclaclc de 
todo.:; os seus filhos. 

cc Considerou a nsscmhléa, rrue por este decrc
lo se deu o primeiro moYitucnlo pam a sun 
pt·opria cxislencia, c se lan~ou a primeira 
~cmcnlc pnra a rcgcnemçM poli!ica dos poros, 
CjLW a:;ora n lcm elegido, c anlorisado, para 
cmprcltender lodos os lmhalltos, c pam J:tzer 
todos os lifns, que sno da sua nl~ada, c do setr 
desejo ; c por li\o fclizc:; rcsullados rcsolvcn a as
scmhlén cnvinr:l angusln prcscn~a de V. li L Im
perial a sun deputação cncnrregach de dar o 
mais publico c solemnc lcslemnnho ele seu ngm
tlecimenlo, c elo seu respeito, da sua adlies~o, c 
elo seu amor pcl:t. sagrncln pessoa iill'iolarcl 
de Vossa l\Iagestadc. 

'' Sim, senhor, mil grnçns, c clogiçs se 
clcYcm a Vossa Mngcsladc, por ler penetrado 
s!lblilmcnlc logo no começo da sun appn
l'J('i'lo n nn!mcr.n dos mnles, que nos amcn
çavi'lo, c por lhe lct· dndo promplamcnlc o 
unico remedia, que podia salvnr-nos: por 
ler dcdarudo, c rccon hccido no seu immorlal 
decreto, c na proclmnal;ito aos brazilcil·os dn 
mesma clnla, que a pall'ia cslara cm summo 
perigo pelos partidos, c Jhcçocs de seus inimigos 
ex lemos, c interno.>, mns que . o Brnzil ni'lO 
tomaria n ser júmais eolon!n de uns, nem cscm
ro de outros: que n mt~'ilD lm1r.iliann ia t't rcas;m
mir n nalurnl dignidade dn. sua sobermtüt c da 
sua inclcpendcncia, como lodos os poYos !i'\'1'0S ; 
c consc[;uinlcmcnlc, fJLlc pa::;;am ú couslil[lir as 

Jl'll'irl:l.S Ll:J ,S('U -'ZO\'CI'JlO, C a ~,1J1CCiOll;tl' il3 lL•Í;-;, 
Jllli'fpit! fjilel·i:t ~ SC:l' f)O,\'Cl'~l:.ld:t: fj:!C a~;:illl O 

l'Cjlt'CSCill:t\'[LO as ti.llil:tl'a:-::, c o.s povos, e qtte 11~0 
1ta\·i:l.. c:!lro Iu::n1o de ~tSfjl\~111';1!' a J'eJi~idnde do 
"fh·azi!. 

'' ,\!t! Scalwt·, que JtàO tle·:c esperar o Drnzil 
d~ lanla Jbnqnc::n, c de lão nobre libcralitble! 
E so l:tc.> ''àO as sahi:1s conccp('uc:;, que se o!ll:
rccêrão ~o pdmeiro GOlpe clc·vi;;la, c ao naluml 
la! enio politico de 11m ,iorcn principc, qu:ws ·nno 
devct·:iü ser ns suas elllnxilnas de prol'und:t 
sabedorin, rJlW ,,·,se atlrruit·em pela:; ohscn·nr,'ü~s 
do lcmpo, c pelas repelida:; expericncins, umas 
rezes JilCcis~ c r~osl.oza~, outL·ns rezes cliniccis, c 
mui n2T~s, qnc é preciso cligerit· no c:wahrozn 
cxcrcieio da nl'le de reinar! .O unes ni\o SCl'i'lO o.> 
fmetos de l~.o \'ic.~or.os pim polh.os, c linrlas flúrc;; 
depois de bem snr.onndos pela allcrnnlim do;; 
branrlos so1i1'os da [H'im:wcr:1, c dos in;;oll'ridn;: 
calores do E'lio ! 

•" Praza ao céo, que o Krrcoclcmon, ou n1gmn 
gcnio mal!(\~~jo não renha pcrlm·lmr c> las bel las 
lbcorins, c ião lison:;cir::ts cspeL·an(~as. Ou antes, 
pa1·n me explicar, corno devo; pcrmilla o senhor 
Deus do c6o, c ela lcl'l'a, que o nosso nugusto 
monnrclta, o fundador tln libcrdndc, c do impcrio 
t!o B!·~::il conliu~Jc :'t sct· l::to c!oc:J, corno lcm 
sido :'ts pt·ili1cit·as celestes inspir::tr,~õcs ele snbedo
ria, c de rirtmlc, que o J'nzcm as dc!icins do scn -
jl0\'0; c c;ue este povo de todas [:S proYincias 
conlini':e a Yer cm lodns ns lrnnsacçücs do 
minislerio, c do f00I'Cl'I10 ·uma dcmonslmçrro 
pt·alit::t do syslcma pt·oclamatlo, c cslahelccido. 

cr E deste primeiro beneficio, que só pódc vir 
tlo céu, não podem deixar de seguir-se conli
nuatlas Lonartças, c venlnrns sobre a lcl'l'a, 
Hio, de Jnncit·o !l de .funho de lf.;~;}, - Bi,]Jo 
Capclltio-mÚJ' ». 

·Lido o di~cm·so disse o ornclor que Sua }!ngcs
!ndc lhe déra n seguinte resposta, que dcpoi;;lhc 
cnl~çg:'n·a cscripltt: 

cr Os n!!radccimenloG c l'eliciln('.Jcs, que n 
usscmbl..!av geral consliluinlc c lcgishtlirn lnc 
Ihz, por meio desta illuslrc dcpulnçito, em me
moria do din lt·cs do corrente, cm fJUC se contou 
nm anno, que cu comoquei esta mesma asscm
hléa, penhori\o o meu impcl'inl corar;ão ele um 
modo lolnlmcnle novo, 

cc Qu:mdo assig;nci o decreto da com·ocnç1to, 
procurei desempenhar o hom'oso ·lilulci de 
defensor perpetuo do Brnzil, com qUe linha sido 
miniozeado pelos generosos brar.ilciros, no dia 
treze ele li! aio do· preteri lo mmo, moslrnúdo 
quanto podin os meus puros,. sinceros, c cor
diacs scnlimenlos monarchico-conslilucionacs, 
os qunes, sú por morte,· de mim ser1lo scparndos, 
c do Brnzil meu i dolo 11 • • 

A nsscmblén dcc!nt·ou ler recebido esta res
posta com muilo c~pccinl. ngrado. 

O Sn. PnEsÍm::;Tr. declarou qnc se pnssavn :i 
ordem do Llia ; mas o Sr. i\ndrada · 1\Iacltndo 

.. 
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l:.:11lln·ült qtll! o SJ·. Panla o ?.IcUo !t11lH1 lallndo 
et:~ iitt.er ttlll:t pl·opo~d.~~, c que 11:~o a tenLlo li:il.o 
}!Íil' !.<~i' J{',:·a da ü!'dcm, :1odia çoneedcr-:~r!-llu:: :.1. 

i1:d:tYI'il p:li'a pl·op{ll' o rp\e ·lhe p:ú·1:ce:::sr:. O St·. 
1 >:·csitlt•nle ~IJmeio. 

o Sr. P::mln o Mollo: -- i::u nntlo nu~nlo 
s:!o inconslilucionacs os cseriplos f[tlr. nppai·cr:cm 
no.> pouw;:; pcriotlic:o:; tk>ia eúr:c, lm curl.o 
lctnpo c rendo qtlC o i'uncl:uncnlo cm qrrc l~lcs 
se c:;ll'ihito é n üdla tlc lei c::p!icila que ll'.l\!TfUC 
a csphcra c rclru;ües dO!! poderes polilicos, cm 
rjuan lo nfto ltouvet· conslilui"rto : c vendo 
lrunhcni qn::tnto .C.::;I.:1 der c lnr(h~r, · qn.i:~cra fJUC 

~c cslallt•lcces~c .Jit .•• 

O S:!. Pr~'r.sm!~sr:·: :-I::: lo ll[lO tctn l~lgar. 
O Sr.. l,.1n .. \ E ~.h:u.o:- Sr. presidcnlc, 

embora sé.Jtto dú,>::tecrlada~ ns minha~ opiniões, 
cu clct•o set· nllcndirlo, se o] rruc um rlC'DUtado 
6 livre cm cnunc!al-as. ' · 

O Sr..· "\~nn.\D.\ :\L\c:r:.;no :-Libcn·i,no. 
O Sn. P.tt:L\ r. ;,rr~tr.o:- Sim Sr. presi

dente; cu lcnlJO·mc esquivado a fallar nesla 
aswmhléa, porque nada presumindo de mim, 
sendo ::tssúz aca::hado, pouco a!J'cito a fal!m· 
em publieo; dcsliluitlo de J'ort.~a moml, cslou 
bem com·eneido da innti!idndc de csfm·r•os 
mcns ; se por!anto algum:t rez· Jhllo é com locla 

· a rcpu:;n:mda, c quando me julgo arrastado pelo 
tle\'cr, c pelos grilos de minha conscicncia. 

E' sú poi.· i;; to que cu pretendia prop6r css::t lei 
de fJUC fallava ; mas consultando um illustrc 
membro a talrcspcilo, p::tt·cceu·lhc melhor rpw cu 
Jll'OP.uzcssc uma Indicaçrto cm fJUC a rcqnct:essc. 

];ts o que Jaça; qtmlrjiwr que se,Ja ::t 
deeis:tn <1:\ :\õ.;;crnl•lú:t, lenho sali;;feilo no · 
lllCIL tJcycr. 

O !\IESJ!O S1:. Dr~PGT.\DO leu ·~r ~cguil1lc 

J:iD!C.',ç:IO 

" Pl'Oponlw que a asset:ibléa,, desde .it•, 
c com a maior urgcncia, !i1ç:t uma lei provi
seria, que marque a cspltcra dos Ires poderes 
supremos e sua kmnonin, c por conseguinte 
os poderes desln asscmhlúa corno corpo lcgis
laliro, cmquanlo não cslh•er feita, ncceila, · 
c. C'stabclecida a constituição poliLica do impc-
no.- O deputado, PaulaJJ, . 

Hcqucrida a mgcncia da indicuçrto por seu 
illt1strc autor, c apoiada, fez-se n 2" lcitma. 
Enlllo propoz o Sr. presidente se ::t maleria 
era objecto de dclibera(•ão, c venccmlo-se que 
não, licÕu rcfFcilada. 

Passou-se :'t ordem do dia; c princrpwu 
a discussão pelo addilamcnlo do Sr. Souza. rtlcllo. 

O Sr. Pereira da Cunha :--Ambos os nd
dilmncnlos pt·oposlos na sessão tlc honlcm 
ao ultimo artigo do 'doere! o JÚC parecem 
r,upct·racancos c oppostos aos principias tlc 
direito: c apezar do respeito que collsagt·o 

a ::ct!:J !llusll'e.~ ~!i.!IOJ'i"~:~ n~0 pr-..-:.~:o d·_·i~::ll' fk~ 
contc~~tn:.· Sll;l.S op:niG(!.-:J eoi1l fr;Ulíf!12í~a, i':!::enclo 
mni ~:w;cin~!ime:1lc 1ninl1i.if-i rt.:llí:!xOe.;;, 

F'a1lm·el do addit:uncuto do s~·. Snu:~::t ~\!c!1o 
CJIIc csl;i c;n di.;cn,;;;~o. Diz tJ!c:- Fierto 
rerog;Hln::: n:=; pcn:~s <.·slabelcc:itl::t::; 11a. Onl. 11 \'. 
:i.' lit. G.", e o~ t·úo:; cornn1·elwndidos nclla llOJ' 

atlcntm·em conlra o l!;;l:;do sr!rào punidos 1;c!o 
prcsénlc decrclo.-Por ho:t lwrmcnenli~n dc1·o 
enlemb· que o honmdo tn~mhro pretendo 
r]UC a re\'ogn(~fto das penas cslnhclccidns nn
l[tlCJla Ordcna(~ftO é súmcnlc rcl:\lim aos cl'imcs 
de conjrmtçoão traçados ·cm sociedades ,c. 
crcta;; p:wa os qrtaes se dt!signão pena;; na 
p:·cscntc lei: mas como n pro•Josit~ào é illi
mitaeln, c aÍém- do:> dcliclos de l;·aif'Jo de 
que lmln nnquellc 1u:;m· a Ordenaí:iio, ~c eslr,
hclcccm nclla penas para oulr·os de 1" c 2'' 
cnhc\•n lieat·ião estes irnpunidos por fttH:t de 
compclel!lc le~islaçiio, se a re\·o:;n('ilo cln
qncllc trlulo se entendesse lfLO nmplamcnlc 
como t·nuncia; inalo mais qrw com a cbu· 
suln c.lo estylo, inscrl.:t no fim de todas as 
leis, de que Jicão sem eil'cilo as rmc s~ O!J· 

• . 1' . ~ J 

poem ;L sun C!lsposu,!i\O, se acautela rpmn!.o 
basta para rc;;ulnmcnlo tlos juL:es que de lncs 
Cü.sos lwjão (~C conhecer. · 

O S1•. Henriques de Rezando :-Sr. nresi
dcnlc cu conltcr,:o ns razões qnc lci'C 'o ii
lustre deputado o Sr. Souza l\Icllo pam pro
pÔ!' o seu nddilamcnlo; nÚts lambem rC'jo 
que cllc c! um enxerto :i lei elas sociedades 
secretas, que j:i nos tGm lc\':u!o cinco ou 
seis scssücs por causa do nrligo 5" ela emenda 
do Sr. Antonio Carlos contra a qual t·olci ; c 
se rtQ:Ol'a se admillissc o adtlitumcnlo 1ei'U· 
riamos com c!lc outras l:mlns se;;sucs. 

Portanto valo conlt·a cllc, como rolei conlrtt 
o dilo arl. 5" da emenda. 

Fizcrão-sc.mais algumas ·rcflexücs contra o ad
dilamcnto; c julgando-se a materin discutida, o 
Sr. prcsidCJ~lc o propüz tL rotação, e loi regcitado, 

Seguia-se o additamenlo elo Sr. Alencar,· qtw 
linha por fim declarar pcn~s para. os Jh!sos de
nunciantes. 

o sr. Poreira da Cunha: -E~ te addila
mcnto conlóm duas proposições: primeira, que 
scjn punido o doloso denunciante; segunda, que 
este soffr·a a· pena .de Taliuo, com excepção da 
de morlc natural. 
· Esta .primeira pa.rlc jtL se acha prevenida no 

lit. 118 do liY. ii~ da Ord., aonde se estnbdccc 
que o accusndor que não provar s.u::t denuncia 
scjlt condcmnado não só nas cus las cm dobro, 
ou lrcsdobro, c cm lodo o damno1 c perda fJUe 
o rco em razão de:::sa fJLlerela c nccusação i·cccbcr, 
mas até que se o julg::tdor.acltar que o accnsndor, 
querelou maliciosamente, dnr-lhc-ha mni;; a 
pena crime arbitraria, que lhe bem, c direito 
parecer, segundo a qrmlidndc do c!úlo, e a prom 
que tlcllc hourer. 
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ColJl csla pl'O\Íilcncia fica snl"licicnlcmclllc 
prcrc!liclo <JUC o l\1bo, c inl.l'iganlc dclalo1· ni'\o 
tire partido ele sua miL aC(~ilo; SC'nrTo além di~so 
obrigado a prestar fian~a na fórmn da lei para 
indemnisaçtw dos prcjuizos'cjuc o réo por esse 
moli\'0 cxpcl'imcnlar; c ncslc caso fica scnc!o 
desncccssaria a applicação da pena de Tali;1o, 
n qnnl diz respeito á outra pm·l~ do addilamcnlo. 

Esta maneira de puni(~ilo lcnçlo a sua ol'Íg~m 
nas lei~ de illoysés, seguida por alguns antigos 
legisladores, c decretada pelos dcecnwiros ro
manos, foi lolalmenle cxcluida dos codigos que 
se lhe seguirão como ()pposla :ís regras de pro
porção que deve guardar-se cnll·c o crime, c o 
castigo ; porque scndõ. os deliclos Ião ral'iados 
cm suas circumslancias, de maneira que uma 
mesma acÇM é mais ou menos aggravanlc se
gundo o dólo, onmalicia do seu autor; para gra
duar sua impulaçilo, guardando a proporção 
gc_omclrica. como se cxplicão os criminalistas, 
nllo seria possível que os castigos se regulassem 
pcln pena de Taliuo. 

Urn filho q11c insultasse seu pai, ou lhe cor
lasse um brn~o, de écrlo que nl'lo ficaria snffici
enlcmcnle punido, perdendo o outro ; c que 
offerccc ainda mais dirticulda<lcs nos dcliclos 
poli ticos c moracs. . 

Sigamos pois a cslc respeito as disposi1•ücs 
gcraes existentes, cmquanlo o nosso codigo 
penal nilo cslabclcccr regras invariavcis para 
prevenir os crimes, c punir pt•oporcionalmcntc 
os nggressores da segurança publica. 

Fallârão outros senhores úo mesmo sentido ; 
c principnlmcntc o Sr. Ribeiro de Andrade que 
com muito fortes argumentos mostrou que a 
admissão do addilamenlo produziria uma lei 
monstruosa, c alé annularia o seu ciTcilo. 

Nno hurendo quem mais Jhllnssc, c julg:mdo
sc a mataria discutida, propôz o Sr. presidente 
o addilnmcnlo, e foh·egciludo. 

O Sn. PnESIDE:l1E disse então : - Ora está 
finalmente: concluída a lei das sociedades secre
tas; c cu dou os parnhens á mim proprio c ú 
nsscmhlén. 

Passemos agora ao projecto da abolição do 
conselho dos procuradores das províncias, que 
foi dado em segundo lugar para a ordem elo 'dia. 

Lembrou porém um Sr. deputado que se 
linha ,dado a palavra para se lerem uns pare
ceres de connuissoes; c rcsoh·cu-sc que se 
lessem. 

0 Sn, Y ELLOSO DE 0LI\'Ein.\ C01110 reialor da 
commissilO de lcgi~lação, leu os seguintes·: 

Primei1'o 

'' A commisstl.O de lcgislarno, tomando de 
nora cm consideração o rcqu~rimcnlo de Josú 
Fernandes Gama, conft·onlado com a informaç:1\o 
do ministro c secretario de cslaelo elos negocias 
ela jusl.ic;a, teve cm allcn~ão as disposiçacs das 
leis ullimamcntc vigoradas, c mandadus obscr-

ra1· pelo decreto de 28 ele )faia de 1821, que 
Jll'oldbc a prizitO rlc cidadãos anlcs de ~ulpa 
formada, c sem sentença de prommcia; porém 
como CCl'lifica a dila informa(~ão tct· sido prezo 
o supplicanlc como cmnplicc na rebelliM de 
Pedro cb Silva Pedroso, ler sido tirado da pro
rincia de Pernambuco por uma me:! ida de cau
tclla, pat·a nfLO ser outra vez pcrlmbada a fran-. 
quillidadc, c esperar-se que chegue a devassa, 
a que se fidt·a procedendo para ser processado 
na eonf'ormidadc das leis, é de parecer, que por 
bem da publica scgtH'mi\~n, nas expostas circum
sl:mcias, deve ser conservado o supplicanle cm 
detenção, custodia alé que chegue o processo, c 
seja julgado.-Paço da asscmhléa,. 9 de ,Junho 
de 1823. -Antonio Rodri,qucs Velloso de OU- · 
'IJCÍ1'a, Jus(; :J.Hxeim da Fonseca Vasco1icellos, 
Jos(; .Antonio dct Sil11a .J.l!aia, D. 1Yuno En,qe· 
nio de Locio e Seilbitz, Estev1io Ribci?'O de Re
:::cndc, João Antonio Rocli'igues de Ca?'mlho. ·" 

O sr. Lopes Gama: - A11les qtlC se ponha 
<i \'<ilação esle p~reccr, Cll lenho ele lhllar sobre 
cllc. 

Eu rejo que a illuslrc commissilo diz ler lido 
cm considcmçilo as }eis existentes, pelas quacs 
nenhum cidad1to deve ser prezo sem culpa for
mada, excepto cm flagmnle dcliclo, ou por 
aqucllcs crimes que l'rovaclos mcreçilo pena 
de morlc civil ou natural; n1lo sendo cslas 
leis esquecidas. pela illuslrc commissrto, pa
rece quJ clla encara o preso de qnc se trala 
como criminoso de lesa-nação; mas quacs silo 
os dados pará se formar este juizo? Quacs os 
factos positivos que chcgar1to ao conhecimento 
da com missão?' Por ora nilO existe documento 
algum que sh·va ao menos de prcsumpç1lo para 

. ser classificado rebelde; apenas, por um ortlcio 
do governo de Pernambuco, consta que na 
opini110 daqucllc governo José Fernandes Gama 
c curnplicc nas desavenças () desordens de Pc
(h·oso ; mas lcl!do chegado duas cmbarcaçaes 
daqnclla ]ll'Ovincia a csla côrte ainda ntto veio 
o processo deste ciclad1lo, ha lrcs mezes preso na 
ilha das Cobras por ser suspeitosmnenlc consi
derado como rcbQldc; esta pal::ma é mal appli
cada ao crime de que se lrala, ainda quando se 
verifique, porque só ·1m rebc!Jino quando se ataca 
e procura {lcstruir a fót·ma de governo consti·
tuida; o que Pedroso praticou cm Pernambuco 
entra na classe dos crimes civis, c ainda assim 
nem por noticias particulares consta ler José 
Fernandes Go.ma appal·ccido em as reacçocs de 
Pedroso conlra o gO\·crno proYincial, pois é 
certo que até eslava duns leguas em distancia 
do Recife.' 

.Eu ad.,·ogo a causa deste preso, nD.o só pelos 
laços de proximo parentesco, que com elle nic 
une, mas lambem pelo bem dn humanidade, 
que ncllc considero opprimida, pois para a 
prisno c conlinuaçno dclla, nno se tem posto cm 
pratica as J'ormnlidades marcadas na lei, for- · . 
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m:tli1lades a que :llolll.csquicu chama gamnlia 
da liberd:idc civil. 

1\Iuilo cinbom tivesse eslc preso commellido 
o cl'irne que se lhe quer irnputat·, concedo mesmo 
que elle desse causa {t sua prisão, que deveria 
obrar o go1·emo de Pernambuco? l\Iandar for
mar-llw culpa, c com o pt·ucesso rcmellcl-o 
para esta côrte, quando legitimamente fosse 
Jn·ommciado; c uão falta vão prisões cm Per· 
namtmco, onde fosse detido o · supplicante, 
quando assim exigisse !1 segurança da provin· 
cia. nlas rcmellel-o logo pam o Rio de Janeiro, 
é a prova da demasiada confiança que o governo 
tir:ha do resultado da de1•assa; porque, se por 
esta o réo :qilo fOr pronunciado, como será in· 
demnisado da privação de sua liberdade, com
modos e interesses? 

Sr, presidente, o meu fim não é fazer argui
çoes ao governo ele Pernambuco, a quem su p· 
ponho pouco versado cm o nosso direito, mas 
tM sómentc mostrar, que quando José Fernan
des Gama deva esperar aqui pela devassa, como 
preso, seja ao menos com a cidade por home
nagem, sendo desta sórte menor o esqueci
mento deste dccrc~o, que pe,ço a V, Ex. haja de 
convida~ o Sr. s~crctario para que o leia. 

O SR. SEcRETARIO l&o o decreto. 
O SR. LoPES G,mA:- E' h•lslantc. Agl>ra 

peço a esta asscmblén que tome cm consi
deraçilo a disposição deste decreto c a rc· 
laçD.o cm que csl(L com ·o caso de . que se 
trata. 

A assemblcn resolveu que fwassc adiado o 
parecer. 

Sc!]nndo · 

" As conimissllcs de legislação e de poderes, 
em conformidade sobre o conteúdo na res
posta, que deu Pedro .Tosé da Costa Barros, 
deputado nomeauo pela provinciu do Cear:í, 
ao ol'ficio, cm que por parle da assrmblén se 
lhe participou que podia \·ir tomar assento; 
s1lo de parecer, que n1lo se descobre na dita 
resposta objectos, que cxijão providencias ; nem 
ellas silo positivas c regularmente pedidas; c 
que quando algumas providencias demandas· 
sem as circumstancias cm que se figura o 
dito deputado, nuo são ela compctcncia ela 
asscmblea. · 

" Paço da as&cmbléa, 9 de Junho de 1823. 
- -Anlo1vio Rodri!]ues Velloso ele OUveim. 
-José A nion·io ela Silva J.1Iaia.- Estevão 
Ribei1·o de Rezencle.-João Anton-io Roclri,ques 
ele Cm·valho.-José Teixeira dct Fonseca Vas· 
concellos.-.Anionio Cm·los Ribei1·o de An· 
clradet .i1Iachculo e Silva.-.Jl!anoei Jacintlw 
No!Jueira ela Gama.~D. Nuno Eu!Jcn·io de 
Locio e Seilbüz. n - Fui approvado, 

O Sn, AnAt:Jo VIAN:s.\, por parte da com· 
missno da rcdacçno do Dia1'io, leu o seguinte 
pm·cccr: 

1< A commissrto eh rcdnc('ilo do Dlw·io oO'e· 
rccc :i asoembléa o seguinte :u·bitramento de 
ordenados dos lachygraphos : 

1< A Posidonio Antonio Aires c Joi\o Caetano 
ele Almeida c Silva, SOS; a Pedro Atronso de 
Cnn·alho c lllanocl .Tosé Pereira da Silra, 
íOS; a João Estevão da Cruz c .Tosé Gonr.ali'CS 
da Silva, 50S; a Victorino Hiheiro de Oliveira 
c Silva, 40$000 ; a J usliniano li! a ria .dos Santcs, 
305000, )I · 

1< A com missão representa á asscmbléa que 
não 6 praticavcl por ora o melhodo marcado 
no regimento para os trabalhos tachygraphicos, 
c pede ser nulorisada pára empregar os tnchy· 
gmphos da maneira que mais convier á. 
redacção. · 

1< Paço ela assemhléa, 9 de Junho de 1823.
Candiclo José de A1·ctJtjo Vianna.-Antonío 
Gon;.al'VeR Gomúle.-Joüo Antonio Rod?·igucs 
de C'a1·vallw. 11 

O Sn. Cosro~ .Am.a.m :- Sr. presidente, sou 
inteiramente da mesma opinião da illustrc 
commisstto ; porque ninguem melhor do que 
ellu pódc julgar dos trabalhos dos lachygraphos 
c conhecer da sua capacidade. 

E' verdade que o projecto do regimento pro· 
l'isorio para a redacrt\0 do JJiatio se delt:r· 
minou no nrt. o•, qu~ os tachygmphos fossem 
distribui dos pela con1missão da seguinte fórma: 
os maiores cm dons turnos, e os menores 0111 

ll·cz, p:ira se alternarem nos dias ele sess1ioetc. ; 
c foi isto o que se venceu, se bem mc lembro, 
cm ·sesslto de· 24 de l\Iaio, emendando-se 
deste moelo o referido art. Ü' claquellc pro· 
jccto. 

Entretanto, atlcntas as razúcs que se têm 
ponderado sobre nno poder ter pm· ora lugar 
nq~1ella determinação, valo que a commiss11o 
fique nutorisacla pm'!L empregar os lachygraphos 
pelo modo e maneira que julgar melhor c 
mais com•cnicnle, ·cm quanto nno chegarem ti 
perfci\~ão a que elevem aspirar, ficando no 
entanto suspensa a referida dctcrmina~no do 
mcncionaclo rcgimcnto da reclucr.~ão elo JJiario, 

o Sr. Andrada Mach!ldo :-Realmente nin· 
gucm póde conhecer melhor elo merecimento 
tlclles do que os Srs. membros da commis· 
silO, porque os têm visto lmbalhar c examinrto 
as suas notas; mas entretanto, por amor da 
ordem, é preciso fazer um artigo aclclicional 
ao regimento cm que se declare que por ora 
se nll.o executa o que alli se determina a 
este respeito, pois é a connnissll.o auto risada 
a empregar os luchygraphos como melhor lhe 
parecer. . , 

Evitamos deste modo a incohcrcnciu de 
tomarmos cm separado uma resolução con • 
traria ao que se acha jlÍ vencido no regimento. 

Ó Sn, PnESIDEX'l'E perguntou se n matcria 
estava discutida, e decidia-se que sim. . 

Propoz cntao o parecer ç foi approvudo. 



Propm: 1n::i~·: se 11:1. conJ'ormid:ule l·lo qne 
dis3cra o :~1· . .:\H<il'i11b :\íile!Jadu :-:e /'aria nu 
rc::pecliro ar:i~;o do rcg·imcn:o a cOIIIJIClcnlc 
declal':'.r;rto de nno ll~i.' c.·xccnçfí.o cntqm1ni.o O:' 

/ae]JYQI'nphos se u~~o nlosl!';:l:~::::cla n1~1i::; l:alwio:; 
C \"(:llCCU·SC f.j:IC SÍ!n. 

O Sr. Ribolro do Andra.dn : - Onicion-;;c 
d côln asscmiJJéa :\ rcparlir;ão da J'azend a para, 
11:1 l'únna tla lei, se pagar peJo llicsouro pu· 
ldieo :1s mcz~dus dos Srs. deputados adinn· 
la das; mas cu ofí'crcro :'t considcmr:'to <lo con· 
grcsso nlgun1ns rcflc:~\Gcs. · 

En1 rc.·g1·a a lodos os cm p1·cgn.dos, se: pagão 
no fim do mcz os seus rcncimcnlos; c se os 
Srs. dcpulados cc!Jrarcm adianlmlo, leremos 
uns cmprcr;ados ·a cobt•aJ' de uma mailcira c 
oult;os c!c outra; c cu nao creio que a ns· 
sembléa seja rnenos generosa, cu CJL!éit·a para 
r;i mwt dislinC('i\O de · qnc se nrto aprorcilflo 
airuellc~ mc,stuo:> a quetll a lei e:<peéiali~n 
mandando que rcccllão adiantado. · · 

O Utc:;onro tem com que p:~r:;ar lD<ias •~s 
li;;lns. 

Sabe a nação inlcil'a. que cs!tLO cn1 dia 
loelas as folhas, aiu<la as que cslavi\o alm.· 
~~adns sci.5 n1cz~.s c utn ra1no ; não 6 pois 
porque o tltesouro nf:o lenha meios para fazer 
seus pagamentos, qnc cu p:-oponito que se 
1\wi\o c::tcs no lim do mcz. mns para csla· 
bc'Icccr a igua1dadc c a rciuhtridadc scmpl'c 
ne~essaria, c muilo prineipalmcnle quando se 
tem ele l'::t~ct· 1\tcc :'1s cuormes dcspcza;; ele uma 
esquatlm, c :'ts da tropa, pois nf10 pútlc escapar 
:'t penelrar;fto da asscmbléu a precisão ele 
au~tncnlar a nossa força tll'Ina.da.· 

Espero po!s que se lomcm cm. conshlct·ar).o 
e:;tas ohset'\'ru;üc:::, para ~c pr[llJCar .cmn os 
St·s. dcpulatlo::; o mc::mo que se pral1c:t com 
todos os empregados. 

J.t'al/;íJ·flo ral'in:~ Sr3. dí.![Htlndp;:t :·;ohl'c o nr~.igo 
e a::; rcJ'eJ·itlâs emmtc.bs. sn:.:;lenlando nb:t:ll::: os 
a!'guuwnlo:; de que :;Ü linhão scl'viao na~ 
scs:3üc~ anlcccdcntas, c outros accrcscenli.lntlo 
sobre a cxpt·cs:>ãa- llencmcr!los da pal.ri::t -'
d:t cmcJHla do Sr. i'.[aia, que para clm·-lltcs 
u:a .inl lílulo cumpria CJUC a asscmb]:J~ liyc;·sc 
um perl'cilo caultccimculo dos seus mcrito;; 
e :-:>Cl'\iç~o-5, o CILIC scgut·mncnlc não l!::tvia. 

O Sn. C.u::mmo DE C.DIPOS propoz qüc o 
arli::;o l'ossc concebido assim : 

•r Os cidadão~ rJHC clig-tmncnlc descmpe!!ha· 
r:to csla honrosa commissão, ele. " 

Afinal julgou-se a mal:cria. · cHsculida, c o 
Sr. presidente propoz o arligo nos lci'mos cm 
que o rc<ligim o Sr. Carneiro de Campos, 
c que J'orilo apoiados pelo illu:;lrc aulot· do 
projecto. 

Foi assim approYatlo; f:eando porlaulo •·cjci· 
latlas a,; emcncl::ts dos Srs. Mnia c ?\o::::ucira da 
G~u11::t. .... 

O S1:. Pnr.,JmExn assignou p::tt'a a ordem 
do dia: 

1.' A conlinuur,rto ela disc:lsSáO Llc pro;cclo 
sobre a aboliç,tto' do conselho do> pro~nm
dorcs de provincias. 

2.' O eap. 3'' elo rc"·imcnlo que lmla dos 
sccrclario.s. "" 

3.' Sc:;mulas leituras ele proposb. 
Levantou-se a scssi.\o ús 2 !toras 'da la ri.! c. 

JvBé Eica!'do eh~ C'oetct ..:.ígnirtr de ~.fndrada, 
Scet·ctado. 

IlESOLL"ÇÕES DA ASSE!IIBL~,\ 

Algtms S1~s. deputados moslr:'trào que nenhum lll:n. c Exm. Sr.- A asscmblb geral con· 
podia dmielar de se CO!J!'ormar :'1s eircmnstan· sliluinlc c legislativa do imporia do Drazil tem 
eias, nem querer privilegias com gra,·amc da rcsoll'ielo CJUC seja franco o parle elo seu 
naí'UO: c :1 c:;lc parecer lodos unanimemente Dicu·io pelos COIT~ios das elilfcrcnlcs provincins, 
assc:alirão. • para i1ue Jhcililando-sc a cit·culaçilo elo mesmo 

Passou-se ao segundo objecto <la ordem do Diw·io, chegue com mais brevidade c mais 
dia, isto é, ao ar!. 2' elo projecto sobre a gcmlmenle :'t noticia dos povos .as malcrias 
aholir,,D.o do conselho dos procm·aelorcs das qnc silO objecto dos lmballws elos seus rcs· 
pro\•incias, rjue ô 0 seguinte: pcclivos representantes. O fJUC V. Ex. le~·ar:í · 

•r Os cidadãos que estiverão nesln J:omosa ao conhecimento Llc S . .iii. Imperial. . 
c:ommissi\o lcvno eomsigo ns graças da tw;ão; Dcns ;;na rele a V. Ex.-Paço da asscliJb!éa, 
c seus scr\'ir.,.os licão rc,"islrados na memoria da crn 9 Lle .Tunho de 1823. - Jo.>~ Joaquim 

C\tmcii'o de Ccmmos. ll::tlria reconhecida. " • 
. Leu depois o mc~mo Sr. secretario a emenda 
clo Sr. ?\og;ucim da Grtma, (viu. scssilo de ii do 
coiTenlc) c lamhctn a do Sr. ~laia, concebida 
nos lcrn!O:i scguinles; · 

•r Os cidadi1os que e.>liYerii.o nesla honro,:a 
comrni~sfto süo deelarallos hcncmcrilos da . ~ palrw. • 

" Par;o da as;;cmhléa, ii rlc .hmho de 1823.
JosG Antonio ela Silw .Haia. " 

1'.\llA C.\!;1'.\:;o l'l;\1'0 DC mrt\XD,\ Jl0~1'EXEGl10 

lllm. c Exm. Sr. -A· usscm!J16a gm·al con· 
sliluiulc lcgislulira do impcl'io elo Bt·azil, ordcnn 
que o desembargador ·promotor da justiça, 
lll'OlllO\'a a accusar,,tto no juizo dos jmados conlt•:t 
o aulor da caNa inscri<h no Diario do gorc!'llo 
u. 12-1 de ii do corrculc, c :ts:>ignatla por 
Cl. P. T. , fu:~t·ndo njunlnr a dil:t cm·ln ·o 
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dect·elo tlc :.:: de .Juul;o de J82~, que con
l'ocou a rcprcscnt.aç:no. naeic,nal, onde se aclm 
donlrina opposla tt do autor da referida carta. 
O ·que V. Ex. lcl'ará ao conhecimento de 

dioc1_1ssno os ar:igo.• :Ci" c -1," do projecto da 
abolH;:1o do conscllw clo:J pt·ocnmdorc~ gcrac~. 

S. ~L Imperial. 
Deus guarde a V. Ex. - Pal'o fia assem-· 

hléa, cm 9 de .lunlw de iS23.(!;'"" Ju~~ 
.foa1uhn Carneiro de Campo.'. 

o S1•. Souza Mollo :- Eu· sou de opinirto 
que este arl. 3" dcrc se1· supprimido. !levo· 
gar o decreto da ct·caçilo, do conselho ·deste;; 
pr~curadm·cs, é neccssario porrpw nós somos os 
untcos procuradores ~ln nur;M, que pam isso no;; 
elegeu i mas a cxu!tcadlo é superfina poruuc 
é sabido que sú ·o;; cic:mtados s:to 'os p;·o-1':\fl·\ JOSJÍ DOXIr.ICIO DE A:'>Dll.ID,t E Sll,\'.1 

Il!m. e Exm. St·. - A assembléa geral 
constituinte c lcgi:;laliva do impcrío do Brazil 
pt·ccism~do para os seus trabalhos de ter 
algumas labcllas da povoar.ilo da pro1·incía 
de Sergipe ele El-Rci, c lembrando-se que 
ellas podem existit· na secretaria de J)stado 
dos ncgoc!os do impcrio, seja entre os papeis 
tl~ cxpcdwntc separado ela dila pri:lvilicia, 
sc:Ja entre os clllr Ba!Jia dt: que Sergipe por 
muito tempo fez parle, ou finalmente no 
lt•ihunal do desembargo do par:o, manda 
participar ao gol'crno a ncccssic!dde da rc
wessa das referidas labcl!as para o mencio
n:\do fim. O que V. Ex. lcvartt ao conheci
mento de S. M. lmpc1·ial. 
. Deus r;uarclc a V. Ex. - Pac,:o tla nsscm
hléa, cm O de .Junho de ll:i2:J. ~ Jo.<é 
JoaQ!U:m CcmiC'iro de Ccm!JlOH, 

Sessão cu~ ::O olc ,JunllO 

l'r:t:SinEXCI.\ DO Sit •• \:"Dt1.1D.! E SI!. I'.\ 

H.cunido:: os Srs. deputados pclns 10 horas 
tla manhfl Jcz-se a r.:lwmada c ac!tút·ão-sc 
presentes. 5-!, 1~1llanrlo pot· cnJ'm·mos os S1·s. 
Pct·cim da Cunha, Gama, c~walc:mli c Xavier 
de c~u·ralho. 

O Sn. Pm:smEX'l'!: declarou aberta a sessilo ~ 
c lida :\ acta da antecedente foi approvada. 

O Sr.. Cm:z GourÊA mandou á mesa a 
~cguinlc declara~:ão de voto: 

" Declaro que na scssllo de 'honlcm votei 
contra o parecer d[l commissno de legislação 
sóbrc · a resposta elo Sr. deputado Pedro Jos6 
da Costa Barros. - Rio de .Janeiro, cm 10 de 
.Junho de 1823. -Os dcputmlos Xcwier de 
Carmllw c Cr1tz Gouvêa. >> 

O Sn. SccnET.mJO C.mxr:mo m: Co~lrPOS deu 
conta da resposta dada pelo Sr. Francisco 
Pereira de Sa11ta Apolonia ao o!Ticio que .se 
lhe dirigit·ií na data de 1G de Maio, cm 
que se lhe participára· que a asscmb16a tinha 
resolvido que clle viesse .tomar parle nos 
seus trabalhos como deputado· pela província 
de :IIli nas; cm cuja · resposta promellía que 
cm breve moslt·aria a . impossibilidade de 
comparecer. -Ficou a assembléa inleiruclu. 
· Pnssou-sc ít ordom · do din; c cnll·nrno cm 

~'Ol!O !!o. 

cmadorcs dos pol'os. · 

O Sr. Nog-uoiro. do. Gàmn : - Quando 
apresentei a minha emenda ao m·t. 2" deste 
prqjecto c que não mereceu a considemr:io 
desta ussembléa, Jogo dcclnt·ci nc1la que ~ra 
de parecer que Jossem supprimidos estes 
clous artigos ; e ainda persisto na mesma 
opini:to, pois me parecem ::tlé estranhos ao 
objecto sobre fJUC se lcgisln. 

O Sr. Mnin: - En lmnbcm Julgo dcs
nccessario o 3" art. O Imperador no dcct·c:o 
de l(i de Fevereiro de 1822, bem deixa 
Yl:r que conl'oca aqucllc conselho como 
medida provisol'ia c precisa nas cit·cumslan
cias crn que se achaYn o Brazil, cmquani.o 
se não nomca\'il.o os lcg-ilimos Jll'ocm·adorc;; 
·que nesta augusta usscmbléa dcvirlO promo
ver os interesses c dcl'cn dt:r os clit·cilos dos 
povos, lormanclõ u rcprcscntaçno nacional ; 
todas as prorincias ronhcccri1 isto mesmo e 
sabet'n que tenc\o elegido, _os seus depulac.los; 
sno estes os urucos c lcgtturtos procut·adot·cs ; 
porlanlonM v~jo na mr.tcria do art. 3.'sc nilo uma 
supcrJ!uidadc; c por isso \'o to pela sua supprcssuo. 

o Sr. Aloncar :-Sr. presidente, cu voto 
conlt·a a suppt·cssilo deste artigo i acho multo 
conn'nicntc que cllc passe tal qual esl:i; eneccs
sario que consideremos p~m que povo estamos 
legislando. Todos· sabem c n::to é neccssal'io 
cscurcccl~o que o nosso povo ainda não tem 
bastantes conhccimcn~os dos negocias politicas i 
é 1nuito novo nesta c:n·rcira; portanto que mnl 
Ihz que se lhe diga uma verdade constitu

. cio11al, isto é, que os unicos procuradores que 
cllc tem c clel'e daqui. cnt diante são os seus 
re]Jresentnnlcs no congresso? 

Acaso rsla verdade ser:\ sabida 'pot· lodos? · 
E t\inda que o seja que inconveniente lia cm 
dizei-a? ~cnltum; untes 6 de smnma neces
sidade esta dcclnraçilO, para dar de alguma 
fúrma a t·azno do nosso proceder na aboli· 

. ç:to do conselho dos procuradores. Este con
selho era obla poptllar c se nós a desman
chamos 6 porque outra obra popul:u: c mais 

· pcrf'cila, como é o congresso geral, t01·nu inulil 
aqucllc conselho. Com isto Jicaràú os povos 
snlid'citos; c os mal inlcnciona~os nn.o lerão 
lugar ·de em·encum·. esta i·esoluçllo, pcrsuu
diutlo o povo que sem necessidade abolimos 
um conselho que era du sua escolha; pois 
mostramos pot• ('.'lc rll'ligo fJIIC ·se rYsim pt·o-. 

rl ..... ) 
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cedemo:; é tmicamcnle por.quc o~ ]10\'0S, cm 
um ~rsteuHt rcpresculalivo, nilo derem lm· 
mai,; procuradores que SCLls deputados. 

O Sr. Carnoir~ de Campos: - Pelo que 
tliz o nobre prcopinanlc devemo~ ncsltt lei 
aconselhar ou iuslruit· os JlOI'OS; mas nas 
leis não se dtio inslruc~úes; as leis não :teon
sclhno, dclcrm!nrw. Se julgamos con\·enicnle 
dar a razão do que se ordena, então fw;a-se 
no luf;ar proprio; mas não nos artigos da 
l.ei; ndlcs enuncia-se• o que cumpre que pra· 
li quem · os que devem obedecer; sem que se 
cxpcndão motivos de conrcnicncia ou funda
mentos legítimos que juslinrJUCm o que se 
ordr.na. 

E' por isso que cu julgo dcsncccssario o 
artigo, bem que não desappro v c a malcria, 
que talrcz seja ulil fazer chegar ao conhc· 
cimento dos povos, comlanlo que não seja 
ucstc lugar. O mc:;mo di:oo do al'l. 4.• 

o sr . .Alencar:-Sr. presidente, o que diz 
o illuslt·e preopinanle não merece, ao meu 
ver, tanta import::mcia quanta cllc lhe qLtcr 
dar. A asscmbléa quando diz que os povos 
nt\o ll:m outros procuradores senão os seus 
rcprcscnlanlcs não aconselha só; mai1da c 
ordena que ni\o haji\o outt·os procuradores que 
n:to scjão os depu lados ; i5lo é um mandado 
imperativo, ·é uma determinação de lei; depois 
da qual júmais os povos pocler{tú, sem a qüc
branlar, 1~1zcr procnradorcs; mas se nós lh'o 
ni\o onlcnnsscmos, de certo o podet·ião Jazer, 
muilo principalmente havendo provincias que 
ainda o~ não mandari\o. E' pois cletcrmilw\'ão 
c não conselho ; c e para que os poros não 
cahião cm nomear dcsncccssari:tmcnlc pro
cm·adorcs, r!uc cu quero que passe o artigo 
tal qnal esta c rolo conlm a supprcssão. 

Quanto ao art. .J:• que o nobre deputado 
di~ estar no mesmo caso, lambem me nrto 
conformo, pois Julgo muilo conrcnicnlc a sua 
ultima parle. ' Como · não I1a ainda lei que 
marque a responsabilidade dos ministros, o 
que lrto ncccssario é para a liberdade dos 
pOl'Os, diga-se ao menos neste lugar que cllcs 
sno .rcsponsavcis; isto consola os povos; cllcs· 
verão qne a asscmbléa não se descuida de 
decretar a responsabilidade elos ministros, · 
cm qualquer occasião em que ~c thlla de 
suas allribui~'úcs c lcr1lo assim as esperanças 
de que logo que possi1•el seja se Jhr{t a lei 
lrto nccessaria qne rnarriuc essa rcspoilsabi~ 
l!cladc. ~nlrelanlo, ,iti que mais nno podcm?s 
Jazer, cl1gamos ao menos que são rcsponsnvc1S. 

O Sr. Muniz Tavares :-Sr. prcsiclcntc, cu 
nno posso suppôr tanta ignomncin no povo 
do Bmzil, co:no pretendem os nobres depu· 
lados, CJLlC têm opinado cm favor do arti"O. 
Não h~ quem nllO saiba do fim principal 1~ra 
que fot . cr;ado o conselho tlc procu~adorcs 
de pronncms ; não ha quem nno snibn que 

l, 
---'------------·-·---·-··. 

eilcs só potliãü existir cmquanlo u1lo ·existisse 
e:; la asscmhléa; c se pas;;amos agora ::i legislar 
a cslc respeito 6 sú porque uma lei n1lo púuc 
sct· tlcrogatla senão por oull·a. 

Quando o povo .nos elegeu, foi pot· venlum 
com outro fun que ni\o fosse o de ath'o:;ar· 
mos o~ seus in lcrcsses c promovermos uilo 
sú o bem geral da nação, como o parlicubr 
de cada uma das provincias? l\'in:;ucm o 
tlid. Se cslc é pois o fim para que· nos 
ajuntamos aqui c se este fim pelo aclo mesmo 
dn eleição o púro deu n conhecer, como . se 
púdç j(Lmais presumir que ellcs passem aincht 
a eleger procuradores pura o conselho~ Já 
nos leremos esquecido de que o decreto que 
crcou o la] conselho foi com dilnculclade 
obedecido cm algumas províncias c em outras 
nunca executado? Accrcscc sobretudo que actos 
desta natureza como sno .os de eleição, o povo 
só os púdc fazer por virtude de uma lei ; di· 

· zcndo·sc mui cloramcnlc fi cu revogado o 
decreto, que mandou crcar o conselho de 
procuradores de provincias como é de esperar 
que o jlO\'O passe a clcgcl-os? Se elegerem 

· sem lei que os aulorisc, cnlilo achno-se cm 
um . estado anarchico c para um estado tal são 
outros os remedias. Eis portanto as razaes 
cm que me fundo para que o arli&;o seja 
supprimido. 

O Sr. Fernandes Pinhiro :-Sobre o art. 3' 
só lenho um reparo de rcdacç1lo; parecia dever 
nnlcs tomar o lugar do rirt. 2", porque e 
propl'iamcnlc ,a razil.o legal ela abolição do 
conselho dos pt·ocuradorcs de que lrala o arl. 1•. 

Sobre o art. 4" sOL! ele contrario parecer 
{t doulriria da clausula- os quacs serrlD res
ponsavcis pelo:; . cou::;cl!tos que tlcrcm.- Con
!'esso, Sr. presidente, que sem rcsponsabili· 
dadc não existe garantia pura a propriedade, 
li!Jerdndc c segurança ·do cidnd1lo. l'vlir;tbcau, 
que linhn.'\'Íslas profundas, dizia que júmais 
urna nar;ão será lil'l'e, se a jerarchia social 
não fôt· comprehcndida na responsabilidade, • 
á excepção do chefe; porque a inviolabilidade 
elo principe é ncccssaria para a paz publica ; 
mas dcct·cla·se j{t essa responsabilidade sem 
determinar-se a csphera e os limites · della, 
o modo c. o lribum1l cm que se deve 1ltzcr 
ciTccliva, é decretar uma cousa cxtcmporanea; 
além ele que, concordo que os secretaries de 
estado SC'ji\0 rcsponsaveis pelo que cxeculão, 
como agentes do poder executivo, mas res· 
ponsavcis pelas funcçoes puramente consulli· 
.vas, é principio ·que ainda não foi admittido 
por algum dos publicislas que cu conheço ; · 
portanto voto para que se supprima scme· 
lhnntc clausula. . 

O Sn. Hocm FnAxco:..:.... Eu.nno julgo desnc
ccssnria u matcria deste art. 4•, antes n acho 
con:cniéntc; mas parece-me que precisa ~er 
dcclnrucla porque . confunde !:onselheiros ac 
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estndo,com conselheiros privados c en entendo 
CJUC. s1lo cousas 1nui dilferentcs. Por esse 
wohvo fiz a seguinte: 

EliEXDA 

" Emqunnto a constituiç1lo nito tlccrctat· a 
fónna 'C cxistencia de um conselho de estado 
suppriráCJ provisoriamente este con~elho o~ 
mini.stros de estado, os CJUacs scrrto respon
saveis pelos conselhos que derem no Impc· 
rndor.-Paço da asscmblcu, D de .Junho de 
1823.-.Anionio da Roclw Fmnço." 

o Sr. Andrndn Machado:- Sr. presiden
te, levanto-me para cxpender as razOes cm 
que J'undei o 3' arti"o do lll'OJ'ccto · co,;hcro 

11 
o • ' • 

'[Ue e c ficava completo sem semelhante ar· 
!Jgo, mas parcccu-mc que 110 estado das 
nossas luzes toda a clareza era mister c 
prol'citosa. 

E' indnbital'elmcnte da esscncia do gol'er
no rcpresenlr,tivo, que a. na\'1lo n1lo lenha 
outros procmadores senão os seus deputa
dos, mas somos nós 1110 adi:mtados nesta 
coinplieada organisação social, que de repente 
descubramos todas as consequcncins, que di· 
maL'no dos seus principias cardcacs c mesmo 
sr;jamos perfei.tamcntc senhores destes priuci
ptOs? E.u cre10 que nno, um Sr. deputado 
pensa d1versmnbntc; somos bt·azileiros ·cngc'· 
nhosos, somos perspicazes, temos talentos, mns 
CjUC lenhamos .chegado ú pcl'lbiç1lo argumenta· 
tJva. ern mnterms tão noras para nós, c o que 
duv1do. 

E' .. certo que nas provincins os homens 
illustrados co!1heccm o que é constitui('M 

· e seu rcspecl!vo go~rno c nrto lhes csca
p~o ns suus consequcncias; mas a mór· parte 
do poYo n1lo me parece estar neste caso; 
ntto cuido que da id6a primcim e funda
menl11 de um systemu poss:to cllcs declmir. 
corrcntcn~cntc todos os corollarios i c po_r isso 
conser1•ar1a em o 3' artigo· que sendo verdade, 
pudesse embora. parccc1' superfluidade aos 
illustr(ldos, nlto o set·ú para a massa do povo. 
Quanclo ao 4' artigo parece-me essencial a de· 
claraçno de responsabilidade ntla porque seja 
prcciza lei que_ a decrete: ainda sem ella 
é da cssencia da cxecuçM a sugciçilo a rcs
pondcr pelo executado. 

A cxccuçtl.o suppoe regra por onde se clla 
rege ·e ú alguem deve competir o conheci· 
menta se observou-se ou nno a regra. · A 
responsabilidade sempre existia cm todos os 
govet·nos, a cli!fcrcnça é que ' nos alJsolutos 
l'espandc-se ao que abrange cm si a liaçtto 
inteira, porque . nesses governos o monarcha 
é só quem existe, a naçll.O é nada ; c nos 
constituci(:moes respondc·sc ú naçno i nno o 
chefe nominal do poder executivo, porque é 
inviala1·e!, visto que a verdadeira execuçl\0 
0st!1 no ministet·io, mas os seus ·~gentes. 

Embora porém n1lo seja inclispensavcl a 
declaraçf\o da responsabilidade dos ministros 
de c;;t.ado, é todavia util que se clla de
clare, altcnto o estado de suspeita e dcscon
fian(·a, .cm que se acha 9 Brazil e a acu
nlmcla .. :llustl'[lÇl\o ela gl'[lndc massa nacional. 
Nem unporta que nrto tendo nós ainda lei 
sobre a responsabilidade pareça ocioso o puro 
dccretamcnto, uma cousa é decretar n. res
ponsabilidade c out1;a marcar o modo da 
sua cn·ecli~idadc. ·Quantó ao que diz a nohre 
deputado o St·. Hocha l~ranco cruc o artin-o 

t 
• • e 

pccca con ra o que se vu, pms sendo os 
consc.lhciros dos lribunaes conselheiros pri· 
1'uc~os por aconscl!lnrcm ·sobre materias pri· · 
vali rns, nem por Jsso sl'lo responsnveis c nem 
mesmo o devem ser pois · nno ha1'crhi quem 
aconselhasse o que entendesse i se devesse 
responder pelo que aconselha; . respondo tjuc 
os conselheiros · de tribunacs não sno conse
lheiros privados i ha grande· dilfcrcnça entre 
privado c privativo. . 
. O conselho privado fót·ma como um corpo 

c 6 occupado cm aconselhar em matarias 
geracs. de interesse publico. 

Se devem ou n1lo sct· rcsponsaveis creio 
cu que sim i mas não ó este o lun-a'r pro
pt·io para discussilO desta doutrina. 

0

Nao sei 
porem, nem posso adivinhar, se a constitui
çuo admittii·;~t este corpo, pcldc ser que jul· 
guc su(fieicntc o conselho de ministros ; sue· 
ceda o que succcdcr fjuem aconscll~ar o manar· 

· eh~ c por· seus conselhos causar dolosumcntt: 
o mal nacional, deverá responder segundo 
minha opinil'l.o. ' 

O Sr. Henriques da Rasande;:..... Eu yuto 
pela supprcssl'l.o do art. 3' pelas razil.cs se· 
guintcs: este projecto ·\em por fim derogar o 
decreto de l(i de Fei'Crcit·o, de 1822 que 
crcou o conselho dos procuradores ; isto feito, 
Sr. presidente, nl'lo póde entrar em cabeça a 
nenhuma província mandar mais procura· 
dores ]lO.ra cst'c fim, c vem portanto a ser 
ocioso este artigo. 

Agora se este artigo se entende dos · pro· 
curadores que se )lOmN'lo para fins particu· 
lares, como slto os Jlrocuradorcs das camaras 
que requerem na côrte o que lhe diz res· 
peito, isto 6 impratici.wcl, porque jlnnais se 
lhes podcr,i negar este direitii:--. 

·E' verdade o C[llc disse ha pouco um 
nobre deput<~Clo quando referia, que appa· 
rcccu cm Portugal Manocl Caetano Soares, 
figurado procurador da camara c povo da 
vil!a do Recife, requerendo cousas cn'i con·· 
tradicçtto com o que rcqueriD.o os deputados i 
mas pergunto podia prevalecer a pretcnçno 
de um procurador da camara.' contra o ''ato 
dos deputados da pro,·incia ? 

N!lD de certo. _ 
Nada portanto importa CJUC as eamaras 
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lcnl11Lo Jll'(ICUradm·c;; para ol,jec!n;; par!icu
lar·e:::. lsln n:1o é o ohjetlo, do presente 
pro,ieelo. que sú ;;c lirnila ::w conselho de 
pr·or:uradorcs. Voto pois pela SIIJipre~sflo tlo 
ill'L :1,0

• 

O Sr: .• buB.\U.\ :1!.\t:li.\IJO IIIO:<II·ou q:rc oc 
ni:o tralaY:t dos proeuradores das camarns ; 
que eslas potlifto sem dul'ida nolnc;tl·os, c 
pot· cllcs tratar dos ;:cu; ne:;ocios; direito 
este que Unha o rnais iusiguilieanlc munici· 
pio; !nas que nc:;le lugar súmcnlc se J'all:mt 
dos procuradores de provinda, que llfto po
dião ser outros senão os dequlado~. · 

O Sr. Henriques de Rezando : - Eu sú 
fallei nos procuraelorcs Lhts · camm·as porque 
um uohrc dcpnl.ado aqui os trouxe a .ter
reiro. Se c·slc arl.igo se culcndc de malerias 
gemes c ele lcgisla(·ão, csl:l claro que os ele-

.· pulados são os nnicos procmadorcs. 
'Se é tle nc:;ocios particulares c pcrlcn

ccnlcs no govcmo, .têm as camams direito 
de mandar seus procuradores: porrJitC. o nosso 
jurnmenlo liga·JIOS a fazct· a con~tiluit;ão c 
'ns rcforttlas urr;rn les, c nfto nos olJriga a 
tratarmos com o executivo c co1n o minisle
rio cu1 cousas de cxecu~ão c administm~no, 
I(Jzentlo de agentes pnrticubt·cs, voto ainda 
pela suppt·cssào elo arli~o. 

O Sr. A.ccioli :-A~ razões que deu o illus
lre prcopiMnlc nulot· do projt!elo ncho que 
servem para esclarecer a lltal.cl'ia, porquanto 
abolindo-se o conselho dos procmadores :;cmcs, 
poderia causar algum rcscnlimcnltJ tts fH'O· 

vincias pcrsuaditlns de que ficavrto na côrte 
sem agentes, c sem lct· IJIICl\1 por cllas reque
resse o que lhes lasse a hcm ; ora o art. 3" 
lhes dcdnm quem fica encarregado dos ~cus 
J1c:;ocios; lo:;o valo para que passe;. Quanlo mais 
qne cn sempre julguei muito ncct·lndo o cmni· 
nho que scguit·ão os legisladores mtligos quan
do darão as razúcs de suas disposições; porrJUC 
os povos então' convencidos da justiça com 
que se l11cs dcct·clam, cmnpriilo de melhor 
grado as suas delcrminnçõcs- principalmente 
cm crises perigosas. Voto pois que passe o 
arli~o. . 

Voto igualmente que passe o art. •1" p01'quc 
falln na. rcsponsabilidnclc a que ficào sujeitos 
os ministros do estado pelos conselhos que 
derem ; é muito ulil dm· aos poros idéas ele 
que a asscmhlón \'ai a pôt· cm cfi'cclividade 
a responsabilidade dos ministros de estado; 
c 'Oxnl:i que nús já pudcsscmos pôl·a cm 
pratica. Portanto: valo a 1\wor de :unhas os 
urtigas. · 

O Sn. HulEIIIO DE Axon.\D.\ moslramlo quaes 
linhãO sido os fins que o govemo tivera cm 
vista quando decretou o canse] Iro de JH'ocm·a
dorcs, c qual cm o espírito do projecto, con
cluiu qLrc o nrl. -1" não devia. sct· supprimido, 

mas que precisara sct· altct·mlo; c para i:;so 
ofi'et·eccu n seguinte 

l'lll·:xu.\ 

<t ArL 4." l~mquanlo a. assc1nuléa Mw legi:;
lar sobre a exi:;leucia 011 uito cxi:;lencia de 
um conselho ]ll'iratlo do Imperador, sct'iio)ilo 
sú1ncnte couse\hciros de estado os ministros 
c scerctnrios de estado.- Pat.~o da asscmhléa, cm 
lO de .lt~Jho de 182:3.-0 deputado, Nw·Mm 

· Fi'rlnci.~co ltibciro de .A.ndmda. " 
O Sr. Souza Mcllo :-Eu l:nnhcm Yoto pelo 

:u'i.. ,1" mas queria que a clausula da rcs· 
ponsabilidndc c" ti I'Cssc expressa por outro modo; 
cm ycz de se dizct· que os ministros de estado 
sct·flo rcsponsavcis pdos conselhos que dcrcnt, 
rJuizcra que se tlcclal·asse que o r)L'l'\o pela 
cxcCLH,~ão : c por isso oll'erc<co n sc:;uintc 

'' 0;; quaes sct·~.o respousn \'eis na p:u·lc 
executiva, de agcnr:ia i:Jil'cn;iy:t.-Sou:a J[e/lo." 

O Sr. Henriques do Rezando: -Os pm·os 
não querem que laçamos cousas ol:Ío5as, ou 
que hos occupcmos com briitcos de crianr;as. 
Voto pela suppressilo das palavras-os quacs 
sc1·ão t·cspo!ls:wcis pelos conselhos que derem ; 
-porque os consclhcii·o:', por eslc arl. '1", 
silo interinamente os mesmos ministws de 
cslado, os quacs já sno rcsponsaveis nas mate
rias de cxccw:ão, c para isso nenlrunm ordem 
ou decreto do impcmdor é cxcquivcl, não scmlo 
rclhrcndudo pelo ministro compelcnlc. 

O conselho no pt·csenlc caso é o minislcrio 
mesmo ; não são duas. cousas distinclns; o 
minislcrio aconselha nas conferencias minis
lcri;tes ; o ·que apparcccm são execuções, c 
não os conselhos ; c por isso nào se púde 
Jormar cor~o tle deli elo, nem . base sob1·c que 
se possa c:-;igir responsabilidade. 

Como póde o minislcrio responder a dous 
diversos respeitos por um mesmo ohjcclo? 

J;í disse, os netos do governo são rcl'crendados 
com a assignalura do ministro, sem a qual não 
lcm eiTcilo, c por isso são j:t rcsponsuvcis. 
A clausula é ociosa; valo pela supprcss:;o della. 

O Sn. Axon.m.t !lf.tcu.\DO rcspondc.u que nem 
sempt:e cm assim; que muitas ypzcs ha,•ia um 
conselho de estado separado do conselho de 
ministros, c que lambem aqucllc nu sua opinião 
devia ser rcsponsavcl ; que cm algumas naçücs 
se linha julgado ulil a crcaç1\o daquelle con· 
sclho ; mas que csla questão cm fúra da 
ordem. 

O Sr. Honriquas do Rozendo: -Diz o il· 
lustre prcopinantc que ·cm muitas nações lia 
esse conselho privado ; mas não diz que cs;;c 
conselho é o minislcrio, o que era preciso pam 
que o acaso fosse o mesmo. 
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Aqui os conselheiros sfw os ministros de 
estado, que Yt são rcsponsavcis pelo:; actos do 
governo, c nn.o l':.t~CJll corpo ú parle eorno 
conselho. 

Lú pam esse tempo em cJuc di~ o noLrc 
dcpulmlo qnc se tralarít desse conselho pri1•aclo, 
tratm··~c-lm lambem ela responsabilidade dcllc; 
mas.agora responderem como ministros c como 
conselheiros pelo rncsti1o l(telo, que só tem 
ellccLividadc vindo delles como minislt·os, c 
por· cllcs referendados cotno laes, não entendo. 
Tomo a votar pela sLlpprcssão. • 

.Julgou-se a nmlel'ia sui'Jicicnlcmcntc eliseu
tida; c 1n·opôz o Sr. presidente: .1 ', se o 
arl. 3' devia ser suppt·imido, c venceu-se que 
silll; 2' se lambem o arl. '·l" dcvirt ser suppl'i· 
mitto c venceu-se igualmente qLw sim. 

Disse então o St·: presidente. que pas:::ava a 
propür ns emendas pela sua · ordem ; mas os 
Srs. Hoclta Franco c nibciro de Andrada 
pedirão licença .pnm rctit·aren1 as suas-Foi
lhes concedida. 

Propôz portanto a elo Sr. Souza Mello : c 
foi rcgcilnda. 

Perguntou então o Sr. presi,Jcnlc se a asscm
bléa julgava concluiLla a 2" discussão? Hcsol
wn·se fJUC sim. Pcr·gunlon mais se pas:::nva ú 
8" discussão? Hcsolvcu-sc que sim. 

Passou-se no segundo objecto da ordem do 
dia, c entrou cm discussão o cnp. 3' do regi; 
menta que ll·ala dos secretarias novamantc 
redigido pela respectiva com missão. (Vid. sessão 
de 4 do corrente). . · 
. O art. 9', que é o 1" do dito cnp. 3', 
foi nppro,·ado ; c igualmente o J'orão os al'i.s. 10, 
11 c 12. . 

Pl'incipial'a a disctllir-sc o arl. 18, quando o 
·sr. presidente declarou que estam inconuno
dndo, pot· cujo motivo se rctimva; c convidou o 
Sr. vicc·presit!enlc a tomar o seu nsscn~o. Assim 
se fez c continuou. a discussuo. 

o sr. :S:o~riques de rtozondo: -Sr. prcsi- . 
dente, eu approvo esta. igualdade que ha aqui· 
entre nós; mas lenho muitas. vezes ouvido · 
rcpctii·-p1·imus intel' pm·es- c 6 por isso que 
o primeiro .secretario occupa a cadeira de 

. presidente quando este falta c o vicc-prcsi
denlc. 

Portanto cu quizcra que os dous primcit·os 
sccrclnrios fossem recclJCr o imperador quando 
viCL· í1 assembléa; c os dous segundos lassem 
receber o príncipe regente, n ·regcncia, ou outras 
pessoas. E' uma pequena .diiTercnça; mas como· 
temos feito essa difl'crcnçn, acho bom f[llC a 
haja no rccebimcnte do imperador. Proponho 
para esse fim a seguinle: 

El!EXD.\ 

" Os t!ois scct·ctm·ios mais antigos irão receber 
S. M. Imperial quando vier ti asscmbléa; c os 
mais modernos o pl'incipc regente, a rcgcncia, 

c as mais pessoas. -O depulw.lo.lfcnriyllc~ de 
Rczenrlc,, F'oi apoiada. · 

Sascil.oLt·se cul:to a questão tie us al'lÍgos do 
regimento ficavflo, logo decididos clefiuil.iva
rncnle, ou se era precisa ·a 3" discu;:si\o, cotno 
cm geral pam todos os projectos. 

· Algtms Srs. deputados suslenlürüo CJillle a 
assembléa eslava na inlclligcncia que Iicttl'ão 
logo de uma vez appt·ovados; outros dcclnrúrão 
que nunca houvera decisão a este respeito. 

O Sr. Costa. Aguia.r:- Sr. presidente, a ~lc
lcl'lninaçilo do rcgimenlQ, que prescreve lt·cs 
eliscussúcs para ser sanccionado qualquer pro
jecto de 'lei, não púde, a meu ver, ler lugat· 
sohrr. o vencimento c npprovaç,ão dos artigo:; 
do mesmo regimento não sú por nrLO· militm· 
neste caso a mesma razão que. os illuslres 
mcmbl'Os, que o redigirão li I'Ct'i\O ern vis la, 
quando aquillo dclermi!lát·iio; mas princip~l
mcn le porque de oult·a fórma não seria ·tno 
cedo sanccionado o nosso regimento, . se em 
verdade os seus nrligos pudessem set· súmcnle 
approvados na 8' discussão ó que nos levaria 
muito tempo pela sua cxlcnsrw: nccrcscc a islo 
que a cxpcricncia nos lcm jtL feito ver a ncces-· 
sidadc que temos de uma regra ccr[a c inm: 
rim·cl, pela qual se guiem c govct·nem_os Srs. 
deputados, sem o que perderemos de certo 
muito tempo, como algumas Yczcs nos tem 
acontecido, . duvidando alguns honrados meni
bros do que o mesmo regimento determina, 
ou entendendo-o uns de umn· n1ancira, c outros 
de dill'crenle J'ú!·mn, por não ter sido nin~la 
sunccionado c approvudo. • 

Eu creio que este negocio jí1 :Lqui fui exposto 
á considct'::tl,,ão da ns:;cmbléa, o que melhor 
poderá constar Lia lcilqra das nelas; é verdade 
porem que me nüo lcmbm de ler havido uma 
dcéis:to formal, por \'Qlação, a este respeito; 
mais isto por modo algum nos pódc obstar, 
antes é mais uma razão devet·n1os dicidir esta 
rnatcria, que cm verdade é ele alguma moriln, 
pot·quc della pódc .dapcndcr o aproveitamento 
do tempo, cortando-se questões inuteis; c por 
isso sou de parece•: que desde já se tome uma 
decisão formal, i1a certczt\ de que votarei para 
que huja sómcnlc uma discussão sobre a dou
trina do regimento, sendo os .·seus artigo~, de
pois de discutidos sufficicnlcmcnte, approvados 
dcünilivamcntc para nos servirem de regra certa 
cm quanto outra cousa não fôr determinada. 

Propôz o Sr. vicc-prcsidente como melhor 
consultar ::.s actas a este respeito; o Sr. França 
se propêlz no referido exame ; mas rcquet·cu 
pouco depois que se deferisse a consulta dns 
nelas até ii sessão seguinte por levar muilc 
tempo acruella indagação. Assim se decidiu. 

O Sr. Lopes Gama.: - Eu peço a pala I' r;\, 
O ministro c scct·clario de estado dos negocios 
do imperio me acaba de communicar para 
ser presente n esta nsscmblén f(UC S. 1!. o 

' 
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imperador recebem n ratillcaçno da faustn noti· 
r:ia, qnc lwutcm mandou participar a este 
augusto congresso, da prisno do general Madeira 
na Bal1ia, c ela entrada da esquadra elo imperio 
naquellc parlo. 

Foi applaudido o ar111uncio com alias accla· 
ma('Ocs da assemblea c do· poro das gale-
rias. · 

Findo o applauso declarou o S1·. rice-prc· 
sidenlc que continuava a diseussl\o; mas pedia a 
palana c disse 

o Sr. Acoioli:- Sr. presidente, a preocu
paç~llo dos nossos animas pela enchente de. 
prazer que a assemb!Ca acaba de n1'anifcslar 
por tão fausta noticia, embarga de certo modo 
o uso da rnzito, c nos inhabilila para rermos 
c dicidirmos com espirita lranquillo as materias 
que se oil'erecem. Hequeiro pois que se sus· 
pendno jti os trabalhos ele hoje, no que ha 
pequena perda de tempo, pois já passa de 

· uma hora. 
o Sr. Costa. Aguiar :-Sr. presidente, oppo· 

nho·mc ao rcquei'imento do Sr. Aecioli; porque 
ntlo posso, nem deYo convir cm que· .se 
SUSpenda a sess:tO pelo motii'O que allega 
de estarem os anili1os agitados com a feliz 
noticia, que á esta assembléa foi comnm· 
nicada por S. M. o Imperador. Confesso que 
nos eleve ser em verdade da maior satisfaçM 
c prazer possi v e! o rcrmos os nossos innnos 
livres do tyranno. e mah•ado jugo lusitano ; 
mas por outra parle é lambem dcYcr nosso 
o .levantarmos a scssno no tempo detcrmi· 
minado para isto, c jtimais (!Or qualquer outra 
causa, por mais satisfactoria que possa ser; 
e declaro desde j{t, que me considero CO!ll 
todo o sangue frio para a continuaç:to dos 
nossos trabalhos, n11o olJstantc os justos sen· 
limentos de alegria, de rtuc estou possuido pela 
ccssaçno elos Inales que opprimino a desgra· 
çada Bahia; bem como me conscrmria lambem 
resignado, se desgraçadamente rccebcssemos 
alguma noticia dcsfavara1•cl, o que a providcn· 
cia para sempre aparte de nós. .. 

O Sn. VrcE-PRESIDEN1'E chamou· a atlcnr.no 
da asscmbléa sobre a proposta do Sr. Acci~li; 
e sendo esta apoiada, paz-se ú votar.ao, e conveio 
a maiol'io. da asscmbléo. em que ~e Jeynntassc 
immcdiatamentc a sessao. 

O Sn. VrcE·PRESIDEN'fE assignou para ordem 
do dia : 1', a 3' discuss:to sobre o projecto ela 
aboliçno do conselho· dos procuradores gemes; 
2', artigos do regimento ; 3", segundas Jcitu1·as 
de projectos. 

LcYantou-sc a sessllo depois de i!. hora 
da tarde. · 

José Ricardo dct CoMa .Aguiar de Audrad~ 
secretario. · '· 

. HESOLTJÇ,\0 DA .:\SSEMBLl~A 

P.\11.\ J051~ DOXII".\GIO DE A:Wil.\llA r. SIL\'.\ 

Illm. e Exm. Sr.-A asscmbléa geral con· 
slituinl.c e legislatim do impcrio do Bmzil 
ordena que a camar:t lia cidaàc de Porto-Alegre 
remetia o diploma do deputado á mesma assem· 
blea .José Feliciano Fernandes Pinheiro, Jiara 
ser guardado no seu nrcbiro. O que V. Ex. 
]c,•arfL ao conhecimento de S. M. Imperial. 

Deus guarde a V. Ex. Paço da asscmbléa, 
em 10 ele Junho de 1823.-Jo.lé JoaquiJn Cctr· 
11ciro de Cwnpo8. " 

Sessão em i. t ele .Junho • 

\'ICE· PllESIDENCl.l DO sn. CA~I.\IlA 

Reunidos os 'Srs. deputados pelas 10 horas 
da manh:t fcz·sc a chamada c acharil.o-se 
presentes 53, faltando por motivo de mo· 
!estia os Srs. Andrada c Si! Ya, Percim da 
Cunha, Gama, XaYicr de CnrYalho c Ferreira 
Nobre. 

O Sn. YtcE· PnESiDI:::-on: declarou aberta a 
sessão ; e lida a acta da an tcccdentc, foi appro· 
mela. 
· o sr. França:- Satisfazendo ao que hon· 

tem me encarregou a asscmbléa sobre o exame 
das actris, digo, que snpposto nM encontrasse 
nestas, decisD.o directa úccrca da apprOI'açn.o 
definitiva dos artigos do regimento, conhece-se· 
ccmtudo, indirectamente, ter-se vencido, que 

· ellcs ficavüo logo approYados, sem dcpcndencia 
de outra discussno. . 

Foi isto tomado cm consideraç1!.o pela assem· 
b_lén, e afinal propôz o Sr. vice-presidcnte, se 
os arligos do regimento, já vencidos, deYitlo 
_obscrYnr-se sem dependencia ela 3" cliscussno ; 
c clecídio·sc que sim, bastando por isso uma 
só discussno, por nM ler lugar relativamente 
ao regimento o que estava estabelecido a 
respeito de qualquer outro projecto. 

O Sn. SECRETARIO CARNEIRO DE CA~rros leu· 
o seguinte officio do ministro ele estado dos 
negocias do impcrio : 

"· Illm. c Exm. Sr.-S. M. o Imperador, 
inteirado. do estudo cm que se acha a fabrica de 
ferro de Ipanema, . pelo:> ofllcio que . á. · sua 
imperial presença fez subir Rufino José Felizardo 
c Cosla, em que como ãdministrador interino 
da mesma, dá ,circumstanciada ·conta de todàs 
os artigos que lhe dizem respeito, e pede· 
providencias, para que aqudle estabelecimento 
obtenha o melhoramento de que. é susceptivel. 
Hou1·e por bem, por portaria de 3 do corrente, 
recomrnendar ao goYcrno da provincia de 
S. Paulo, o maior desYello nas providencins 
de que se f'az credor aqucllc estabelecimento, 
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cuja prosperidade muito dcrc nlilisar a este 
imperio cm geral, c úqucll:t prorincia cm 
particular. . 

" Como, porém, entre as mcdiuas que o dilo 
administrador requer, se aponta, a de iscr.çno 
de direitos objecto privativo da asscmbléa geral 
constituinte c lcgislaliva i manda o mesmo 
senhor rcmcllcr a V. Ex. a copia inclus:i do 
artigo respectivo, exlrahido do mencionado 
ol'ficio, para que sendo levado ao conhecimento 
da asscmbléa geral, se lhe dê o valor que 
mereccr.-Dcus gimrde a V. Ex. Paço, em 6 
de Junho de 1823.-Jos.í Bon·y·acio ·ele An· 
drada e Sih•a-Sr . . José .Joaquim Carneiro de 
Campos. » . ' 

COPIA DO ARTIGO DO OFFIC!O DE nJ;FH\0. JOSÉ 

FELTZ,\l1DO E COSTA, ADJII:WiTnADOn 1!\TERI:\0 

D,\ FADR!CA DE FERRO DE. IPA:\El[,l, DA DATA 

DE 25 DE J[,\l1ÇO DE 1823. 

" Para facilitar a exportação do ferro, assim 
cm barra como fundido apontou V. Ex. na 
sua memoria sobre 'o mclhommcnto da fabrica, 
entre outras mcdiaas providentes a de pedir·se 
a S; M. Imperial a isenção de direitos úos 
portos·scccos dos productos da fabrica, que. 
forem para 'as provincias circumvisiu!Jas .. 

'' Agora, Exm. senhor, parece ser tempo 
de conceder esta graça ao estabelecimento de 
Ipanema, visto q11c os seus gcneros so!Trcm. i 
maior estagnação. » · 

Ficou a assembléa. inlcimda i e foi_lud"o· 
rcmellido á commissão tlc industria c fazenda. 

- O Sn. RIDEIRO DE A:mnADA : - Parece-n1e 
com•cnienle que para rnclhor instmcç1lo da 
commissãa, se cxi,ja do governo, um orticio de 
Agosto. ou ·setembro de 1821, que o govc1·no 
de S. Paulo lhe dirigia sobre o mesmq objecto 

· de isen~no de direitos dos productos d'aquclla 
fabrica. 

O Sn. A:-;oRAD.\ l\IAcnADO: _;_Acho justos; 
é um documento instrtlclivo que deve ser 
presente á corrimissão. · 

o Sr. Nogueira· da Gama;- Tambcmme 
parece a pt;oposilo, pedir-se a· integra do 
oflicio do administrador, para se i'ormm· 
algum juizo' sobre o estado actual da falil'iea. 

Eu creio que no tempo cm . que sei'viiilO 
thcsouro, se cxpcdirl\0 ordens para as pro· 
vincias de S. Paulo c Minas·G.craes, afim de 
que nõs registres passasse livre de direitos, 
tudo quanto fosse da fabrica de Sorocaba; 
comtudo, ·certeza nllo tenho; portanto i seria 
bÕm pedir ao thesouro esses papeis, para 
que a commissllO possa dar o seu parecer, 
com lodo · o conheci mcn to de causa. 

Leu mais outro o!Ticio do mesmo ministro, 
concebirlo nos Lermos scgúinlcs : 

cc 111m. c Exm. Sr. - Manda. S. 1\I o 
Impemdor t·emetl~r a V. Ex. • n consulta e 

mai~ papeis inclusos, relativos a Antonio 
ll!achar.lo de CarvuJ!w, para serem levados 
á respectiva commissão da asscmbléa geral 
constituinte c legislativa, a qtlCm se achão 
aflcctas as prctcnçúcs do supplicanle.-Deus 
guarde a V. Ex.-Paço, cm i de Junho de 
1823. - José Bol!'ijac-io ele Anclrcula e Silva. 
Sr. José Joaquim Carneiro de Campos. " 

Ficou a asscmbléa inlcil·ada i c delcrmi· 
nau-se que l'ossc,tudo rcmcllido á commissão 
de fazenda. . . 

O sr. Alencar : - Como vicrüo estes pa· 
peis relalil'os ao requerimento do Sr .. Ma· 
chado, peço a V. Ex. que convide a com· 
missão pam dar quanto antes o seu parecer. 
Est() homem allcga serviços mui relevantes, 
Qslá desgraçado, c é prelcnderilc ha mais de 
sele nnnos. ( Apoiado. ) 

O Sr. Ribeiro de Andrada :-A com missão 
de fazenda não se tem descuidado de cla:r o 
seu parecer, estes papeis, que chcg1\o agora, 
por clla l'orão pedidos. Não se esquece· de 
seus deveres i logo que lhe fôr passivei, ha de 
apresentar o seu parecer. 

Em conscqucncia do que disse o Sr. 
Ribeil'O de Andradn, julgou-se que não linl1a 
lugar o que requerera o Sr. Alencar.· 

O Sr. Rodrigues do Carvalho : - Eu peço 
a palavra. O il!ustre deputado o Sr. Maia 
ofi'ercceu uns apontamentos para a procla· 
maçlto deste cong1·esso aos povos do impcrioi 
lm muito que se orclcnou que · estes aJ,on· 
tamenlos fosscn1 rcmcllidos à commissüo de 
constituição, mas ainda nua farão, npczar de 
se ter declarado urgente a matcria. Hcqueiro 
pois a V. Ex. que se faça a remessa quanto 
antes, para poder a commissM desempenhar 
o seu dever. 

O Sa. SEcnnETAIUO FnANÇA :-E' neccssario 
que os Srs. das commissaes designem o 
seu relator para o secretario se saber en ten. 
der : ali{ts tudo é . confusão. 

Resol veu-sc que assim. se fizesse i e o Sr. 
Andrada Machado declarou, que o .da com
missão de conslituiç11.o era o Sr. Araujo 
Lima. 

Passou-se :i ordem do cUn i c entrou-se 
na 3." discussão do projecto da aboliçi.\o do 
conselho de procuradores, que foi 1\do com 
as emendas que tirihão . sido ap-oiadas, c se 
nchavno sobre a mesa. 

o sr. -Carneiro de Campos : - Parecia-me 
que n. matcria do. s· e 4° artigos, podia 
servir de prenmbulo a esta lei,. c nno entrar 
como ::.rtigo delJa, mas como razl\0. 

Fazia-se vêr, que já . não existino os 
'motivos que dctcrminarilo· a convocaçno da- · 
queiJe conselho, c que ficando só per con· 
selheiros do hnpcrudor, os ministros de 
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cRI :1do. r>lcs se riM J'C''ponsa 1·eis na f<,nn:t 
t!a ki. 

o sr. Andrada Machndo :- X o caso que 
~upprimão os artigos, é que isso poderá ler 
lugar i ma~ depende de uma indica('i\o nova. 
"\gom o qne me parece que J der e l'azcr-sc, é ir 
pondo os artigos :i ralação i pois se cllcs não 
forem supprimidos não têm lugar o que lcmbm 
o i!luslrc prcopinanlc. 

O Sr. Cnrnoiro do Cnmpos :..:_Eu tambem 
uão fallci scni\o para o caso da supprcssãO. 
Aqui lodos têm concordado que aquclla malcria 
~ú serve de instruir os povos das razões da, 
aholição do conselho, lembrando-lhes que cllcs 
111\o elevem ler agora outros procuradores que 
não sejM os scÍ1s deputados i orn, isto cu 
qnercria que antes . se puzcsse no principio, 
e por isso propuz :'t considcra~ão da as· 
scmbléa. 

o Sr. Costa Aguinr:- Sr. presidente, I c· 
vanlo·me para J'allar sobre a ordem, porque 
observo que se vac divergindo da questão; ·o 
r1ue pretende o illuslre pt·eopinanlc o Sr. C:ar· 
neiro de Campos é, que passe a doutrina não 
como artigo, mas sim como razão da lei, 
c que esta seja col!ocada cm lugat• proprio, 
formando como um prcamlmlo, conforme o 
cslylo da nossa lcgisla~ão até aqui oliscrva~o i 
mas esta prclcn~ão, por ora é fúra da ordem, 
porque ni\o tratamos agora desta quest1lo, que 
a scn tempo sen't discutida compclcntcmcnlc i 
c até mesmo porque, emquanlo outra cousa se 
nrw resolver cm conlmrio, dcrc subsistir o que 
se determina no art. 49 do regimento, que 
expressamente ordena que cada proposta cán· 
lcnlm simplesmente a cnunciaç1lo da ronlnde 
lcgi;;ialil'a sem preambulos, nem razões i por· 
lanlo, ludo quanto n1lo seja !'aliar sobre a 
malcria elos artigos do . projecto, que está cm 
rliscuss1ló, pam allnal ser ou não · appromclo c 
sanccionado, é fallar conlm a ordem, c perder 
tempo. 

Em vista do ponderado, pcrmitla·mc V. Ex. 
o lembrar, que me parece mais conforme 
que nos ·Jimilcmos súmcnlc ú qucsl11o actual; 
c depois ele sanccionado o projecto, poder· 
sc-ha então lralar do que lembra o Sr. Car· 
nciro de Campos, aprcscnlanclo .cllc a sua 
mor;rLo mt !ürma do regimento. 

O Sr. Fornandos Pinheiro: -A .proposiç1l0 
do m·l. 1" firma-se cm raz1lo c direito i porque 
os chamados procumdorcs de provincia, nãO 
C!'l\o mais do que uma leve sombra c um 
anc1~1cdo desta nsscmbléa i porém, depois da 
sm mslnllaçã? c no syslcma adoptado, nós ó 
que somos ho,1c verdadeiros representantes· dos 
poros, portanto deve cahir c dcsapparccrr esse 
co.nsclho, cuja insliluir,~ão foi apenas medidas 
de circumslancia. . 

1'nmbem apoio o art. 2', c 11~0 arho peso 

no;; argumentos r:om q11C o tem· eomhalid,l 
abnns dos illusl!'CS membros, que me pl'c· 
cccJcrM a falJar, ]JOI'r(ll:lnlo IIOlO aqui CXill'eS· 

sücs generosas c lisongcims pam aqucllcs qnc 
hcm servirão c mcrccer:io da naç1lo, pois qnc 
uma sú pala\'l'a ele reconhecimento cm nome 
da palria, Njuin,tlc bem as corôas. de lot~ro c 
de carvalho, 'com que na GJ·ccJa c homa 
prcmiavão. os hcrúcs i cm YC!'lladc, quç seria 

_ pum mim o melhor galardtlo, inrcstido aliús 
tlc l'uncçücs mái" auguslas, c sali:lfcilo voltaria 
no outro dia a conl'undir-mc na massa dos 
meus concidadãos. 

Fallarão 1r.ais al~tms Srs. dcpul:ldos : e 
julgando-se nllnal n malcria discutida, propoz 
o Sr. vicc-prcsidcn te :'L ,·ola\'UO do ar I. 1 ", c 
foi approvado. 

Propoz o art. 2', c foi npprovado coli1 a 
mudança das pnlavras-eslircr1lo nesta homo::;a 
commissão-para as seguintes:- dignamente 
desempenharãO esta commissão. · 

Propoz o arl. 3" c foi appromdo la! qual 
eslava redigido;' sendo rcgcilada n supprcss1lo 
dcllc qtic linha sido apoiada na sess(LO anterior. 

Propoz finalmente o art. 4", c depois de 
algmnas breves ohsermçúcs, c de ser rcgc!tada 
n SLlpprcssi\0 clcllc rp!C lamhcm ~e vencera 
na scssrto :mlcccclcnlc, foi appro1'!1do no con· 
texto seguinte : · · 
. " EnuJuanlo a constituição não dcct·dar a 
cxistcncia de um conselho do impemdor são 
.tão súmcnlc conselheiros de c:;tado, os minis· 
lros c scci·clnl'ios de estado, os CJl!::tcs serão . 

· rcsponsavcis na Jürma à:t lei. '' -
Perguntou cnlrto o Sr. vicc·prcsidcnlc se a 

a;:scmbléa sanceionnva o projecto com as rilic· 
ra~ucs appl·oradns Ealm a rcdacç1lo; c rcsolrcu-se 
que sim. 

P:tss~u-sc :'t 2' p:~t·lc da ordem do dia que 
era a discuss1lo do regimento do capitulo :3", 
qnc ficam interrompida na scssil.o antecedente, 
c l'oi lido o arl. 13 com a cmcncla·do Sr. I-Icn· 
riques de Rczcndc. . 

Depois de hrc1·c discussão foi npprovado nos 
lermos seguintes: . . 

•r A cargo dos dons 1." secretarias fica acom· 
panhar o imperador quando vier {t asscmblóit, c 
dos clous ultimas acompanhar o príncipe regente, 
a regencia, ele. n 

O art. 14 foi npprovado com mudança da 
pnla\'l'a-anliguidades-pnra-graduaçõc~. 

O arl. lii foi appromdo como malcria jt't 
vencida. 

Seguio-sc~ o capitulo das formalida~lcs qlJ.e 
se hão ele: guardar na asscmbléa-quc era o 
ii• do projecto, mas que passou n 4• pela 
supprcssuo do que lrulara dll tltczourciro 
da asscmblóa. 

O Sn. SJ~CnETAmo CosT.\ Am:IAn leu o 
arl. 19, que é o 1' do referido capitulo, c 
do teor seguinte : 
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cc Art. lü. No topo da sala das sessões 
esl:u·á o llu·ono rmpcrial, c no primeiro de· 
grúo á direita estará a cadeira do prcsi· 
dente da asscmbléa, quando o im pcradm; vier 
assistir. '' 

o Sr. Carneiro do Cam.pos:-Jásc decidia 
aqui que era nccessario separar neste capitulo 
o que pertencia ás scssllcs ordinarias do que era 
sú proprio das cxtraordinarias, cm que temos 
de receber S.l\I. Imperial, o principc regente, ou 
rcgcncia. Eu lembro que isto jti csl<í vencido; 
mas podemos ir iratando de cada um dos artigos 
em particular. 

o Sr. costa. .Aguiar : - Sr. presidente: O 
que diz o nobre prcopinanle, o Sr. Carneiro 
de Campos, foi cm verdade assim decidido; 
por quanto ponderando-se cm sessão de 3 do 
corrente que este capilLtlo só tinha sido appro· 
vado provisoriamente para dia da inslallaçM 
da asscmblóa, porque o caso urgia, foi por isso 
exposto novamente á discussão, c então se 
venceu que fosse dividido cm duas sessões ou 
parles, uma que tratasse do que fosse relativo 
ús formalidades das nossas scsslles ordinarias, 
c outras das cxtraordinarias, principiando-se 
primeit·o por aqucllus, e depois por estas; e 
por haver dado a hora não poude progredir 
a discussiío, o que agora tem lugar. 

Quan lo porém i! malcria do artigo e !la é 
por sua natureza tão clara,. que me parece 
nl\o dever so!Trcr allcraç:ilo, por se haver 
j:'t dilo o que pareceu comcnienle, quando 
cl'isto se tratou na scssilo preparaloria de 
80 de Abril passado ; e por isso voto que. 
passe o artigo tal qual csl::í redigido. 

O Sr. Barão de Santo Amaro : - Eu creio 
que este artigo j{L passou, quando tratámos 
das formalidades com que devia ser recebido. 
S. l\I. o Imperador; c enl'llo se decidio 
qual era o lugar da cadeira do Sr. prcsi<lcnlc. 

O Sr. Carneiro da Campos: - Este arligo 
• já se discutia e approvou; mas foi sómcnte 

pura nos servir de regra no dia da installa· 
l,'ilo; por ser indispensavel determinar antes 
d'nqucl!e dia ó ceremonial que se havia de 
praticar: mas logo se declarou que as deci· 
sacs erão só provisorins, e que deveria este 
capitulo ser ele novo discutido com todos os 
mais do regimento, para a sua definitiva 
npprovação. (Apo-iado. ) 

o Sr. Dias : - A cadeira do Sr. presi· 
dente deve estar no mesmo plano cm que 
estiver a do Imperador. Por ora que se está 
tratando do pacto social quando o presidente 
fhl!a negle lugar ao Imperador, parece-me 
que nada mais é do que um homem fal· 
!ando a outro homem. Ser:l. div~rso o meu 
parecer quando o Imperador tiver aceitado n 
CO!JSliluiçno: euUto cumpre 1ralal·o como 
imperante c chefe reconhecido da naçno. 

Tolro 2. 

? Sr. .An~ra.da Machado : - Não posso 
deixar de dizer que isto é anti-conslitucio· 
na!. O Impcmdor, como D. Pedro d'Alcantara 
é hom~~· · mas como Imperador é um ente 
metaplus!co, é uma autoridade reconhecida 
. d ' mn a :mlcs de nós sermos reconhecidos 

representantes da naçno; se clle o não fosse 
nilo linha poder de nos convocar'· isto é 
destruir-nos a nós mesmos. · ·' 

O Sr. Renriqu.os deRezondo:-Sr. presidente 
não é para aqui esta questno. E' indispen
snvel a .prioridade da. cleiçno do Imperador; 
mas nno se trata disto, nem se cllc c a 
asscmbléa sno iguacs. 
. E' por isso que cu peço a ordem : pois 

amda quando se !ralasse dessa materia, que 
nãO é deste lul!ar c se decidisse nunca se 
podia entender elo presidente qu~ não é a 
asscmbléa. O presidente é só p1·tm·us inte;· 
pa1·es c nãO póde sú por si fi"Ltrar pela 
assembléa inteira. c 

. Acho portanto mui bem designado o lu"ar 
que lhe marca o regimento ; o mais nã; é 
objecto desta discussãO e quizera que se nãO 
tratasse disso, que é fora da ordem. 

o Sr. Dias: - Não presumo que a minha 
opinião fhça voto t!ecisil·o ; pretendo sómcn te 
expressa!' meus sentimentos quanto está ao 
alcance da minha razão; não espero beneficias, 
nem lemo maleficios: a nada aspiro mais 
que á felicidade da minha palria ; pam a 
conseguir a nenhum perigo me pouparei. 

A causa· do Brazil é a minha causa : com 
representante da nação heide sustentar-lhe a 
a dignidade; se ella f'ôr infeliz eu serei 
infeliz como ella, emquanto a minha coopc· 
ração me parecer consequente. 

Se porém a constiluiçilO que vamos a 
fazer nào me agradar por me nilo convcn· 
ccr da sua bondade, não a acceilo nem 
assigno, e despedir-me-hei da minha palria. 
Entrelunlo na certeza que fazemos reunidos 
um corpo moral, com entendimento e vonta· 
de, com 'direitos e devct·cs, zelarei os direi
tos deste corpo com prefcrencia a outro 
qualquer. 

Por issu ''indo o Imperador n esta assem
bléa no acto da sua installnçno, nilo é 
superior Ít nnçno que se constitue e se acha 
representada, é quando muito, um homem que 
falia a outro homem. Sim, nós seriam os infelizes 
se a naçno inteira o nno tivesse escolhido com 
prcferencia para seu chefe constitucional'!! é fcli· 
cidade n~o haver outro cm .iguaes circum
slancias, que com elle rivalize. Prasa a Deus 
que o nno illuclno ou adulem ; e cu seria 
de voto que nquelle que . th·cssc a ousadia 
de o adular fosse exterminado. . . . (.A' ordem 
á ordt:~n.) Estou .na ordem : sim, aquclle que 
o adular será indigno de ser bmzileiro; e 
justo seria qnc a exemplo do cstntnario 

'i 
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romano que promcltcu l\1zcr do l\lonte Avcnlino 
uma cslalua ao imperador, J'o~sc com cllc 
exterminado; cessaria assim de nos causar 
desconfianças c cscantlalo. 

O imperador conslilucion:tl não o é se 
nilo acecitar a conslituif,~ão (o que Deus não 
pctmilla) log-o não é imperador de factü c 
de direi lo c nós, pelo con lrmio, somos ele 
lhclo c ele direito representantes ela nação, 
sem poder hai·cr conling-encia. 

E' port::mto neccssa;·io rcccbel-o com aquclla 
distinc\'lto que nem mcnoscabc a alla pro· 
eminencia a que cstú destinado com prcfc· 
rcncia a qualquct• oulro c:idadM, nem lambem 

. de~pojc a assembléa da soberania c indcpen· 
dcncia de que cslú revestida; zelando-se 
assim com primazia seus primitivos direitos. 

lcui por isso de vólo que a cadcim do 
Sr. prcsidcnic ficasse cm pamlello com a 
que se destinam ao imperador, para que 
conslassc ao mundo inteiro que o Brazil 
não ó scrril, c que sabendo sustentar seus 
direitos lambem ha de cumprir indubilavel
menlc com os seus deveres para com os· 
mai;;, tlcnlro dos limites da justiça. 

Sim. sciiltot·cs, o Brazil ha de identificar· 
se de ·ununimc aecordo com o imperador c 
procurar com cllc os meios da prospcricl:iclc 
gct·al; lla de ser com cllc justo, sempre 
cohcrcnte com os fins que se tem proposto 
c supel'ior ús lmma~ c aos ardis dos dema
gogos que aspit·üo a dominar-nos; dividindo
no~; c a nossa união serti constante como 
b:czc infallircl da nossa actual c f'ulum pros· 
p01·idndc. 

Consiga-se islo, cmhoru nltO seja por mim; 
consig-a-o esta ::tllgusla asscmblea, ainda que 
se risque o meu nome dos fastos ela nossa 
l1istoria ; nlcuncc-sc eslc he1il c cu "ou 
satisfeito. 

O Sr. A.c.drnda Machado :- Sr. presidente 
se pudesse persuadir-me que o illustrc prco
pinuntc cnl(•nclia o que acabou de dizer, cu 
llte perguntaria o que é o chefe da naçM 
na furmu de governo que temos adoptado ; 
mas o nobre deputado nilo entende o que 
pronuncia; c assim succedc a muita gcnlc; 
cu lhes perdôo. 

A unica cousa que disse que tivesse gcilo 
c que de alg-um modo fere o ponto da 
queslilo c o seguinte: pretendeu sustentar a 
sua opinião dizendo que nós cstavamos 
deputados c que o imperador nilo saberia 
se · ficaria imperador, porque dependia da 
sua accilaçl\o da conslituiçilo. 

Devo dizer que o imperador está rcconhc· 
ciclo impcradot· pela mesma naçno que nos 
fez cl1:1!ulados ; c antes qt~e fossemos depu· 
tados Ja eslava ucclamado lmJlCrador por esta 
mesma naçno ; pot· consequencia a sua gra· 
dUt~(:lto é unlcl'ior ÍL nossa, tanto que usou 

... ·····• . --····-·-··· ---------~· ........... _____ .. -. 

deste excrcicio scmlo canal c orgltO por 
onde se exprimia a vonlatlc da . nuçtto, 
cm conrocar esta augusla asscmhléa; por
tanto c sem du\'ida uma autoridade reconhe
cida c tanto que nas nossas lcgisltttums 
ordinurias como ms cxtraordinarias lm de 
ler aqui sempre o lug-ar que lhe compele 
corno chefe ·da naç1lo.. ' 

Quanto ú outm qucslilO ; o aceitar ou não 
aceitar é uma qucsl1lo cxtra01·dinaria que me 
nilo interessa; cu nilO lrato do que ha de 

. ser, cu lralo do que c, lrato do assento do 
imperador c nada mais ; lambem digo que 
nlto basla mesmo para deixar de ser chefe 
da naçM o recusar-se o pado SJcial feito 
por nós, procuradores da na\:ão ; mas é prc· 
ciso saber-se uma cousa se o que fizcrM os 
procuradores da naçilo é conforme aos po
deres que l.inh ão, ou se passarilo os poderes 
que lhes deu a naçllo; no 2• caso podcr:.i 
recusai-o c apcllar de nós pura a nar.~ã!' in· 
tcira, assim como nós l.nmbcm apellarcmos 
para a mesma nação no dilo caso, se cllc 
rccusat· aceitar o que fizermos sem nos ar
redarmos das nossas procumçocs. Isto é lin
guag-em constitucional ; o mais silo confusões. 

Sr. presidente,· n1lo ha senão uma autori
dade no Bt·azil a da naçãO ; c nós somos 
seus delegados como o imperador (apoiado); 
se o imperador é autoridade suprema anles 
de nós, se clle só corresponde á nossa col
lecçilD, como igualai-o a um de nós? Is lo 6 
que é anarchia e cmquanto me restar Iingua 
c unimo que nunca me ha de faltar, cu it·ci 
denunciar ao Bruzil inteiro quem silo seus 
inillligos c quem o quer inund::u· de san3uc; 
mas cnganilo-se, Sr. prcsidcnlc, o Bmzil rc· 
jcila cslt>s aposlolos de nivelamentos c sc
diç~l'to. 

o Sr. Dias : ...:..Nno aceito o · pcrdM, que 
me prodig-aliza o illuslre preopinanle: perdl'!.o 
presuppúc crime, ou clh·ida; ora nem uma 
nem outra cousa me opprime; sou portanto 
muilo supcriot· a este c outros insullos. 

Sustentando a dig-nidade da naç1lo, que re· 
presento, nenhum sacrificio me é penoso ; só 
a mzl'!.o tem sobre mim a superioridade que 
g-ratuitamente se arroga o illuslre prcopinantc, 
em quem não reconheço preccdcncia c só 
prepotcncia, que desprezo. Seria melhor emu
decer se 11ilo julgasse do meu dever ·con
lcslar o que se oppoe á minha razno. 

Só leis rcgulno acçoes humanas . e como 
nenhuma lei anterior hal'ia reg-ulado aqucl!as 
de _qué tratamos, pertence ú razno livre marcat· 
a cxtcnsilo da liberdade de que fazemos uso. 

Hept·cscnlantes como somos de uma naçl\o 
livre, que se consiluc, não podemos em quanto 
nos consliluimos, tratar o imperador como · 
superior ú mesma naçno, mas sim como se· 
cundario ú sua soberania. -
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Nno o fa~nmo~ tng mclnphisico, CJLIC não 
o vejamos delegado dclla exercendo o poder 
executivo cujas mótas ainda nilo marcamos; 
compelindo-lhe por ora mais deveres, que 
direitos pois que não é conslituido imperador 
scn110 para a nn\~1lo que o constitue sugcilo 
c nunca superior ús leis, nem aos legisla· 
rlo!'cs, cmquanto exercem o poder soberano 
indivisivcl c inaufcrivcl {L mesma naçilo, cujos 
sentimentos me persuado cxpre~sar quando 
profiro esta minha opiniilO. Se a assemblóa 
resolver o contrario, seguir-se-lia então que 
me enganei, ou fui vencido. 

O Sr. Ribeiro do Andrada: - Parece-me 
que esta assembléa não duvida que o impe· 
radar est;í reconhecido pela naço.o; que é 
um poder constitucional; c que goza ele" todas 
as prerogalivas proprins do monarcha, das 
quaes" ellc só é revestido. Posto isto nilO sei 
como pretende o nobre deputado que o im· 
pcrador ainda dependa, pam o ser, do acto 
de acceilar a constilui\~110! Se assim fosse, 

· tambcm nós, apezar ele nomeados pela naçM, 
icrualmcnlc depcndcriamos para sermos depu· 
tãdos desse mesmo acto, pois a qualquer ele 
nús é lh-re, bem como o é ao imperador, 
acccital-a ou deixar ele a acccitar: é pois 
:ibsmdo dizer-se que o Impemdor nilO é o 
chefe da naçM emquanto nilo acccita a con· 
stituiç11o: poderá deixar de o ser, mas nin· 
guem duvida que ellc o -6 presentemente. 

Quanto á situaçilO relativa elas duas ca· 
deiras, direi sómontc que se nós pudcssemos 
reunir toda a asscmbléa no assento elo pre
sidente (apolarlos, apoiculos) entilo nilO se eh!· 
vi daria dessa igualdade; mas querer que uma 
!bcçM da assembléa lenha os allributos de 
toda clla, é querer o qLIC nilo pódc ser; C! 
ainda a isto cu poderia accrcsccntar que nós 
somos representantes tcmporarios da naçãO c 
o imperador é o chefe hereditario dclla. 

Isto é quanto basta p:tra convencer o no
bre preopinante que o artigo do regimento 
se funda cm principias incontestaveis que a 
commiss11o teve cm vista quando o redigia. 

Direi por fim que sM estranhaveis scme· 
llmntcs discursos ; dcllcs se tir110 consequencias 
perniciosas c só serYcm de espalhar no povo 
doutrinas erradas, que produzem desordens c 
pcrturbaçocs em detrimento da causa publica. 

E' preciso que a assemhléa pondere rio 
que pódc resultar de se espalharem principias 
l11.o oppostos aos que professamos. 

A naç1lo já escolheu a fórma de governo; e quem 
pretende dcslruir os principias que constituem 
esse go1•crno escolhido, vai contra o voto da nação 

o Sr. Carneiro da. Cunha;- Que importa 
que o illuslrc preopinantc erre na sua opi· 
niilo? A . assembléa, se reconhece que clle 
erra, nno approva o que cllc propoe c decide 
o que melhor cnlcndc. 

Eu nilcl vejo. que cem i~lo se pt'omo\'il a 
discordia c a desordem. 

Como pódc merecer o nome de dcsorga· 
nisado1· um deputado que confessa que diz 
o que sua razão alcança c que não chega a 
mats o seu entendimento? Nem lodos podem 
ler conhecimentos vastos; cada um diz o 
que sabe c o que lhe parece mais acertado, 
como deve fazer cm salisfaçilo dos seus deveres. 

l\Ias aqui vejo que muitas vezes se levanta 
um deputado só para atacar outro como 
commigo mesmo se tem praticado : c cu quizcra 
que se evitassem tacs alaq,ues pois ningucm 
vem aqui para ser ·injuriado. 

O Sr. Ribeiro do Andrada: - En ct·cio 
que a asscmbléa reconhece que eu nào fiz 
mais do que atacar as razúcs do nobt·c 
prcopinanlc: mo~lrci a diíicrcnça que b 
cnlrc um membro da asscmbléa c o manar· 
cha; e a nu!lidadc do argumento tirado da 
duvida de aceitar ou não o impcradór a 
conslituiçilo. 

Em ludo isto ataquei doull'in(\s c n rw 
individuas; c ataquei-os porque admittcm 
interpretações de · que se podem tirar pcssimas 
conscqucncias, espalhando dcsconfianps pch1 
nurno. ' . 

Tacs doutrinas silo perigosas a· meu 1·er; 
c dcclo.rar o juizo qnc fórmo é um acto ti'lO 
livre para mim como par:\ o illustJ·c pt·co· 
pinantc. 

O Sr. Muniz Tavares : - St·. presidente : 
levanto-me súmcntc para dizer que ha ma· 
lerias de que se nilo dc1•c lralar nesta 
asscmbléa; clcYcmos lcmbrm·-nos que o povo 
tem os olhos filos cm nús, que as nossas 
opiniões serilo lidas c as nossas palavras 
pesadas ; cumpre que s(\jmnos circúmspectos; 
se· apparccercm no Diario da assembléa 
opiniocs desorganisadoras pódcm prodL!zir males 
de grandes conscqucncias. 

Eu peço pois que V. Ex. me chame ti 
ordem, se cu cahir neslc __ eno c lambem a 
qualquer Sr. deputado. 

0 fim unico dos noSSOS trabalhos é SIIS· 
tentar a causa do Bmzil. (Apoiado. ) 

O Sn. VrcE·rnEsmi:NTE perguntou se a ma· 
teria cstavava discutida e julgando·8C que 
sim, propôz {L votaç11.o o artigo c foi appro· 
vado sem altcraçilo. 

cc .Art. 20. Nas ~cssocs ordinarias estará a 
cadeira do presidente defronte do throno, c 
diante clclla estará a mesa; cm cima dclla 
os santos evangelhos; Um. exemplar ela con· 
slituiçilo, outro deste regimento, os codigos 
das leis do Impcrio, a lista impressa dos 
deputados c dos membros de cada commiss1lo.n 

o Sr. Franca: - O que se ordena neste 
artigo a respeito dos codigos das leis me 
parece impossi'vel na pratica, a nilo ser uma 
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mesa cxlt·aordinariamcnte grande; qnantlo 
ali;b; para consullal-os uma ou outra vez 
nenhum inco!11'cnicnlc hn cm que cstcjil.o no 
archi\'o, 

o Sr. Costa .~gul!\r: - Parr. o::; liwos qne 
devem estar cm cima da mr•;;a não é ncccs
sario que clla s~ja tão gt·anclc como pretende 
o Sr. França, porrJUC não s;lO cl!cs cm lilo 
g;·:mde quantidade, lodos nós sabemos o 
numero dos volmncs que form11o as diversas 
collccçúcs de leis, pul1licadas em Portugal c 
artni no Rio de Jancim ; c ainda mesmo que 
a estas se un1lo os rcpcrlorios c ~yslcma 
dos regimentos, ludo islo não !'a~, torno a 
dizer, uma nmucnsidade de \'olmncs para 
que não poiisão existir aqui : c por isso 
achando o artigo concebido Ião claramente 
que até me parece inulil gastarmos o tempo 
na· sua discussllo, rolo para que passe tal 
qual está . 

• Julgou-se a mal.cria discutida; c posto :'t 
volaç·ão o artigo foi approvado sem allcração. 

" Art. 21. De um c outro lado do presidente 
colarão as cadeiras dos secretarias, os quacs 
lerão diante de si o livro do rcgistt·o das 
propostas c das acl.as elas scssocs publicas 
ela asscmbléa. " 

o Sr. Franca: - Isto é contrario á boa 
ordem de serviço. Se estes livros do registro 
das actas c pmpostas csth·ercm sempre sobre 
a mesa, como se Imdc trabalhar ncllcs na 
secretaria. Se alguma duvida se ofi'crcccr, 
manda-se á secretaria; ludo está dentro uc casa. 

o Sr. Carneiro de Campos :- Confúrmo
me com o que diz o ílluslre prcopinanlc. 
Se passasse a doutrina do artigo seria dia
riamente interrompido o lmbalho, ao mesmo 
tempo que nenhuma difficu!dade ha em se 
consultarem estes livros na secretaria ou 
mandurem-se buscur para aqui. Eu creio que 
no artigo deve dizer-se simplesmente - de 
um e outro lado do presidente eslarno as cadeiras 
dos secretarias ; - c o resto ser supprimido. 

O Sn. PnESIDE~l'E propôz o artigo como 
o rccligim o Sr. Camciro de Campos c foi 
assim appromdo, 

"Art. 22. Os deputados estarão assentados em 
torno da mesa em fórma circular, de modo quc 
t~dos vcjno o presidente c del!e sejno vistos, as
scnt~nclo·se indistinctamcntc, c sem prccc
dcncm. n 

O Sn. GmxEmo DE C.\ltros : - Entendo 
que seria melhor dizer-se - diante da mesa
cm l~gar ele - cm torno da mesa, - Yislo que 
depo1s se designa que é cní fórmn circular. 

O Sr. :S:'Onriques de Re~ende :-Eu Yolo pc
la supprcssilo deste artigo. A sala está formada 
de modo que por força os que tomo.o assento fi
cão assentados cm fórma circular; c pot·tanto é 
tlc3ncccssario o artigo. 

Foi po>lo ;~t \'ul.ar;üo o a!'lit~o; c appl'OI'till-~C 
pul!llo-;;e ;i,; palaYras -diante da mesa.- cm 
lugar de- cm torno da mesa. 

"At·l. 23. De um c de outro lado do lhrono fi. 
eadõ ele pé os of!isiacs-múrcs da casa imperial, 
<l;t parle direita o mordomo-mór, c da esquerda 
os mais officiacs-rnórcs, eonJ'onnc as suas dill'c
rcnlcs graduações; os secretarias de estado tcrfto 
assento raso ;'L direita do mordomo-mór. O res
to ela comilira e o corpo diplomatico irão para 
as tribunas : · c ao publico são destinadas ns ga
lerias sem clislincçllo r.lguma. '' 

O Sr. Carneiro de Campos : -Quando l.;·a· 
lamas deste artigo em sessllo preparaloria, f11i ele 
opinião que os secretarias de estado de\'ião en
trar com o imperador na asscmbléa, não como 
crcaclos ou ofliciacs da casa imperial, mas como 
niembros do poder executivo ; c porque os con
siderei assim, Yolei que o lugar que lhes 
compelia era á direita do lhrono, logo de
pois elo mordomo-mór. Fui .lambem de opi

. nino que dcvii10 lei' assento, pois as.~im como 
nús cxercião um poder sobcrano. Tudo isto 
se venceu ; mas ntto se approvou o que 
eu igualmente propuz, que o assento fosse 
de encosto como o nosso, pois se rcsol
I'CU que se lhes dessem assentos rasos. Eu 
nincla entendo que os ministros de cstaclo,de· 
I'Cm Ler assento de encosto como os nossos ; sl\o 
membros· do poder executivo, este podcr é um 
dos soberanos c assin1 como nós porque 
rxercitamos um poder soberano temos assento 
de encosto, lambem ellcs o devem ter, e nil.o in· 
feriar aos nossos. Este é o meu parecer. 

o Sr . .A.ndrada Machado : -Não sou cle;;ta 
opinil'lO. Ainda que os sccrcturios de estado 
excrção o poder executivo, obrão cm nome do 
chefe supremo; c portanto n110 pódem ser igua
lados nos deputados que silo membros do poder 
legislativo; a sua jerarchia é inferior ; por isso 
sou ele voto que tcnhi!.o assento, mas que mar
que difl'ercnça entre clles o os deputados. Uma. 
cousa ha neste artigo que eu talvez mudasse, 
pot·quc me parece que o mordomo-mór deve 
ter assento. 

Elle é na casa real superior a todos os outros 
oJficiacs dclla ; é uma especie de secretario de . 
estado; tem expediente privativo, uma secreta
ria e o!Ticiacs ; c até despacha com o imllCranle; 
entendo por isso que tambcm deve ter assento. 
Ha ainda outra razi!.o ; nos primeiros tempos da 
monarchia portugueza os mordomos·móres n11.o 
linh1!.0 assento cm cól'lcs ; mas depois foi-lhe 
concedido ; c u!lo me parccc justo despojal-os 
desta regalia c honra, de que l1a tanto tempo 
cslüo de posse. 

o Sr. carneiro de· Ónmpos : -Sr .. Pl'esi
denlc, cu penso de difi'ercnte fórmn: faço distinc
çilO da autoridade que l~m os secretarias de cs
laLlo, á que tem o mordomo-mór ; pot;quc este é 
um ollicinl da cnsn do imperante c os outros 

.. ··-----!.--~---~~--------------~-------------· 
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exercem, como se sa]Je, um dos poderes sobe
ranos i embora lenha cllc quantas regalias quizer 
na casa real, ou imperial, nada tem ele commmn 
com os secrclal'ios de estado para poder gozar 
da prero;;aliva do assento ele que se lrala. Pelo 
contrario cnlenrlo que eleve conservar-se cm pé 
porque está na prescnr,'a elo seu amo, como fa· 
zem os oult·os ortkiacs da casa i cm que com
tudo se lhe negue um lugar de tlislinc~rw, como 
lhe .compele pela sua primazia. 

o Sr. F1·anga :-Quando cm outra occa
sião se tratou desta maleria, Cll fui de voto 
fJUC os ministros c: secretarias ele estado não 
podião nunca ser considerados como servos 
elo imperante, uma vez admillicla a fürma de 
governo representativo, para que fizessem parle 
do cortejo do imperador : mas na correnteza 
da discuss:lO ao dito respeito lembmu o Sr. Ca· 
mara uma hypolhese que fazia neccssaria a 
admissão dos ditos secretarias de estado entre 
o . cortejo que acompanhasse o imperador 
quando viesse á assembl6a e era o caso, cm 
que o mesmo imperador n1lo pudesse recitar 
o seu discurso á mesma asscmbléa i c per· 
gunlou ú quem cm tal caso cumpria recital-o 
se nno a um secretario de cslado? Por causa 
desta hypolhesc, segundo me recordo, farão 
ndmitlidos os mesmos secretarias de estado 
no cortejo i c se resolveu que tivesse assento 
na sala, pela alta calhcgoria dos seus emjJre
gos no cxercicio do poder executivo. 

O mesmo entendo se deve praticar com o 
mordomo-mór se é verdade o que lenho 
ouvido dizer, que pela etiqueta do paço o 
tem clle em alguns actos publicas i pois me 
persuado, que se na casa real lhe d{L o im·. 
perante assento em sua presença, nno lla 
molil•o de se não guardar a mesma· etiqueta 
por occasiil.o desta solemnidade, cm que o 
imperador vem <Í asscmbléa nacional. 

O Sr. :a:enriquos de Rezonde :-Não posso 
convir en1 que o mordomo-mór tenha assento, 
ntto me importando com o uso que talvez 
seja abuso, qtic nós devemos reformar, até 
porque nil.o Yejo nenhuma comparaç1lo entre 
as antigas côrtcs de Portugal c esta assem· 
bléa. Antigamente as côrtes compunh1lo-se dos 
Ires estados do reino, clero, nóbreza c povo, 
o que nllo creio que se ndmi.lta aqui. 

Naquellc tempo tinha o mordomo-mór as
sento, porque sendo nobre e talvez grande 
do reino, tinha lugar no corpo legislativo na 
classe da nobreza ; mas hoje entrando como 
creado do imperador, nllo póde ler assento 
na sala da assembléa, ainda que o lenha na 
casa elo imperador, que eu nno sei se o tem, 
mas se assim succede, deve advertir-se que 
lá é côrte e mrui 6 um corpo legislativo, onde 
Sua 1\Iagcstade tem assento como chefe da 
na~~1\o, c os seus ministros como ngenles do 
poder cxccuti1·o; tah·cz que nesta oceasião 

nem devessem entrar os ct·cados do Íll1Jle· 
radar i mas cmfim entrem, comlanlo porém 
que cslcjão de pé, sem exceptuar o mesmo 
mordomo-môr. 

o Sr. Costa Aguiar :- St·. presidente, cu 
pouco ou nadtt entendo das etiquetas prali· 
cndas no par.'o i mas deixando de olhar a 
C.JUeslã? l~OL' este ltulo, pelo que lt't se pmt.ica, 
lnllat·et somente do que devemos estabelecer 
úccrca do mordom~·múr, c dos grandes que 
acompanharem o unpcrador, c se aqueJ!e 
deverá on não ler assento. Eu não sei que 
a assemhléa possa perder algmna cousa da 
sua dignidade dando assento ao mordomo· 
mór i conheço como os honrados membros 
que me precedérão, a cliJJcrenr.a entre cilc e 
os ministros de c;;tado quanto ao cxercicio 
dos poderes, llc que são revestidos: mas é 
lambem certo que o mordomo-mór, além de 
ser de uma alta gt·aduaçlío, exercita além 
disto jurisdicr,~no naquiilo que é priva li r o do 
seu oflicio c por isso me pmecc dever ler 
lambem assento igual ao que li verem os mi· 
nislros de estado. 

Acho igualmente que devem entrar neste 
recinto lodos os granrles que vierem com o 
imperador c que compuzcrem a sua côrte, 
guardando entre si, quanto aos seus lugares, 
o que é de eslylo pratiéar-se i porque não 
ha cm verdade razão, ao menos no meu 
enlendet·, para que deixem de entrar, uma 
vez que aco'mpanhão o . imperador, e que 
fazem parle ela sua côrte, que quanto mais 
luzida J'ôr cm um la] dia, tanto maior bri· 
lhanlismo c consideraç11.o resultad ú grande 
nação braziliense: resumindo pois minhas 
idéas voto que entrem os grandes do im· · 
perio ficando porém cm pé, c que se con· 
ceda sómenle assento ao morllomo-mór. 

Julgou-se· finalmente discutida a materia i 
c o Sr. presidente propôz : 

1.0 Se os grandes elo impcrio dcYião enlrat' 
dentro da sala: venceu-se que sim. 

2.0 Se o mordomo-mór estaria assentado: 
resolveu-se que estivesse de pé. 

3.0 Se os assentos para os ministros de 
estado clcvi11.o ser razos: deciclio-sc que sim. 

4. o Se os grandes elo impcrio de v ião ficar 
á direita do imperador: venceu-se que sim. 

5. o Se o resto do artigo, com as alleraçoes 
vencidas, passava tal qual estava: rcsolrcu·se 
que sim. 

. rc Art. 24. Para cumprimentar o imperador 
cm qualquer ocensino, para annuneiar a instai· 
laçno c encerramento da assembléa, c para 
o receber quando vier :i mesma assembléa; 
nomenr-sc-ha uma dcpulaç11.o de doze depu· 
tados. '' · ·· 

o Sr. Andrada Machado :- Os membros 
da commiss1lo da redacção do regimento Ji. 
mitt\rão-se ao munero de 12 cm allençl\o a 
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que somos aindrr poucos c nflo porrJIIC se 
desconhecesse que geralmente lacs dcpularúcs 
se compocm de 20 ou 2-± membros como ~c 
Yê no regimento das côrlcs de Hcsp::mha c 
no das de Portugal; mas pam o futuro sou 
ele parecer que se adopte lambem o .n!n;1cro 
de U para as depulrrçucs que se dm:;n·cm 
a Sua l\Iagcsladc. (.Apoiado.) 

Posto o arli:;o ú YOlação foi appi'O\'ado; c 
lendo o Sr. Alencar proposto que fiJsscm mcm· 
bras natos da- dcpulaçrto todos os Srs. depu· 
lados que tivessem sido presidentes, ofl'crc· 
c.: u-se isto {t consideração da asscmbll:a; c 
foi rcgcilada a proposta. 

cc Arl. 25. O secretario da asscmbléa pai·lici
pad oflicialmenlc ao sccrclrrrio de estado 
do impcrio o dia cm que a deputação ha de 
comparecer perante o impcmdor, para que 
se lhe designe lugar c lwra pat·a a sua re
cepção. n -Foi appromdo. 

cc Art. 26. A deputação, nomeada para receber 
o imperador, irá buscai-o ao lugar onde se 
apear no cdiOcio da asscmblca, acompanhan
do-o até o lhrono.- Fui appro,·ado. 

cc Arl. 2i. O imperador enlrarú. na sala da 
asscmbléa descoberto, sendo a corôa c sccplro 
conduzidos por seus oiTiciaes e depositados cm 
uma mc~a á direita do lhrono. Quando o 
imperador entrar, o presidente, os secretarias 
c todos os deputados llcaráú cm pé até que 
o imperador se assente no tlu·ono., 

o sr. carnolro do campos:- Quando cm 
sessão prcpara!oria se discutia este artigo, cu 
fui de Yoto que o imperador não devia entrar 
descoberto nesta asscmhléa, porque rinha como 
chefe da naçuo, pois sendo a corôa uma das 
suas insi:;nias, assim como o manto c o sccplro, 

_ n dcria conser,•ar quando aqui cnlraYa como 
impcrant~; assentou-se porém que entrasse 
descobet·to e asism se: praticou; 

Eu todavia insisto ua minha opiniilo pelas 
razoes que acabo de expôr ; não para que 
S. l\Iagcsladc esteja sempre com a corôo. na 
cabeça, porque isso até lhe seria incommodo, 
mas para que entre, como deve entrar, com 
as insignias qnc lhe pertencem c que o distin
guem de todos os outros cidadiias : c possa des
cobrir-se a seu arbitrio, se com o peso da cm·[m 
se achar incommodado. O mesmo vemos prati
car aos bispos que cnlr11o na igreja corri a sua 
mitra c o baculo, mas muitas vezes larg110 estas 
insi:;nias quando lhe não são indispensavcis 
no cercmonial. Voto pois como yotci da pri
meira vez que entre o imperador com as 
insignias que lhe complcm. (Apoiado.) 

o Sr. Andrada Machado: -Nessa sessão 
prcparnloria, a que o uobre preopin::mlc se 
refere, cu declarei que a commiss1io neste artigo 
não liYera, nem podia ter a inlcn~n.o de despo
jar, cm occasino alguma, das suas insignias o 
·representante !tcrcllilario da nação; mas que 

r.nnsidcranrlo a eon)a nmn cobcrllll'n. cnlcmlêrrt 
que S. l\Iagcstadc devir\ entrar ·sem clla, 
porque sendo um poder conslilucional c a 
asscmblca outra, dcYia ser i:;ual a situação dos 
dons qtiando c;;l.ircssern ambos presentes. 
Porém, nessa mesma sessão ·ponderei que se 
acaso se tomam a corôa como insignia de 
realeza, cu cm de parecer que entrasse com 
clla. O mesmo digo agora, c portanto declare
se que é insignia, c entre com todas as que lhe 
pertencem c que a naçi'LO lhe conferia. 

o Sr. Costa Agulnr :-Conformo-me com 
as opiniacs dos illnslt·cs prcopinanles, que me 
precederão; porque não posso suppôr, nem é 
possive1 :ulmittir-sc que· a corôa seja cobertura; 
antes ao cõntrario é tanto uma insi:;nia, COJ110 o 
manto c o sceplt·o ; c por isso se o imperador 
entra com estas insignias, como poderá deixar 
de ter aquella, competindo-lhe todas na qualida
de de soberano c chefe da nação, por quem lhe 
farão concedidas ? 

A estas rcficxúes accrcsce outra de nilo 
menos pczo ; a consideração que lhe é devida 
c a circumspccçno que é mister haver cm mal e-

. rias lão delicadas, para não chocarmos de frente 
a opinião publica, pois que a lodos é patclitc 
a maneira c fórma porque este ne:;ocio foi 
encarado, quando pela vez primeira dcllc se 
tratou : cm vista do que deixo referido, voto 
que cn trc cem a corôa, c com todas as mais 
insignias proprias da realeza. 

O Sn. AnOI:crm RE:-;no~ : -Sou da me;; ma 
opinião ; c sobre tudo não quero cscandali
sar os meus paulistas, que são de ordinario mui 
desconfiados, c prezão muito o seu imperador. 

Como era chegada a hom ela leitura elos 
pareceres de commissaes, o Sr. vicc-prcsidenle 
declarou adiada a discussão do artigo. 

O Sn. VELLozo DE 0LIYEIRA como relator da com
missão de legislação leu os seguintes pareceres : 

PR!õ!EIRO 

'' D. Maria Ignacia de Lorena, lllha legi
tima do fullecido conde de Sarzedas, como 
hct·dcira de metade dos serviços prestados 
ao Bl'::tzil pelo dilo seu pai, nas provincias 
de S. Paulo c l\Iinas-Geraes, pede, que cm 
remuneração destes se lhe' conceda uma lença 
cem que possa subsistir decentemente : a 
commissão de legislação é de parecer que 
além de se não acharem ainda decretados 
os serviços na conformidade do regimento 
das morcês, não compete á assembléa o ele
ferimento desta ~upplica. 

Paço ela assembléa, 10 de Junho de 1823. 
-Antonio Rodrigues Vcllozo de Olivei-ra. -
.Tosé Antonio da Silva 1lfaia. - JJ. Ni.mo 
Eugenio de Loeio,- E~tevão Ribci1·o ele Rc
zwdc.-Jo.lé Tci:reira da Fonsecct Vasconccllos. 
- Jocio Antonio Roclrig1ws ele Ca1'valho.n -
Foi appro\'ado. 
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sEar:mo 

" A connnissão de lcgislaç(lo tornou o reque
rimento de Bonil'acio Josl: Sergio exigindo 
uma disposição lcgi:;lati va a rc>pcilo da allcr
nalivn nas contas dos tcslamcnlos, c vindo já 
c,;lc requerimento cm lünna de rcprcsenlar.l\o 
como se lhe insinuúm no primeiro deferi
mento, salisl'cilas as clausulas requeridas nos 
arls. 70 e 71 do regimento desta asscmbléa 
com a unica falia de não ser dirigida ao Sr. prc: 
sidcnt_c; :c a dita commissão é ele parecer que, 
supprm1Jlla aquclla pequena falta, se ponha a 
rcprcscntn~~ãci cm poder do Sr. presidente, para 
lazer dar-lhe a clircc(~M que regula o regimento. 
-Paço da asscmbléa, 10 de Junho de 1828. 
- Antonio Rotll·lr;!ted 'Vellozo ele Olh·cim. -
D. Nuno Eugcn·io de Lor:io, - José 'l'cixcira 
da Foni!cca Vasconcellos.- E'lev<io Riúcii'O de 
Rczcnde. - José Antonio da Silvct Jllaia. -
Joúo Antonio Rodrigues de G'ctl'mlho. " 

Fallárão alguns Srs. deputados, por se dLl
vidnr se estava ou não nos lermos do art. 72 

· do regimento a que se releria a commis:;üo no 
fim do parecer j rc'qucrCU·SC a Jcilura do arti"O 
que foi lido, no thcor seguinte : 

0 

iC Arl. 72 O presidente na sessão immcdiala 
ao dia cm que lhe iôr dirigida qualquer repre
sentação, annunciara que a recebeu, dcclnmndo 
o nome de quem a fez, c o objecto sobre que 
\'CI'õa, " 

Depois de breve discussão foi approrado o 
parecer, decidiu-se que ficasse sobre a mesa até 
ao outro dia. na conformidade do referido urtigo. 

Como não houve quem mais pcdi:;sc a pala
na p:1_ra leilum de pareceres, disse o Sr. vicc
prcsidcnle que passava á tet·ceim parle Lia 
ordem do dia, isto é, (Ls segundas leituras de 
propostas pela ordem da sua <mtiguidadc; mas 
ponderou o Sr. Maia que hal'ia um parecer 
sobre. o requerimento de José Fcmnndcs Gama. 
que ficám adindo, c que lhe parecia dever ser 
discutido. O Sr. vice-prcsidcnle propôz á as
scmblea se devia entrar cm discussilo o dito 
parecer .sem embargo de nil.o ler sido dado para 
ordem do dia; c decidia-se que sim. ( Vid. o 
parecer na sess:l.O de 9 do corrente.) 

O Snr. CarneirCIIo da Cunha: - Sr. presi
dente, te~ do eu de dar o meu voto sobre o parecer 
u:\ CO!llilllSSil.O não P?SSO apal'lar-me do prin~i
plO sempre cslabclccldo nos governos livres de 
nunca ser preso o cidadilo sem culpa. lorm~da: 
se alguma autoridade, por qLmlquci· pretexto 
alropclla. ~stcyrincipio, cn!tc por terra. o systc: 
ma conshluc10nnl, e a soctedade é oppl'imida, 
porque para. o ser basta que seja opprimido 
um de seus membros. · 

Dir-se-ha. que ó necessario esta cautela para 
que o cidadno criminoso não evite, J'u"'indo o . o J 

castigo que mct·cce: mas cu entendo que ne-
nhum mui rcsnllu <Í soeicdadc du fugn de um 

criminozo, que por si mesmo se desterra, antes 
por c lia. Oca n pall'ia lin·c de um ll!:io filho. 

Prender homens por meras suspeitas, sem 
a. vcrilic~r.~ão legal de seus dclicto:;, é encher 
as cade1as; c por um syslcma ·deshonroso ü 
humanidade augrncnlar o numero do:; dcs
gmçados, com mcnoscabo da lei, e sem 
u~ili~ladc publ_ica: a segurança indi l'idual, 
dn·c1lo lão prcc1oso c lüo ncccssnrio ao homem 
deve ser ·religiosamente garantida. 

Que se prenda o cidadO.o em !lagmntc dclicto 
é j uslo c preciso pam o bem da sociedade ; 
mas julgo que isto llilo se praticou com o 
requerente, c que a sua. pris~o procedeu de 
ser contemplado complice nos tumultuoso~ 
procedimentos do cx-comm::mdanle interino 
~las armas Pedro dn. Silra Pedroso; é o que 
mfiro quando me dtzcm que o requerente 
não eslava. na. praça, mas no Poço da 
Panella. Eu não pretendo aqui defendei-o, 
nem mostrar qual foi a sua conducta neste 
facto tão cl'iminoso : mas sei que muitos dos 
qL!C concorrcril.o, c que muito iufluirrio pum 
semelhantes pcdurbaçocs, estão cm suas casas. 

~· verdade que lambem sei que hn grandes 
CJUC!Xumcs contra o supplicanle, porém l1:1 
muito que cst{t preso; c se ninda tem de 
o estar até chegar a devassa a. que se csl{t 
procedendo, será privado por todo esse tempo 
da sua liberdade, solfrcndo as mai:; duras 
priva\~õcs. 

Por estes motivos sou de parecer que seja 
solto dando-se-lhe a cidade por homenagem 
ati: que chegue a devassa; c que o mesmo 
se pratique com lodos os que csti1·crcm 
presos sem culpa formada. 

E' ll'Ísle c doloroso solfrer penas sem set· 
convencido de crime ; c a prisão é um castigo 
tanto mais cruel quanto são as cadeias im
mundas e hot'l'i veis. Não se abra esta. por la. 
:.'ts arbitrariedades dos magistrados que, apczar 
da. responsabilidade, assaz abuzão da lei, sem 
re:;pcilar este inalicnavel direito do cidadão, 
que ainda não vejo bem garantido no Brazil; 
pelo conlra.l'io, pratica-se sobre este objecto o 
que se pmticava no antigo governo despotico, 
que tanto aborreço c a.maldiçôo. 

o Sn. c,m:mmo DE CAMPOS expondo que 
apreciava muilp os princípios philanlropicos 
do nobl'C prcopina.nte, apontou os casos cm 
que se procedia. i prisno sem culpa J'ormacla, 
pam se nil.O dar lugar ;\ fuga do criminoso: 
c acrescentou que o homem de que tmtavn 
o parecer da commissão se dizia implicado 
na. quéda. do go\'crno de Pernambuco, mas 
que n:to estando ainda C<Í ·a devassa, nem 
ao menos se sabia. se o crime de que em 
accusado entrava na classe claqucllcs porque 
se prende sem culpa formada. 

o sr. Carneiro da Cunha: - Se a prisno· 
resultou de ser consiclcmdn como infltlcnte 
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para a queiJa da prctcrila junta do gorcrno 
JJ:l.O se tendo tirado dcYnssn, como cm 
ontras proYincias, onde têm !tnriclo iguacs 
acontecimentos. não púdc por 1sso ser agora 
punido ; se ó pelo faclo pralicado por Pedroso, 
Jillü se lhe púdc j(t Yerilicar a culpa antes 
do conhecimento dcmsso que deve proceder 
ao castigo, muilo mais não se achando .o 
supplicante presente. l'ía Inglaterra~ o pmz 
classico da liberdade, (como mtutos lhe 
chamilo) procede-se a semelhantes prisões 
sú por mems suspeitas, c por.cautcla? ~àO. 
Supponhamos que nito se ,.~l'lfica ~ CJ'lm:, 
que sabe innoccntc, quem o mdcmmsa lmho 
da privação da ·sua liberdade, como de 
incommodos c prejuízos? Será o gol'et·no? 
Não de certo. E' pois cm conscqucncia do 
que tenho ponderado, c por ser. cohcJ:cnle 
aos princípios que sigo, que fallct cm Jayor 
do requc~·cnte, c \'oto coulra o parecer da 
commissiío. 

o Sr. Lopes Gama: -Sr. presidente, ~ui 
cn quem me oppuz ao parecer da conums· 
sM, quando pela primeira vez foi lido nesta 
asscmblca; agora por6m que me consta ter 
c~lc preso um requerimento pendente da 
decisão do poder cxccutiYo acompanhado de 
documentos· que talvez sirvão de comproYar 
a sua innoccncia, parece-me que, se pudes· 
scmos deixar de tratar deste negocio por ora, 
seria mais acertado, para que a resolução du 
assembléa não v:i prevenir a decisão do governo. 

Os documentos que o mesmo preso me 
participa ler lemdo ao conhecimento do 
goYcrno, são segundo o que cllc me diz de 
ltt! natureza, ctue !irão a mais leve suspeita 
de cumplicidade a sett respeito, sendo um 
dcllcs uma cm·!a cscripla por um dos mem· 
hros Llo governo de Pernambuco, na qual 
diz que o;; outros membros do go1•crno o 
tinhào prendido para que cllc se não oppu· 
zcssc á rebelião que clles !J·arnavão, isto não 
é dilo por mim, é dilo por um membro do 
gnvcrno. 

Se os membros desta augusla assembléa 
nlto estão ele accordo a fuzer ciTeclivas as 
disposições do decreto que mandei ti mesa 
cm outra sessão, pelo qunl certamente o 
supplicanlc nil.o deYe continuar a solTrer Uto 
incommoda prisão, ao menos deixemos ao 
supplic:mle esperar do governo o rcsullado 
de sua prelcnc.•ão, que talvez seja conforme 
com o mencionado decreto. 

O sr. Carneiro da Cunha: - Tratemos do 
objecto em qucslàO rektivamcnlc ao reque
rimento do prezo c se se approva ou nilO o 
parecer da commissão ; c deixemo-nos de 
julgar incmsos cm rcbcliilO os membros do 
governo de Pernambuco. Eu lenho bastante 

. conhccimcnlo de todos, c posso al'firmar que 
sfto probos, homados c amigos da ordem. 

\'ejo lodos os di::ts npplicm·-sc indislincla· 
mente este lermo de rebeldes c por ser da 
moda, lambem o. de democratas, como se o 
systcma constitucional não parlicipassc da 
democracia. Pedroso c outros _que concorrerão 
para a mudança da junta passada já allegarào 
esse pretexto; nomeou-se novo governo, c os 
membros são igualmente taxados de dcmocra· 
las. Emfim quem quct· hoje vingar-se não 
escolhe senão este meio, que nas aetuacs 
circumslancias não sómcnle o julgo injusto 
como impolitico. 

o Sr. Araujo Limn : (Ntio q ouvirão os ta· 
cldgraphos) 

o Sr. Andrndn Mnchado:- Eu penso de 
dill'crentc modo ; dizer-se que deve esperar 
que chegue a dcmssa, é o mesmo que decre
lar-lhc uma pris1\o sem limite de tempo; 
porque se não chegar dentro de um, deus ou 
mais annos, não se púcle soltar porque se 
não verifica a condiç•ão; julgo por isso que 
dcYc esperar-se sómentc pela primeira embar· 
cação ; c se nella não vier a devassa, cu serei 
o mesmo que represente em seu favor para 
ser solto: não quero para os outros o que 
não quereria para mim. ( Apoiculo) Quanto 
á homenagem, cm que !cm fullado alguns 
nobres deputados, digo que nús não conce~ 
demos homenagens; decidir se está ou não 
nos lermos cm que clla se concede pertence 
a outro poder : nús somos os defensores 
dos direitos do cidadão ; se ellc provar que 
es!{t injustamente preso que houve ofl'cns:~ de lei, 
nús o dcl'cndercmos, c o faremos pôr cm 
liberdade ; por ora não vejo prova alguma 
de la! injustiça, diz-se ao contrario qne está 
comprchcndido cm uma devassa. Approvo 
portanto o parecer da commissão ; aló por· 
que na escolha de um de dous males pre
fere-se o menor, c este é o soiTrer o cidadão 
por mais algum tempo aló que chegue a pri· 
meira embarcaçno ; se nclla nno vier a devassa, 
torno a dizer cu serei oprimciro a punir 
pelos seus direitos. 

Julgando-se afinal a maleria discutida; 
n1\o lo i approvado o parecer ; c dccid itt·sc 
que por ora nilo linha lugar o rcquet'i· 
menta. • 

O Sn. YICE·PRESIDEXTE assignou para a or· 
de1i1 do dia ; 1 ', o regimento da assemblóa: 
2', segundas leituras de propostas pela or· 
dem da sua antiguidade : 3", parcce1·es de 
commissacs. 

Levantou-se a sessão as 2 horas da tarde. 
José Rica·rdo da Co8lçr,.Agu-iar de Andradet, 

secretario. 



SESSAO EM 12 DE JUXHO DI~ J 82:1 :)i 

Sessão em t 2 de Junho 

P:\ESIDE:\CI.\ llO SR. A:\DIL\D.\ E 8!1,\'.\ 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 ho· 
rns dlt manhã fez-se a chamada c acharno
sc prezcnles iifi, J~tllando por moUro de 
molcsli~t os Srs. Pereira da Cunha c Uama. 

O Sn. PHESIDo:>TE declarou abcl'la a scss1!.0 
c lida a nela da anlcndcnlc foi apprJvada. 

Pol' não . haver expediente, passou-se á 
ordem do <ha ; c entrou cm discussM o 
.arl. 2i do regimento que ficára adiado na 
sessão anlcccndcnlc. 
. O Sr. A~melda e :UbUIJ.Uerquc: - Sr. prc· 

slllenlc; ELI não sc1 que razacs tiYerflO os 
senhores, que fizcrã.o o regimento, para cs
tabclcccrcrn a doulnna deste arlin-o. Parece
me fúm de toda a duvitla que o

0 

irnpemdor 
11ão cle1·e deSJlir-sc das suas insin-nias imJle· . • c 

. · l'!acs, pam entrar nesta sala : ao menos 
cmquanlo á corua cuido que não podia ser 
objecto de conlrorct·sia. Nós sabemos que 
dcsrlc a mais rcrnola :mliguidadc o uso da 
c01:õa foi conhecido como um signal de rcs
pello c de rencração, que se tributava aos 
deoses, aos hcróes, uos reis, uos sacerdotes, 
ele, . Di;crsas -espccie§ de corôas, diversas 
·ccrcmomas, com que se cllas conf'el'ião, ti· 
nhão scm.JH'e per fundamento o merecimento 
daqucllcs a quem crão dada~. Era poi;;, a 
COI'ua uma insígnia de honra e de respeito ; 
insígnia, de que desde Julio Cczar, os impe· 
radares romanos usarão sempre, c de que 
não consta qu.:: se despojassem nos actos 
de maior solcumidadc. Tambcm n!:O eou:;la 
que os príncipes ua Europ:t dcponliào 
suas insígnias nas ocasiocs cm que a nar.ilo 
se congrega por Yia de seus representantes. 
i':ão vejo ·pois porque o imperador hnja de 
limr a sua corôa, para cntmr ncsla . sala. 
· Emqu;:nlo no sccplro, alguma causa po· 

deria haver n objcclnr-sc, considerando-se 
nãO tanlo .como ornamento propl'io dos 
reis, mas ·como um signnl de exercício de 
justiça. O sccplro era considerado entre nl· 
gnns povos da antiguidade como um svm· 
bolo da verdade, por meio do qual os 'reis 
juravn.o pronunciar as suas senlcnr~as com 
equidade : -.iudicabcmt· de controre;ifÍ8 (d·iz 
.A·ri8totcles) et lwc facicbantc jure jttmndo: 
crat ctltlem ·illis fus jm·anclwn pe1· sceptri e· 
h'vaiiontnt: -mas pelo decurso dos tempos, 
principalmente depois que os reis conferiao 
uos seus magistrados o exercício de julgar, o 
sccplro come\'OLI a ser considerado como um 
ornamento real c um signal da dignidade 
de chefe supremo : que é o que hoje significa. 

A' risla pois, disto csl:í clm·o que o arligo do 
regimento deve ser cmcndttdo, declarando-se 
que o imperador n11o deve tirar às suas in· 
signias impcriaes, quando cnlrnnlcsln snla, 

TOMO 2, 

b Sr. :Rocha. Franco:- Sr. presidente: Se 
allendcmos nos usos c costumes da nnr.i\o donde 
derivamos, a conia é reconhecida insígnia c or· 
n::uncnlo da realeza; porque saiJcmos pela h is· 
to:·ia .que quando, se convocou cm Lameg-o a 
pr1mcu:~ asscmblca d:t naç,ão, pc1·gunlou Lon· 
rcnç~o VIegas aos que a compunhão, se cm con· 
scqucncia da acclamarno feita cm OurirTuC 

o I :_~ J 

qucr1ão pura seu rei o conde D. Arfonsso Hcn· 
riqucs, c respondendo-lhe lodos unanimemente 
que sit~; lh?s tornou ó mesmo Lourenço Viegas 
que, v1slo Isso, lhe. concedessem as insígnias 
rcacs, ao que anmundo lo da a assem bléa, se 
levantou cnlão o arcebispo de Braga c ptiz a 
corôa na cabeça cl'cl-rei. Fica pois entendido 
que a corôa é insigna .da realeza c n1lo caber· 
tum; c voto por isso que o imperador cnl!·c na 
assembléa com a corôa imperial. 

O Sr. Rodrig-ues do Carvalho:- Sr. prcsi· 
denlc, lodos concordilo que o imperador vem 
neslas occasiocs tis funcçaes mais auguslas da 
nnçilO, como cl1el'e deli a; c nilD sei como se 
duvida que deva vir com todas as iusin-nas 
propl'ias da l\Iagesladc! O magistrado qu;ndo 
lhe cumpre apparccc com a sua llccn, o militar 
com o seu unilormc, c assim os mais c só o 
imperador, na funr:çtlo mais solcmne danarão, 
Jm de dcpôr as insígnias que o dislingucrr; de 
lodos os outros cidadãos? Nào sou desse parecer, 
c por isso voto que venha com todas as que lhe 
compclet?, emendando-se para isso este artigo. 

o Sr . .Aloncar:- Sr. presidente, tJ artigo 
parece-me que pódc passar tal qual esl<i, é 
porém ncccssario que liquc desde já entendido 
que a corôa n;:to é cobertura c sim urna das 
insígnias da realeza. Entendido isto, é c"Jaro que 
o monarcha deve cn tmr cum a corôa na Cflbeça, 
assim como entra ornado das mais insígnias. 
Quando el!c vem aqui não é como o Sr. D. Pc· 
dt'O, c sim como imperador c chefe da nação, 
e portanto, dcrc entrar com todas as insígnias 
que o distinguem como la! ; c assim como entra 
com o sccplro c o manto, lambem deve entrar 
com a corôa. Em Portugal, o monarcha enlm 
sem corôa no recinto da asscmblt\a; mas cu 
creio que não é porque a corôa seja reputada 
cobertura, que 6 o que prohibe o regimento, 
mas sim pela etiqueta usada pelos reis de Por· 
tugal de n:lo pôrcm a corôa na cr.bcça depois 
que se perdeu cm Africa o rei D. Scbnstino ; 
nós porém que não temos aqui csla cit·cums· 
lancia, parece-me· que não devemos usar a 
mesma cerimonia. Voto, pois, que passe o 
artigo, com a intelligencia que indiquei, pam 
que possa o monarcha entrar com a corõa neste 
I:ecinlo, assim como entra com as outras in· 
signias da realeza. 

Além 'disto peço que não percamos tempo 
com isto: a naç1\0 nada interessa em que' o 
monarclHt cult·c com a co!·ôa ou sem clla no 
I'CCinlo da asscmblcn, ludo isto é um mero ccrc· 

s 
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monbl: c o rrmpo prcr:io.,~o que com cllc se 
perde é que se dere lamcniar. 

o sr. Costn Aguiar:- Sr. prc:;idcnlc, cu 
j;i m scsõào pas~;lCb dis;;c o que me pareceu 
'conveniente :í este respeito i ngora porém 
accrcscCJilarci ruais alguma cousa, como 
em corroboração do que cnlfto ponderei. Con
eonlo no principio de que as leis devem ser 
claras, c 6 por eslc molivo que o m'ligo dc\'c 
ser r~digido de modo ÍL nfto admillir du\'ida ; 
11Ín~ucm lambem duYicla de que o imperador 
pos~a tirar a corôa depois ele ter cnlrado, 
se assim lhe parecer ou se clla lhe fizer peso, 
como é natural, porque com effeilo 6 haslanlc 
pesada: nflo tratamos aqui cli;;to, mas sim 
da mancim c fúrma por,que eleve cnli'at· quamlo 
vier assistir ú abertura das scssúcs ela as
scmbléa c :í conclusão dos seus trabalhos, 
netos estes que pela sua imporlancia sftO c 
<lcl·cm ser os mais cxplcnclidos c solcmnes, 
o que j{t esta asscmblóa rcconl~eccu, quando 
m sessão passach clecidio c approrou, que 
neste auguslo recinto lambem entrassem os 
grandes, que acompanhassem o imperador; 
sendo csla -alé mais uma razf10 porque se 
dcrc declarar que entre com a corua c com 
lotbs as mais insigni::ls proprias da realeza. 

o Sr. ·Ribeiro do Andrndn :-Em lodos os 
tempos se tem reconhecido que as pdmcii·as 
::uloritlades precisão para adquirir os respeitos 
do:; poros certa sumptuosidade quando appa
rcccm cm publico a exercer as suas prin· 
cipacs funcçúcs. Por este principio lodos os 
actos solcmncs de qualquct· naçào se ordenào 
sempre com pomp~, de modo que far;ào cf1'cilo 
c scns:l('àO cm Ioda a nar:ão, acommodan
do·sc súlllcnle ús luzes do tempo em que se . 
vive. Ora ent1·e os actos publieos do go\'crno 
representativo nenhum hn mais solcmnc do 
que aqncllc cm que o monarcha como chefe 
da nar;ilo, abre a asscmhléa, c aqucllc cm 
que lcrlllina os seus lraballws; portanto assento 
que neste mli;;o que se cs~í discutindo dci'C 
ordenar·se mui clarmncnlc que o chc!'c da 
nação venha a este congresso com todas as 
insígnias pl'Oprias da realeza. Eu nilo qL1izera 
que o imperador 1·indo abrir esta augusla 
asscmbléa, deixasse ele apparcccr com a pompa 
c insígnias que lhe ccrnpclcm por sua alta 
dignidade. 

São sejamos mesquinhos; dcclarc·sc islo 
no artigo, suhsliluindo·sc esta dcclaraç11.o á 
1" parle dellc, qnc se refere {L cnlrad::~. de 
Sua llbgcsladc na asscmbléa. 

Julgou·se a malcria discutida; e o Sr. pre-
sidente propoz ' 

1. • Se seria supprimida a 1• parle do ar-
ligo ; v'cnceu·se que nuo. · · 
• 2.• Se o impemdor entraria na· sala com . 
loda a pompa c revestido das insígnias da 
realeza; dccidio-sc que sim. 

.t• Se se upprorara a 2• parte do arli:;o; 
foi upprovada. 

" Art. 28. Em todas as occasiücs cm que 
o priucipc herdeiro assistir :'1 asscmbléa como 
regente do impcrio, scni rcccbitlo por uma 
dcpulaçào de oilo deputados, c lcrú assento 
cm uma cadeira com doce], posta diante dos 
dcgrúos do throno: no seu recebimento 
guardar·SC·hfLO lodas as mais formalidad.cs 
ordenadas para o imperador. " 

Fallúrl'lo alguns Srs. deputados sobre a ma· 
leria do arligo, c observou-se que á palavra 
assistir se deveria substituir a palavm 1·iei'; 
que estando vencido que fossem :24 cm lugar 
de 12 os membros das deputações dirigidas 
ao im.pcrador, lambem se deveria dobrar o 
numero elos que formassem a que recebesse 
o pdncipc como regente elo impcrio. Tratou-se 
depois do lugar cm fJUC ficaria a cadeira c 
o Sr. Maia mandou ú nli)sa a emenda se· 
guinlc: 

" Tcl':i assento ·n'uma cadcim com doce] 
pos!a ?ianlc dos dc9~·:íos do lhrono com su· 
perwr1dade {L do prcsJdcnlc.- Paço da assem· 
bléa, 12 de ,) unho de 1823.- José .Antonio 
drt S/lca Jlfalrt. >>-Foi apoiada. 

Seguio·sc breve discussão sq);rc esta emenda, 
c pondcrou·sc que dcria marcar-se qual cm 
esta superioridade cb cadeira do regente~ :'t 
do presidente. · 

Afinal julgando-se a malcria discutida, pr~poz 
o Sr. presidente 

1." A subslituirão do verbo vier ao cwsi.<ltl'; 
c foi appro\'acla. ' 

2." Se o lllllllero dos membros da dcp::b· 
Çfto pa:·a receber o reg-ente seria lG; c ven
ccn·sc que sirn. 

3.• Se a cadeira do rc~cnlc fic::iria supcriot· 
it do prcsitlenlc, scgucdo linha lll'oposlo o 
Sr . .Maia: c dcciclio-se que sim. 

·t• Se esta· superioridade seria sú de um 
dcgr(LO: resolveu-se que sim; c. que o resto 
do artigo 'passasse como estava redigido. 
·" Art. 29. Emqu::mlo o imperador ou o prín

cipe rcgcnle estiver na sala das scssacs, lodos 
os cspeclaclorcs estarão ele pé, qualquer que 
seja a sua classe ou emprego qu~ occupar, 
exceptuando sómcntc as pessoas impcriaes. " 

Foi approvado sem allera~:ão alguma. 
" Art. 30. Quando a regencia vier assistir íts 

scssúcs, ser;'t recebida á porta do salão por 
uma deputa1:ão de seis deputados ; e quando 
entrar Jcmnlar-sc·hão os deputados e sect·c· 
tnrios dn asscmbléa, ficando o presidente 
assentado até que clla chegue ao meio ela 
sala. " 

O Sn. B.m.~o DE S.1:~ro A~tu<O propoz a snp
prcssão da palavra assi.<lil' para licar deste 
modo-Quando a r0gcncia vier ús sessúcs. 

~.~ ... :._,_, _____ _.•••·•R•-~---------·-----------'--
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O Sl·. Frnnga: -Eu l.cnho nl!:::nma dtnicla 
cm approYar a mal.cria dcslc arligo. Tem -se 
asscnlatlo que totl:ls as d isl.incr,!úcs ordenadas 
para a recep\:ào elo imperador na asscmb!éa, 
1 h c srto clcvicl[,s como chefe c] [I, naçM1 ora a rc· 
gcncia \'Cm aqui f.tzcr as yczcs elo chefe ela na~ão, 
Jo:;o clcYC ser rcecbida com as mesmas dis· 
lii;cçocs c nl\0 com menos dignidade como se 
determina no m·li:;o. 

O Sr. Andrada 'Mnchado:- Etl nãu penso 
elo mesmo modo. Ha grande dill'crcnça entre 
a regcncia que é lHlltt entidade interina, c 
o imperador que é o cltel'c: hercdilario da 
nação i c por isso deve lwYcr diil'ei·cnça no 
recebimento que marque a dislincçrto que 
fazemos elo monarcha á entidade moral qne 
o representa temporariamente. E' inclispensavcl 
rcccbêl-a com respeito c tli:;nidaclc, mas de 
modo que se não confunda qncm lcm auto
ritlaclc propria, con1 quem a representa in lc
rinamentc. E' a isto qnc allendeu a commissão, 

Agora o que me parece é que clcrc nugmen
lar-sc o numero elos membt·os ela dcpulnçãa 
destinada a receber a regcncia, do mesmo 
modo que temos feito para as outras dcpu
taçocs ele que já temos falindo. 

Propôz o Sr. p~esiclentc o nrtigo á vola~:ão, 
por Mo haver quem mias fallassc sobre eJic, 

·c foi approvado com a supressão da palavra 
q,.ssislb·, c com a allcração ele serem 12 cm 
lugar de 6 os membros da depulaçno. 

rc Art. 31. Diante do throno, mas fúra dcllc, 
collocar-sc-hrlo as cadeiras de espaldar para 
o prcsiclentu c regentes na mesma linha, de 
maneira que o presidente da assemlJléa 
fir1nc tí dit·cita do presidente da rcgcncia. »-Foi 
approvaclo sem discussno. 

rr Art. 32. Quando os sccrclarios de estado 
vierem t't asscmbléa fallar cm nome do impc· 
radar, serilo recebidos á porta do sal1lo, !la 
fúrma elo art. 30. 

rr O presidente e toda a asscmbléa se levanlar:'to 
ao approximnrem-sc {t mesa, c lhes dará assento 
entre elle c o secretario, do lado direito, mas na 
linha do mesmo secrel:wio. ,, 

o Sr. Costa Aguiar: - Sr. presidente, 
como nós lemos marcado o numero dos mcm· 
bras que devem compôr a dcpulnç11.o para o 
recebimento do imperador, do príncipe herdeiro, 
na qualidade de regente do impcrio, c para o 
da rcgencia, parece que lambem deycmos neste 
art. 32 dcte'rlninar qual de1•c ser a dcpulaç1l0 . 
para o. rcccpçllo dos secretarias de eslado, 
quando vierem cm nome elo imperador, c nno 
por serem chamados pela asscmbléa i c tanto 
mais devemos declarar este artigo, quanto ·pela 
s.ua lclm parece que devem ser recebidos do 
mesmo modo que a rcgcncia, por isso que aqui 
se diz: rr Scrllo recebidos á parla do sal1l0 na 
fúrma ilo ar~ 30 ,,, o que 1111o julgo proprio, nno 
só pelas diversas gt·acluaçOcs que lemos csln· 

bclccido cm toes recebimentos, mas principnl
mcnlc por haver cm verdade dil'fcrença cnlre 
a i'C3cncia c os secretarias de estado i c por isso 
Yolo que sejào antes recebidos por uma depu-· 
lação de oito membros, riscando-se ou suppri
mindo-sc as pnlal'l'ns- na fúnna do arl. !30-; 
dcrcndo-sc do mesmo modo declarar, que 
devem ler assento entre o presidente c o 1" se· 
crclario, visto haver agora mais de um secrc· 
ta rio á direita elo Sr. presidente, o que assim 
não era quando l'oi redigido este regimento. 

Fallt\ruo m~is alguns Srs. dcpntados sobre a 
maleria do artigo, concordando quasi lodos na 
supprcssrw indicada pelo· Sr. Costa Aguiar a 
respeito da mancim de serem recebidos os 
secreta rios de estado i c havendo sú algum[~. 
diversidade ele opiniaessoht·c o lugar eles li nado 
para assento dos mesmos secrelal'ios ele estado. 

Julgada a malcria discutida, diYidio o Sr. 
presidente o artigo cm duas partes, e pondo a 
primeira tl votação, foi appro1•ada com a sup
prcssM das palavras- na fúrma do art. :30. 

Propoz depois a segunda, c foi tamhcm 
approvado. com a mudança das pala\'ras-cnlre 
elle c o secretario- para as seguintes :-entre 
o r,residcntc c. o 1' secretario. 

cr Art. 33. Quando, porém, vierem cm setJ 
nome, ou forem chamados pela asscmbléa, 
scr1\o recebidos, llco.nclo lodos assentados, c 
lerão assento cm uma cadeira rasa, ti esquerda 
elo secretario que fica do lado esquerdo da 
l11C3~. 11 

o Sl·. Muniz Tavnres :-Sr. presidente, este 
artigo nno dc1·e jt'unais passar tal qual se aeha. 
Devemo-nos lembrar sempre, que da harmo
nia entre o poder legislativo c cxcculiYo, pende 
o r,ccrlado andamento da machina social, c 
por consequencia toda a prosperidade do· 
estado. Esta harmonia de nenhum modo se 
poderá consel'\'ar, se este artigo fór appro
vado sem emenda i porque vejo que nellc 
manifesta-se não pequeno desprcso aos 
agentes do poder cxccutiro ; despreso que, 
cm verdade, não merecem, antes pelo contra· 
rio st\o dignos de toda a considcraçno, conscr· 
vando-sc cm seus justos limites. 

No artigo o assento que se lhes destina, 
é cm cadeira rasa, uso adoptado para os rcos. 

Eu lembro-me que as côrles de Portugal, 
cm extremo ciosas do poder executivo, c que 
parecill.o estar com cllc cm completa hostili
dade, sempre recebcr1lo com toda a deccncia 
a qualquer dos ministros · de estado, que se 
aprcscllla\'àO, concedendo-lhes c.adeim de 
encosto i ora, nós que temos marchado de 
uma maneira muito mais franca c respeita
dora, havemos approvar este arligc tal qual 
estti"? De certo que nno. 

Voto. pol'lanlo que se risque a pala\'l'a:
rasa- c se substitua-de encosto- i c assun 
redigido, julgo que pó de passar o artigo. 
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O Sr. Vello:lO do Ollvolrll :- (.i.Ytio O Oll· 

úriio Od lctt'll,l/f!i'aplwc.) 

o sr. Fran9n :-De qualquer maneira que 
se considere a pessoa do miuislro de es
tado cm presença da nssembll!a da na::ão, 
cu uno posso dcscobril· entre c!lü c a mcs111a 
asscmbléa oul.ra relação que n:w seja a de 
inferior para superior, cm dcg1·(;os mui re
motos e distanciados da escala da ecnsidc
ração politica. 

E' por isso que cu c0neh'1o rJUC outro 
assento se lhe 11ll.o púdc !Jcrmitlir uo con
gresso nacional, scnM o de cadeira rasa. 

A pratica de que· falia o illnstrc deputado 
o Sr. Vclloso, e cm matcria .de etiqueta 
bom argumento, pam se esta opildno ado
ptar; pois sempre cu estranhei c levei :i 
mal a outra pratica contraria que vi ob- · 
servnr al[!umas vezes de se admitlir o pro
curad('l' da fazenda, por exemplo, a corla1· 
a Iinb continuada dos assentos dos Hwmbl'Os 
de qualquer tribunal, por allcnçrto súmculc 
a um p1·edicamcnto cslmnho da n::tlnrcza do 
seu oflicio, quando aos mesmos tl'ilmn~·:s 
concorria a rcqucrct· c o!'liciar cm neg;ocios 
da sua allribuic;ão; lu\\'cndo cu ser de ra· 
zão, que os corpos col!cctiYos em ndo de 
corporação dcYcm constituir-se sempre cm 
unidade moral a lodos os respeitos, cm que 
~c lrata de rclaçaes de officios que a mesma 
corporaç~o exercita, com aquellcs que exer
cita qualquer outro individuo; de sorte que 
se o corpo collecli v o é superior em prcdi. 
camcnlo no ·individuo, ou individuas, que 
com cllc têm a tratar, devem cm razão da 
ordem· lodos o:; seus membros consen·ar a 
superioridade de lugal' ou assento ao imli
viduo, ou individuas, que por si súmcnte 
lhe silo inferiores, ainda que, por accid•·ntcs, 
superiores scjilo a qualquer dos membros do 
mesmo corpo collectivo considerados cm ab
slmç11o o do collcgio de que s~o membros. 

Fizer11o-sc algumas observaçúes sobre va
rias cxpressoes do artigo. 

O Sr. AL)IE!DA ALBt:Qt:EnQt:E lembrou que 
cm lugar das pala\'l'as-cm seu nome-se 
dissesse :-quando vierem por officio seu. 
· O Sn. Hocn.\ FnAxco propôz que ás pa
la\'l'as-ou forem chamados pela asscmbléa 
-se subslituisscm as seguintes :-ou ÍL cha
mada da asscmhlcu. 

O Sn. Rmrmo DE .bmunA propôz que 
o assento fosse á esquerda do ullimo sccrc· 
lario, na mesma linha. . 

.Tulgou-sc a materia discutida, c o Sr. pre
sidente pl·opôz: 

1.' Se o artigo passa\·a tal qual estam 
redigido: c decidi o-se que uno. • 

2.' Se passava a emenda do Sr. Almeida 
c Albuquerque, e foi rejeitada: conservando
se as palavras do artigo-cm seu nome. 

I :>.• Se pa~sava a do S1·. I-tocha Franco, 
c foi i;;ualmclltc rejeitada. 

I 4.' Se os secretarias de estado scl'ião rccc· 
bidos na fül'lna do arl. 30, c venceu-se que 
SI! li. 

5." Se !criao a::;;culo raso; ·c rcsolYcu-sc 
que n;io. 

6.' Se o assento seria Ít csqum·da do ultimo 
secretario c na mesma linha; c dccidio-sc 
qnc sim, supprimidas as ·ultimas palavras 
- que n~a elo lado esquerdo da mesa. 

"Arl. 3-1. Ka retirada do impcraclOI·, do 
principe regente, ela rcgcncia c dos secreta
rios ele estado, pralicnr-sc-lHt o mesmo for
mn!ario que se obscn•a no seu recebimento. " 
-Foi approrado. 

cc Art. 3-5. Os laehygraphos da asscmbléa 
lerão lugares distinctos, c os dos gazetcil·os 
igualmente terão seus lugarc.s. " 

Foi :tpprorado, mullaudo-sc a palarra -
tlistinctos - para- designados. 

te Arl. 36. Todos os citladi.'los c estrangeiros 
têm direito de assistir :is sessões, conilanto 
que vão desarmados, c guardem o maior 
silencio sem dar o mais pequeno signal t!c 
applnuso ou rcproraçilú do que se passar na 
asscmbléa. " 

Foi approratlo ; mudando-se a palawa-vãO 
--JXll'::t- vcnhno. 

cc Arl. 3i. As sessões dcverúõ principim pelas· 
!) horas da manhil, c nil.o poderáõ durar 
mais de cinco, reguladas pelo rclogio do 
saJ[to ; c serão sncccssivas cm todos os dias 
que não forem domingos, nem dias santos 
n1lo dispensados. '' 

' 
O Sr. Carneiro do Campos: ,..-- Eu sou de 

opiniilo que no in,·et·no principie a sessilO 
pelas dez horas, c que se acabe pelas duas 
ela tarde, e que no vcrilD comece pelas nove, 
c acabe pela uma hora ; para cinco horas 
ele trabalho, c dc5la qualidade, n11.o ha forc;as; 
a cxpcricncia já o tem mostrado. . 

Tambcm nilo sou de valo que haja sessão 
nos dias santos dispensados. 

Es1a dispensa concedeu-se cm favot· dos 
que trabalhno na agricultm·a, artes, oflicios, 
etc., porque se reconheceu que tantos dias 
perdidos para aquellcs trabalhos lhes causa
vo.o graves prcjuizos ; mas nós n11o estamos 
no .mesmo caso, nem la] dispensa se entende 
comnosco; c tanto assim que até agora cm 
nenhuma reparliç!lo se praticou. Se ás vezes 
se tmbalha em tues dias, como succedc nas 
secretarias de estado, é porque as circum
stancins dos negocias n11o permittem demora 
no expediente, c nesses casos nno lm dia santo 
nem domingo. 

Parece-me, pois, muito ace1·!ado fnzer estas 
allcrar;ocs no m·li,;o. • 

O Sr. Araujo Llm.a :-A respeito dos dias 
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U::tS SCSSúes eu diria llllienmenle - serão 
sncccssi I'US cm lodos os dias fJLlC não forem 
domingos, nem tlias snntos -- l'\islo Cll 

concordo com o illuslt·e prcopinanlc que 
acabou ele !'aliar sobre esl:t malcria. 

Quanto porém {ts horas a que deve começar 
a sessão, dcixaritt isso para ser regulado pcl;t 
asscmblóa, porque se marcarmos n bom no 
artigo, vcrçmos alterada u lei lodos os dias ; 
porlanlo é melhor· não marcar nenhuma, c 
deixar islo no nrbilrio da assemblén, pa1·n o 
regular nn ordem do dia. 

o sr. França :-Eu lambem sou eh opi· 
nião do Sr. Camciro, que nunca se passe 
das duns horas; desta horn por diante quasi 
que nada se faz: o cspirilo Jali:;a-se, c não 
pól!e dar-se ús malerius a nllcn('ll.o ncccs
surm 

Quanto aos dias santos dispensados, tambcm 
penso do mesmo modo; não deve hnver 
sessão. Nesses dias ndianll\o-sc os lrnbalhos 
das commissocs, para cujil. salisfaçil.o muitas 
vezes se precisa _ consullar os collegas c con
ferir com clles; portanto nada se perde, anlcs 
ganha n naçrto, porque se faz o lrahallJo com 
mais circumspcc~1lo c acerto. 

Por estes motivos apoio a opinião do Sr. 
Camciro de Campos. 

Depois de algumas bt·cves rcncxücs, julgou
se a ma leria sullicicnlcmenlc discutida; c 
propôz o Sr. presidente: 

1." Se no regimento se marcaria a liam 
de principiar c acabar a sessãO; venceu-se 
que n1lo, c que ficasse i~lo no arbilrio da 
asscmhlén. 

2.• Se .de\'cri.t marcar-se o espaço de tempo 
. da dura~~M de c:nda scssilo; dcciclio-sc que 
sim. 

3.• Se deveria ser cinco horas, como se 
determinava no artigo; resolveu-se que n~o, 
c que baslnv~o qu:ttro ... 

4.• Se ns pulanus - não dispensados -
scriil.o supprimidas, como propuzern. o Sr. 
.Araujo ·Lima; e venceu-se que sim. 

Chegada a hora destinada ú leitura dos 
pareceres de comroissocs, pcdio a pala\'l'a o 
S1·. Araujo Lima, c como relator da commis
são de conslilui~'ilo leu o s~guinlc 

P-IRECEU 

" A commissno de constilui~·no, lendo cm 
vista n indicnçno do Sr. deputado Fra11cisco 
de Paula sobre n maneira por que devem ser 
remctlidos n S. !II. Imperial, os decretos da 
ussemblén, é de parccct· que nno pódc ser 
feito por artigos addicionaes ao regimento, 
vista a sua natureza, mas sim por um 
projecto que nprcscnln. 

•c Pnço dn •açscmbléa, 12_ de Juul10 de 
1823. -Pedro ele Jiml(jo Lima. -Antonio 

Cados 'Ribeiro de Andradn .Jifaclwdo c 8ill'a. 
- .Uanod ]i(·;·;·cii'!t de~ Caumrn EillencoH1't 
c Sâ. - Frwwi.9co Jlfuni; 1h·arcs.- ,Jo~Í; 
liiccmlo de~ Codc; Aguinr de Andmda. JJ 

IXDIC.\I,:,io A Qt:E s:; l:J:FEP.E O Po\ltECEll 

" Proponho : 
'' 1.' Que se dclcJ·minc qual a mnncil·n 

porque serão rcmellidos n S. M. Imperial, 
os clecrclos da assemhlóa depois ele appro· 
vaclo:;; c qual n fúrmul::t porque serão pnb!i
~aclos c m;mdaclos cxcculm· como leis ; c para 
tslo ; 

" 2.' Que se encarregue ú commiss~o de · . . .. ] 
consl!luu.~i1o o c cscmpcnho destes fins, como 
melhor lhe pm·eccr, ou por meio de um 
projecto de lei, ou de m·ligos aclclicionaes ao 
rcc:i111cnlo interno: 

~~ Pac;o .da nsscmhlén, 30 ele j!aio de 
1823. - O d~pulado, Fmncisco de Paula. J> 

PnOJEC1'0 llCD!GlDO !'ELA COJD!lSSÃO 

11 A assemhlén geral consliluinlc c Jcgisla
lim do Bmzil clccrcln; 

11 Arl. l.' 'De lodo o projecto de lei, 11ma 
vez reduzido a decreto, c lido na asscm!Jléa, 
f'ar-sc·h~o dous nulographos nssignados pelo 
presidente c os dous primeiros secretarios, os 
quacs serrto apresentados ao im pcrador por 
uma commissão de sele membros, nomea'da 
pelo Jl!'Csidenlc. 

cc A1·t. 2.• Um dos nÍllo:;rnphos será rcrnct
lido, depois de nssignndo, pelo imperador, ao 
archivo da asscmblóa, c outro scrà promul-
gado nn fórmn do art. 4,' • 

"Art. 3.' Os decretos da presente assem
. biCa scr~o promulgados sem preceder sanc\'ào. 

" Art. 4.' A promulgaçno scrtí concebida nos 
lermos seguintes: 

cc D. F. n todos os nossos fieis subêlilos 
saudc. 

" A asscmblén gemi consliluinlc c lcc:is
lnlil•a do Brazil tem decretado, c nós q~e
remos c ordenamos o seguinte ( a lclr:t do 
decreto) : Mandamos porlaulo a lo das as au
toridades civis, militares c ccclcsinslicns que 
cumpr1l0 c faç1!.o cumprir o referido decreto 
cm todas as suas parles, c ao chnnccller
mór do imperio que o faça publicar na 
chancellnria, passar por clla c rcgi~lrnr nos 
livros da mesma chanccllaria n que locar, 
rcmcllcndo os exemplares dcllc a todos os 
lugares a que se coslumno rcmellcr, mnn· · 
dando o original para o archivo publico. 

" Paço · dn nsscmbléa, 12 de Junho de · 
1823.- Como relator, A1·a1!jo Lima. J> 

Foi appt·ovado o parecei' ela commissno ; c 
sendo requerida o apoiada a m·gcncia do 
projecto, fez-se scgund:t leitura dcllc, c man-
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dou-se que se irnp1·iinissc pnm cnlmr cm 
di~CllS:'Ü0.-

0 Sr. A1w:.:o \\\:->X.\ por parle ela com· 
mi:::srtO da rcdac<;:1o do Dia i'iu, Jcn os sc· 
guiulcs parcecrcs: 

!'lU )!ElllO 

"A commissrto da rctl:1C\'ÜO do Diario 
propúc para cscl'iptnr::rio da mcs1na, José 
Antonio Fcrrcim Guimarães. 

" Pa~o ela nsscmhléa, 12 de Junho de 
1823.-Candido Jod; de .A·raujo Yictnlw.
.Tofto .A 11/onio Rodrirruea do G'an·alho.-An· 
tonio Oonr:ah·ea Oomidc. ,,_ F~o~i npprovatlo. 

u O tachygl·npho Pedro AITonso de Cnrntllio 
queixa-se de ter sido preterido na proposta 
eh commissilo da J:.cdac\~ilo do diario, por· 
que para o lugar que clle devia vccnpal·, 
foi chamado Possitlonio Antonio Alves. AI· 
lega o seo exame, c os trabalhos elas ses· 
súcs. Conclí1C pt!dindo, que a asscmbléa o 
declare lach)·graplJO maior, precedendo um 
ex~ me, se Jü1· ncccssal'io, ao qual . concorra 
cllc com o seu an lagouisla. 

u E' verdade, que o supplicanlc se elis· 
tinguio no exame, a que a commissão pro· 
cedeu ; foi o primeiro que entregou cleci· 
fmdas alli mesmo as suas notas, c o segundo 
que mais se approximou ao ol'i;;inal ; cm 
quanto Possiclonio pouco fez : é igualmente 
Ycrclaclc, que o supplicanle apresenta com 
promplidão a decifração dns nolas tomadas 
nas sessões, que lhe cabem; mas não forão 
estes os unicos elementos, sobre que a com· 
missão organisou a sua proposta; clla at· 
tencleo lambem ao Yoto elo mestre ele la· 
chygTaphia, ao testemunho de alguns dos 
concliscipulos do Sllpplicantc, c ú miucla, c cn· 
J'aclonlm analysc dos trabalhos tachygrapldcos 
ele Possidonio, do supplicante, c dos demais ; 
por isso lisongcando-sc de ten. JJem dcscm· 
pcnhaclo o sco dcYcr, seria de parecer, que 
fosse dcsa!lcnclida a prclcnção do supplicanlc. 

cc ~on;;_c. porém de se doêr da arguição, 
que llllphcJ!amcntc se lhe faz, a commissM 
!ouva a nobre emulação, que cslimilla, c 
uupclle o snpplicantc a adquirir a pcricia 
na sua ~rtc, lc\·ando vantagem nos seus 
companheu·os ; c descobrindo nelle inlclli· 
gcncia, applicac;no c progrcssil'o aproYcila· 
_mcnto; prcsagiando, que l'id por ventura 
cm br~\'C n ser t:m optimo tachygrapho ; 
c deseJando. outt·o sun aJTaslar de si a mais 

:leve suspeita de ilij_usti\~:::; 6 de parecer, que 
se dcfim no rcqucmucnto, mandando-se, que 
o snpplicaulc c Possiclonio Antonio Ali'CS 
!:oncol'J'ãO a r.xamc na presença d:t commis· 
s:to, a qual dcsignadt para isso dia, c a prc· 

scnlnr:i o resultado a esta au:;usta· asscmbléa, 
rJ!lC rcsolrcl'Ú o que m1· justo. 

u Par.~o ela assct,l!Jléa, 12 de .Junho ele 182:3. 
- Chn elido José de Al'ctl(jo Yicmna.- .João 
Antonio Roelrig1te8 ele G'arvalho.- Antonio 
Oonçali:cs Gom-icle. ll-Ficou adiado para de
cidir-se na 1" sessãO. 

O Sn. Nor.ur.rn.\ o.\ GAJ!.\ como relator ela 
commi:>suo de guerra c marinha leu o seguinte: 

p,\llEGE:l 

u A cornmissno de marinlm c guerra propõe 
para membros ela commissuo de fóra, pcln 
qual necessita ser auxiliada, ·c com quem 
se eleve corresponder nos importantes objectos 
eh marinha c ela guerra os seguintes ofliciaes, o 
primeiro almirante Iord Cochranc, o almimntc 
Hoclrigo Pinlo Guedes, o mnrccl1al ele campo 
,Toaquim de Ülil'cira All'arcs, o brigadeiro quat·· 
tcl-mcstrc general jfanocl da Costa Pinto, o h ri· 
gadciro ajuclantc-gcncrnl Francisco Maria Gor· 
tlilho Vclloso ele Darbmla, o capitão de mar c 
guerra Diogo Jorge de Brito, o coronel de cngc· 
nhciros Francisco Cordeiro da Silva Torres, 
o COl'Oncl ele engenheiros Francisco José ele 
Souza Soares Andróa.- Paço da asscmhléa, 12 
de Junho de 1823.-Jfcmocl Jacintho Nogueira 
ela Gama.- Jfcmoel Jllartin,q elo Couto Reiõ 
-Josí; Arouclie ele Toledo .Rcnclon. " - Foi 
npprovaclo. 

O Sn. PnESillEXTE rcmctlcu para a com missão 
ele legislação a rcprcscnlac;llo de Bonifacio 
José Sergio, que na sessão antcccnclcntc 
ficám sobre a mesa para se lhe dar o compc· 
tente destino. 

Passou-se :Is segundas leituras das indi· 
· caçúes ; e o Sr. sccrclario Carneiro de Campos, 
regulando-se pela antiguidade clollns, leu duas 
do Sr. Andrada l\Iachado : 1' para apre· 
sentar o govemo um mappa cstalistico de 
cada uma das provindas cfo impcrio; 2• para 
a creação ele uma commissl1o especial para. 
indicar meios · de nos li\'l'ar dos laços 
.dos nossos inimigos c das ciladas do's seus 
cmissarios. 

A 1" foi approvada para se officinr ao governo. 
A 2' julgou-se objecto ele dclibcraçno, c 

mandou-se imprimir. (Vcjito·s.c cslas duns 
indicações na scssno de 5 Maio.) · 

(Em conscqucncia da 1" desta~ propostas 
on'crcccu o Sr. Lopes Gama um mappa topogra· 
phico da província das Alngôas, c foi recebido 
com agrado.) 

O MEsMo Sa. SECllE'r,mJO leu oulra indicação 
elo Sr. Paula c 1\Icl!o para se suspender a 
apresentação de todos os hcneficios ccc!csiasticos. 
(Vid. scssno ele 9 de Jl!aio.) 

O Sn. Pn~:sJDEX'l'r. pcrguntott se esta malcria 
cm objecto de dclihcrnr;i\o; c decidindo-se 
que uno, ficou rcgcitada. 



O Sn. Pm~swr:xm deu pnm ordem do dia : 
1", regimculo da assemhléa: 2", o pnrecm· 
nclindo da commissrto da redncçrw tlo clinrio: 
8", segundas leituras ele propostas. 

Lemnlou-se a ses:;i'lo depois elas 2 horas 
ela !urde. 

Ju.<é Rical'do da Costa .Arruiai' de Andrcula. 
secretario. 

RESOLUCÕES DA ASSEli!BLI~A . 
r.II:o\ JOSE DOXH',\CIO Di: .\1\D!\.\D.\ E SJ!.'.'o\ 

Illm. c Exm. Sr.-A nssembléa geral con· 
sliluintc c legislali\'U do imperio do Bra7.il 
manda pal'licipar ao govemo que para de· 
liberar com acerto sobre as providencias que 
exige o importante esl'abclecimcnlo da f::t· 
brica çlc feno de Ypanemu, precisa que lhe 
seja rcmcllicla a cúpia elo ol'licio illleiro de 
Hufino José Felizardo c Costa, de 25 de 
l\Iurço deste :mno, c o ol'ficio do' govcl'llo de 
Sào Paulo, elo anno de 1821, que lt·ala da 
iscnçào de direitos dos produclos ela mesma 
l:dn·ica. O que V. Ex. lcvadt ao conheci
mento ele S. }[. Jmperinl.-Dcos gn:mle n 
V. Ex.- Paço da assemblé:t, cm 12 de Junho 
ele 1823. -José .Joaquim Cm·nei1'o de Campos. 

1'.\!\o\ loi.\!11'Jl[ Fr:o\XCISCO !\lllEt:tO DE ,\::DR.\Do\ 

Illm. c Exm. Sr. -A asscmhlé~. geral 
conslituinlc c legislativa do impcrio do Brazil, 
lendo ele deliberar sobw as providencias C{I!C 
cxin·c o ulil cstabelecirncnlo da fabrica de 
!\J;~~~cma, c· querendo sct·vi r-su das noçücs 
r]llC podem minislrar-lltc os papeis que o 
lltcsonro publico li ver sobre este objecto, 
m~mda. participar ao govci·no que ser{t muito 
com·~nicnlc a remessa dos referidos p:1peis 
á mesma asscmblea. O que V. Ex. le1·m·:l 
a:> conhecimento de S. lll. ImperiaL-Deos 
s~!Urdc a v. Ex.- Paço ela assc:nblóa, Cl11 
12 de Junho de 182i3. -Jo8Í.: .Joa'rjutm Cw·
neiro de Campos. 

Sessiio c1n f.4 llc Junho . 

\'ICE· PnESIDEXCIA DO Sn. CA~IA!\.\ 

llcunidos os Srs. deputados pelas 10 horas 
da munhll, J'ez·sc a chamada, c nchnrão·se 
presentes 40, faltando por enfermos os Srs. An· 
ch·uda c Silva, í:l,ibciro de Andradu, Silveira. 
l\Iendon~n, Pereira da Cunha, Caldas, Gama, 
Andrade Lima, c Furtado ele l\Iendonçu; c 
sem causa participada o Sr. Andrnda Ma
chado. 

O Sn. VrcE·PnEsiDEX'rE, que occupou a cudeim 
na falta do Sr. presidente) declarou aberta a 

( '•) 
J•) 

scssllo, c lida a ada da nnleccdcnle foi 
appromdu. • 

O Sr. Fornnndos Pinheiro: -As di,posi· 
r,,ües c crficncia de8l::t as:lcmbléa sobre o im· 
porlnnlissimo ramo da inslrucçflO publica, não 
dcixüo n duvidar, de que essa base solida de 
um governo conslilucionnl ha de ser lanr,,~ulu 
no nosso codigo sagrado de uma maneim digna 
das luzes do tempo, c da sabedoria dos seus 
collubomdorcs. 

Todavia esta conl'icr;no, c ao lon~;c as me
lhores ·esperanças,. nem por isso me devem 
acanhar de submcllcr já {t considcrnr1lo dcslu 
ussemb!éu_umu indicuç~·no de alta mb~ta, c qnc 
parece urg1r. , 

Uma porçflO escolhida da grande fmniliu 
bt·a7.iicira, a mocidade ti quem um ·nobre csli· 
muJo levou á universidade de Coimbra, geme 
alli debaixo dos mais duros tratamentos c 
opprcssüo, nilo se decidindo apezar de tudo a 
interrompei', c a abandonar sua carreira, jlt 
incertos do como será semelhante conducla 
avaliada por seus pais, j<'1 desanimados por nào 
haver ainda no Bm7.il institutos, onde prosi3ào 
c rematem seus encetados estudos. Nessa 
amarga conjunclura, voltados sempre para a 
pnli·ia por qncm suspirllo, lcmlmn"ào·sc ele 
constituir-me com a cm·la que aqui apresento ; 
correspondendo pois, quanto cm mim cabe, 
a lào lisongeiru confiunr,,a, c usando ao mesmo 
passo das faculdades, que me pcrmillc o cap. G" 
do nosso regimento interno, ol1ct'r)ço a seguinte 

rr Proponl1o CJI.H! no impcrio do D;·azil se 
cnêc quaulo unte:; uma universidade pelo 
menos, p::tru assento da qual parece dever 
ser pt·efericla a cidade de S. Paulo, pelas van· 
lagens naluracs, c razücs de convenicncia geral: 

" Que na lhculdade de direito civil, qnc será 
sem duvida uma das que comporá a nova 
unh·crsidadc, cm VC7. de multiplicadas cadeiras 
de dircilo romano, se subsliluão duas, uma de 
direito publico conslilucional, outra de eco
nomia politica. - Paço da asscmbléa, 12 de 
Junho de 1823. O deputado, José Feliciano 
Fr:mancles Pinheiro. J> 

Finda a leitura requereu o mesmo Sr. depu· 
lado a urgencia, c sendo esta apoiada, l'c7.·sc 
a 2' leitura da proposta ; e resolveu a assem· 
bléa que fosse rcmcttiLla á com missão de ins· 
lmcção publica para a reduzir a projcclo de lei. 
· Compareceu cntM na sala o Sr. Anàrncla 

l\Iachaclo, c tomou o seu assento. 
O Sn. SECllETAmo CARXEmo nr. Co~m•os leu 

uma fclicilaçilo do goYet·no provisorio da pro· 
vinciu de Pernambuco ao congresso ; c foi rcce· 
biela com agmdo. 

O Sn.. SousA MELLO pedia· n palr.l'l'a pnrn 1~1' 
a seguinte 



(j.1 SESS.:lO E:il H DE JUi\110 DE 182:3 

txn:r:.u,:.\o 
• 

cc Proponho 
cr 1. o Ou e .. l:o~~ munp~~s tla r.:::lalisl.ica tla 

prol'i!lcia ~las ,\bg-uas, 'lwjl! aprl!scntados pelos 
:;cu:; deputados, se rcnH:llilo quanto autcs 
pela c;;la\'ào compclcnlc as l~bcllas d?s im
postos c dos empregos da allandef!a a com
mis:;ão de fazenda, p~ra que esta interponha 
o seu p:.wcccr sobre as o!Jscn·ar;úes c . notas 
cscriplas nas mesmas tabcl!as, ajunt~n.do.)lJC 
do ll!csouro publico, por meio de rcrJll!SlÇ1'Lo, o 
lxtlanço mais proximo da· sua receita c despcza. 

" 2." Que o mappa cbs baterias ~ J'orlifl
cn•·ucs mnrilimas se rcmclla ú comm1ssüo de 
gu~t-ra c marinha, para que ;i vista dcllc obscn·e 
o que jul>Jar comcnienlc recommcnchr-se ao 
gol'cmo pr01·incial sobre a dcfcza de suas costas. 

"3.' Que o mappa lopogmphico compre· 
lwnsil'o da mesma provineia, c de pal'lc da 
de Pernambuco nas visiultall('as do scrtrto 
c;lcja ua com missão de con:;liluir;~o pam s9 elu
citbrcm quacsqt1cr novas dil'isücs, de rendo :;~r 
ali i p::tlcnle a todos os Srs. deputados que o fiLiei· 
rftG cxn!llinnr.-Paroda asscmbléa, 1-± de .Junho 
de 1823.-0 dcputàdo José de Souza, Jlictlo. » 

llfnnrlon·se que a imlit:::t('io fosse rcmcllitla 
ú co:nmi;são de cslalislica; c declarou-se que se 
rcccbitt com a!::!':tdo a ollcrla do mapp::t. 

Passou-se X ordem do dia, c leu-se o art. 38 
do regimento, que é do teor seguinte : 

"Arl. 38. Nüo se púdc cclclmtr scssilo alguma 
sem estarem reunidos cincocnla c um deputa
tio~. Ibtt a hora de pl"ineipiar a scs;;ilo, o 
presidente, os sccrclal"ios, c os. dcJ~Illadcs loma
rtiti os ~cus assculos ; c o pranuro das secre
tarias !~mi a chamada. 

Depois tle mui brcrc discussão foi ::tppl'Or::tdo; 
suhsliluimlo-se as pnl:t\'!'as-cincocnla c um dé
pulados- ús scguinlcs-mcl::tdc c mais um do 
completo dcs deputados. 

cc Arl. 3D. Aclwmlo-sc \'crilicm1o o numero 
de cincocnla c um deputados o prcsitlente 
nhrirú a scss1\.o com as formacs palavras-
abre-se a scssllO. 11-Foi apro\'::tdo. · 

" Ad. 40. Todos fullarúÕ de pé Íl cxcepr;ãO 
elo presidente, ou duqucllc deputado .que, 
por enfermo obli1·er da asscmbll:a a permtssi\0 
de lhll::tt' asscnl:ido ; c ig-ualmen lc o sccrclal'io 
de estado quando fal!nr cm nome do impc· 
rador, .corno rcprcsenlanlc daqtwllc a quem 
por sua alta dignidade compele J'nllar asscnlado." 

o Sr • .ll.roucho Ro::J.don :-Parece-me que 
em melhor dcix:w isto ao arbitrio do Sr. 
presidente, sem ser neccssario consuHar a 
nsscmblc::t pnt·a deciuir se o deputado enfermo 
ha de l'allm· as.;cnlatlo ou cm pé. Entendo 
que hasta que esta pcrmiss!lo seja concedida 
pelo Sr. prcsit!cnlc. 

O Sn. C:.111:>w:o DE C.llii'OS E o Sn. AxoMD,\ 

1\Llc:r.IDO conformnrão·sc com o pat·ccct• do 
Sr. Arouche . 

o sr. Mnia: -Eu cuido qttc ú dc:meccs
saria a explicação com que termina este 
Drli!!o ; basta dizer-se que o secretario ele 
cstà(lo ütlhr<i assentado quando Jitllar cm 
nome do imperador, pois está entendida a 
razão porque Ü1lla asscn l1do. 

l~oi npprovado com a all~raçM de pedir ~ 
deputado enfermo no prcstdcnle, c não a 
asscmbléa, n pennissão de fallar assentado ; 
c supprimindo-se no fim do artigo as palavr::ts 
seguintes- como rCJ?rc~cntanle daqucllc a 
quem por sua alta dtgmcbde compete fallar 
assentado. , 

" Arl. -11. l\'cnlunn deputado podcrú 1\tll::tr 
sem pedir a p:Jal'ra, dirigindo sempre o seu 
discurso no prcsit!cnlc, ou á assemblca cm 
;;cr[tl. J) 

Depois de brc1·cs rc:!lcxúcs foi appovado. 
u Arl. -12. Quando muitos se levanlüo a um 

mesmo tempo para fallur, o presidente darét 
a prccedcncia a . quem ll!e parecer, Iican~o 
porem a sua decisão sugeria a da· asscmlJlca, 
no caso de se rcqucret· que a as::cmblén o 
decida. 11 

o Sr. Costa Aguiar:- Sr. presidente, en 
acho este artigo Jmn redigido, porque por cJJc -
se comhiua nrw sú ::t dignidade do Sr. prc
sidcnl€ no lil'l'e exercício das suas allribai
çoes, mas ale a justiça, sujeitando ~ sua ded
são ú da asscmbléa, no caso de ::tsstm rCtJUC
rcr o rlepulado, que se julgar oll'endido no 
seu direito quanto i! prioridnçlc de Jhllar; 
c accrcsccuto que de· outra fúrma, seria abrir
mos a porta para qucstües de semelhante 
natureza, que sú scrl'iri~o de roubar-nos. o 
tempo cm pr~j u izo da drscussão dn malcl'Ja, 
soh!'C que entilo dcvu versar a questão. Alem 
d!sto como ninguem deve fallar sem ltav~r 
pedido n paJ.wra, deve lambem ficar ao cut
dado tla mesa apontar os ·nomes dos St·s, 
deputados que se levantarem para este fim, 
c á considcraçM do Sr. presidente o co?cc-· 
dcl·n primeiro a quem lhe parecer ou qtuzcr, 
quando muitos se levantarem uo mesmo tempo, 
no que nenhuma i~justir;a encontro, nn~ só 
porque é ~~te . o mcJO de ~or~nr qucstocs um
tcis como Ja thssc; mas prmctpalmente porque 
o Sr. deputado lcm uindn o r~cm·so da dcci
sno da asscmbléa, quando se JUlgue lesado, 
ou nilo queim annuit· ú do Sr. presidente. 

o sr. Alencar :-Parece-me qt;e nno pódc 
verilicar-sc a ltypolltcse deste arltgo, porque 
jú no anlccctlcnle cslti .prcvcrlÍdo que ningucm 
póde J'allar sem pNhr a pal~vr·a; pqrtanlo 
só aqucilc a quem o Sr. prestdcnlc a cot~ce· 
der se levanta para r~ll.tr. Agora se lU UI t~;; 
Srs. deputados a pedirem, cnU1o o Sr. presi
dente dar·:í a prcccdcncia na fórma r1u~sc aponta 
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no arligo. Portanto julgo que ús palavras
pam fallar-sc devem substituir as seguintes: 
-para pcdit· a palavra. 

O Sn. AnAuJo Lmo~ lembrou que cm lugar de 
-a quem lhe parecer-se deveria dizer:-a 
quem entender. 

Posto o artigo :'t volaçrto foi approvado com 
as duas alleraçlles ofTerecidus pelo Srs. Alencar 
c Araujo Lima. 

'' Art. 43. Quando nas scssllcs se fallar de 
algum dos deputados, será este sempre lra· 
lado pelo appcllido ou lilulo (se o tiver) di· 
zcMlo·sc:-0 Sr. F ... -o que igualmente se 
praticará no livro das actas c dos r~gislros. " 

Foi approvado· sem ullcração. 
Os Sns. An,\liJO LlliA E ALliEIDA E ALm:· 

Q~EUQUE o!Terecêrão a este artigo um addi· 
lamento concebido nos termos seguintes: 

ADDJ"l'.\ME:-i1'0 

" Nos debates não se fur:'t mcn\ãO dos nomes 
dos depu ta dos, cujas opiniões se combalem 
ou upoião.-Ara1do Lima.-Alúuque;-rJitC." . 

Houve algum debate sobre o addilamcnlo; 
c afinal foi approvado, resolvendo-se que li· 
vcssc na rcdacçlto prioridade ao dilo urtigo, 
como regra geral. 

" Art. 44. As sessocs da asscmbléa serão 
publicas, ú excepção dos casos cm que o bem 
do estado pedir que sejlto secretas, e ent1lo 
scrilo fechadas as porlns das galerias com o 
cdilnl seguinte, nssignado pelo secretario:
A sess1l0 de hoje é secreta. '' 

Foi npprovado subslituindo·sc ús palavras 
- assignado pelo secretario- as segnintes
nssignado por um dos secretarias. 

" Art. 45. Quando porém a sessilo por um 
caso imprevisto passnr a ser secreta, dirá o. 
presidente aos espectadores estas formaes pala· 
vras: - A assembléa vai delibera~ em· ·sessno 
secreta. - Por este annuncio sahirúll os espE:· 
ctadorcs. n 

Foi approvado. 
<c Art. 46. Se dada a hora de findar a s&ssão, 

estiver fallnndo algum deputado, ou estiver a 
assemlJléa a votar, deve acabar o acto que estiver 
cm acçno. Para dissoh•et a sessno, o prcsi· 
dente usarú da formula seguinte -l~vanla·sc 
a scssno. n 

Foi appl'Ovndo. 
Passou-se ao cap. G.•- Do modo de propô r 

-c leu-se o 1• artigo dcllc, que é o 47 m1 

numcraçno. 
" Ar!. 47. Todos os deputados, á cxccpçno 

do presidente, têm direito dc·pt·opôr o que lhes 
parecer. ·n 

Pai approvado. 
" Art. 48. Totlas as propostas dc1·cm ser 

cscriplas cm artigos numerado~ c concebidos 1 
To:uo 2. 

nos mesmos termos cm que se devem conceber 
as leis c decretos. n 

O Sr. Paula o Mello :-Eujulgo que deveria 
fazcr·sc alguma distincçno cnti·e propostas que 
dizem respeito a ohjcclos de lei c indicaçúcs 
propriamente taes; porque ha difl"crcnça de 
umas a outras; c no artigo falia-se cm geral 
de todas, o que me parece não ter lugar. 

6 Sn. FnAX<,:.t:- Para tirar toda a duvitla 
creio que bastará accrcscentar á palavra -
proposta - o seguinte - de lei - c reservar 
para outro artigo as indicaçllcs. 

O Sn. PnESIDEli'rE propoz o artigo com o 
additamento do St·. França, c foi approvado 
com cllc. 

<c Art. 40. Cada proposta deve 'conter sim· 
plcsmcntc a cnunciaçilo da vontade lcgislath·a, 
sem prcambulos nem razões. " 

O Sr. Carneiro de Campos:- Eu sou de 
parccct· que em cada um dos artigos das 
leis se não expressem os motivos dcllas; 
mas não posso convit· na exclusão absoluta 
de todo o preambulo, quando nclle muito 
~ proposilo se púdc cxpul" succinlmncnlc a 
razão essencial da determinac.~1lo lcgislath·:t. 
NM digo que cm todas as leis ~c 1\u;a. 
porque algumas ha de lalnalmeza, que hasta 
a enunciação do preceito; tacs s1lo as que 
se derivão dos principias de direito natmnl, 
as leis constitucionaes que formão o paclo 
social, e que scgurM os direitos. do homem 
e do cidadão, cm cujos principias se cstailc· 
leceri10 as chamadas bases da constituição 
de Portugal. 

Outras leis porétt\ nascem de pl"incipios 
particulares, de circumstancias que não . sfto 
fixas, e então me parece conveniente dcclat·at· 
o principio fundamental que determinou o 
legislador a formar a lei. 

A lei é a cxprcssilO da vontade gemi, c 
quando esta é bem entendida pelos que devem 
obedecer-lhe, mais litcilmcntc se 1110\'e o 
homem a observal·a, porque se convence da 
razno que teve o legislador para a fa7.cr; c 
tudo quanto facilita a sua cxccuçno nilo me 
persuad~ que deva dcspresar·sc. Parece-me 
a!ó improprio de um governo constitucional 
occultar os fundamçnlos da dctcrminaçno legis· 
lativa; é pela declnrnçno delles que se ganha 
a opinino publiea cm favor da lei, c ningucm 
ncgar:í que esta opinino favoravcl é conveni· 
ente no governo representativo. 

Eu uno quct·o que se faça uma dissertação 
como lemos em· algumas leis do tempo do 
marqucz de Pombal, nas quaes até !ta per· 
gunlas c respostas, . objccçllcs c refu~<tçlles, 
mas quereria que se tocasse o principio fnn· 
damcnlnl das leis, pelos motil·os que j:í 
cxpnz. 

No go\·crno absoluto ou de~potico, n rnzão 
'J 
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da lei está na vontade do qlle governa; mas
entre nós julgo muito necessario que os pcvos
se convenção d-as razões que convencerão o
legislador.

Por estes principios não posso approvar o
artigo lal qual .se acha redigido, e enlendo
que deve declarar-se que, quando a flssem·
bléa julgar que a lei deve ler algum. pream·
bulo, se remetla á commissào de legislação
p[\ra o formar, e se debate}' depois em
diSCUSSãO separada.

o Sr. Almeida e Albuquerque ;-Sr. presi
ciente. As razões com que alguns dos Srs.
depulad0s sustenlão a necessidade dos pream
bulos nas leis, são, â primeira visla, de
algum pezo; alguns philosopbos forão deste
sentimento; oulros porém com melhores fun
damentos sustenlaràO o contrario: Senecca é
um desses, que entende que as leis devem
principiar pela parte imperativa; elle quer,
com muito boa razão, que a Ipi seja breve,
qUE' fira como uma voz vinda do céo, que
ordene positivamente, e que n[(o deixe jámais
lugnr ás duvidas e ás discussões: eis aqui
como eIle se exprime: - Non p"obo, quod
Phdon:is legwuse adjecta pl'incipia S'unt. Lege'lll
e?lún b,>etlWt sse Opp01'tet, quo jaciliw; ab
imperi(is te11 Wll(ttT, 1,e!11t C1/tissa> dúrÍni(1l.s 110.1:

bit: .iubeat, 11011 diSJnllet, Nihil vidcl1lT lllihi
jrigúlúIS, m'ldl inqJt.i1fs q1w:n~ lex cmn )11'01°9°,

N.:t verdade nM lla COllsa mais ociosa do
que o preambulo em uma lei, quando esta
é feita, como entre nós, pelos representantes
ele Llma nação hvre, cnjas elcliberações stlo
publicas, e chegão ao conhecimento de todos,

Nos governos despoticos ainda que as leis
sejào revestidas de ornatos e de côres, i
primeIra vistó. agradaveis, todavia os fins
particulares do legisladol' na.o SãO sempre os
que vão enunciados nas leis j daqui provém
(jue ora os magistrados (em quanto não se
desenganão deste machiavelismo do governo),
ora. os particulares, que se julgM com algum
crite.io para entrar 110 verdadeiro espirito
das leis, em vão se c!:;forção por acommodar
as leis ás razões em que elJas pa.recem fun·
dar-se; e quando cuidãO ter acertado, vêm
nos lribunaes superiores reprovado o seu modo
de entender.

Pelo contrario quando as deliberações sãO
publicas, quando á cada um do povo é licito
ouvir os debates sobre as leis, e. que estes
mesmos debates se imprimem e clrculã.o
por toda 3. nação, n:1o resta a menor duvida
sobre o espirito e a razM do corpo legisla
tivo; tudo é claro; e quando o simples
enunciado elo. lei llrlO satisfaz' ao julgador
escrupuloso, elle tem no':i diarios da assembléa
donde possa tirar todo o equivoco, qne des
cubra na intelligencia da lei,

Entretanto para que estn, fIm um ]ll'(><lm·

bulo que é impossivel conter todas as objec
çCies, n1\O envolva difficuldades, que só podem
retardar a sua execuç~fo, nada é mais pensado
do que ella principiar pela parte imperativa,
sem aJgUl~s rodeios, qLlcro dizer, sem pre
ambulos, Esta a opinião de muitos sahios,
e com elles apoio o meu voto.

o Sr. França :-( Ntw o oHvirâo os taclty·
graphos. )

O Sr. Andl'ada Machado : ~ NãO sigo a
opiniao do illustre preopinante, nem me
convencem os argumentos de que se serviu
para estabeleceI-a.

Disse o nobre deputado que o monarcha
absolLllo náo tioha necessidade, quando fazia
uma lei, de eleclarar a razão deJla, porque
a razão era a sua vontaele j e eu pelo con
trario penso que os despotas são os que têm
mais necessidade de annexar ás leis molivo:s
que os determinarão a fazel-as, para que os
povos as executem de rqclhor vontade.

Quando porém se assente que no governo
representati vo, como o nosso, deve o povo
conhecer as razões d;'ts leis, eu direi que
elle as não ignora.

A lei antes de publicada, passa por tres
compridas discussões, n3S quaes se trata de
suas vantagens ou inconvenientes em longos
c1eb.:ttes, que depois sãO inseridos ~(\s diariC's;
portanto bem instruido fiw o publico dos
principias de que se deri vou a medida legis
léttivo; c nada mais se precisa,

Os preambulos, SI'. presidente, servem umas
vezes de confundir O jlllgador, e outras de
desculpar arbitrariedades; e eu quero que as
leis se executem á risca.

Demais, o povo quando escolhe os seus
representantes confia nelles, e não deixa de
respeitar as suas obl'as e de obedecer aos
seus mandados, só pOl' não ver unielas ás
leis as raZões que os obrigarãO a fazeI-as.

Sejão os artigos das leis bem' claros e
concis03 para a exacta obscrvancia do que
se ordena, e deixemo-nos de illustrações que
por estarem incorporadas nelJas se reputM
como um dos seus elementos, e indu:..em os
JUIzes a erros e a injustiças, deduzindo'
interpretaÇ1Jes 'extensivas do espirito dos ditos
preambulos, que ás vezes annulJao a disposiçãO
mesmo das leis.

Demais, muitas vezes os preambulos sàO
obras de enca.ixe, que nada quadrão com o
motivo verdadeiro da lei,

Por fim é ridiculo ver a sobel-ania arrasoar
com os subditos, e assim arric;car a perda da
obediencia,

o Sr. Carneiro de Campos; ~ SI'. presi·
dente. Eu concordo que os artigos da.s leis
devem ser claros e concisos, mas não acho
força alguma nas razões em que se funda o
nobre preopillante para julgar que )1[tO pócle
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ler lugar nellas nem a simple;; cnlmdw,,fto do 
seu principal fundamento. 

Não lm precisM de preambulo, diz o illuslrc 
deputado,· porcJue antes de se publicar a lei, 
ha lres discussões publicas, longos debates, c 
estes s1l0 depois inseridos nos diarios ; mas cu 
respondo que nem todos assistem ás discus
sões, que muitos nlio podem ter diarios, c que 
outros nem os podem ler. 

Além disto muitas vezes as razões em que 
se fundão as leis est110 espalhadas por diffe· 
rentes diarios, cm largos discursos de debates 
muito extensos; c nlio é cousa muito facil ir, 
no meio de tudo islo, achar o motivo prin· 
cipal da determinação. Quem não está habi
tuado a comparar argumentos c a tirar illações, 
confunde-se com o que lê a favor c contra uma 
mesma opinião, c não colhe resultado algum. 

A lei, pelo contrario, é um papel pequeno, 
chega a todos ; c achando-se nclla apontada a 
razilo essencial que a motivou, ninguem a 
ignora, c deste modo se gcncralisa o conheci
mento da necessidade que houYc de legislar, 
c se persuade o subdito do dever de obede
cer-lhe. 

Quanto ao que diz o 11obrc preopinante sobre 
o inconveniente de se promover a arbitra· 
ricdadc dos juizes com os pt·cambulos, respondo 
que, pelo contrario, elles illmnin11o o julgador 
que acha alli a razo.o da lei, cuja razilO é ús 
yezes, indispcnsavel para a sua applicação. 

Supponhamos, por exemplo, que se trata de 
reparar o prejuízo causado pela morte ele um 
animal ; se a lei que lhe é relalim, se exprime 
pelo termo crue · designa os machps daquclla 
cspecic, c o que se matou é femoa, seguindo 
o juiz ú risca a letra da lei, nM póde appli
cal-a no referido caso, e fica impune o delin· 
quente. Portanto persisto no meu parecer, vo
tando que se enuncie a razllo fundamental que . 
determinou a assembléa· a legislm·; como julgo 
nccessario em um governo livre. .. · 

o Sr. Gomido :-Leges non decet esse dii!plt· 
tantes sedjubcntes: diz Bacon. As lois, Sr. pt·c· 
sidcnlc, sllo a expressão clara, simples e precisa 
da vontade do legislador. As rasõcs que ns mo
tivllo sllo aqui expendidas nas discussocs, c 
quem as nno entende . no diario, · nem nos 
prcambulos das leis as entenderá. Todas as 
nações civilisadas têm adoptado esta marcha. 
As razoes das leis podem cessar ou variar, c 
podem fazer _muitas yczes qu_c os julgadores 
aberrem, cingmdo-se ao cspmto e razno das 
leis. Portanto sou de Yoto que nno se moti1·cm 
as leis. Os pilotos combinno entre si o rumo. 
que devem tomar, c dtto-no aos marinheiros 
do leme, sem lhes expOr as razoes, que scni· 
ri no mais a confundil-os do que a guiai-os. 

Julgou:se a matcria discutida, c posto á 
yotaçllo o artigo, foi appro1·ado sem altera· 
çno. 

" Arl. i30. :\'as Jli'Oposlas se não dc1;cm 
empregar cxp1·cssúcs que suscitem idéas odio
sas, ou que oll'endilo classe alguma de cida. 
clãos. "-Foi approvado. 

'' Art. i31. Nenhum artigo de proposta 
poderá conter duas ou mais proposições in· 
dependentes entre si, de modo que sugcilas 
;Í discussão se possa adoptar uma c l'Cgci· 
lar out1·a. >•-Foi approvaclo. 

cc Art. i32. o~ artigos da proposta devem 
ser escriptos concisamente. >l-Foi approvado. 

cc Art. i33. Todos os que fizerem propostas 
expor;\ú verlmlmenlc os motivos cm que se 
fundão, Ieràli depois; c finda a scsslio as 
en tregar.ia ao secretario 1:especli v o. » 

o Sr. França :-As propostas logo que forem 
lidas dc1•cm vir á mesa, c não no fim da 
scsslio como se determina neste artigo: isto 
não sú vai augmenlar o trabalho elo scr:re· 
tario, mas conl'unde a rcdac('ào da ncl~!. 

O Sr. Almeida e .Albuqt:erquc :- Pnrccc
mc que ha conlmdicc,:üo culrc cslc arli:;o c 
o artigo 49 porque no m-ligo 49 diz-se que 
•o conlerúõ as proposías proamhulcs JICHl 

razões; e agui diz-se que lodos que fizerem 
propostas cxporáú vcr!Jalmcntc os moli\'os, c 
depois lct·[uJ, c cnlrcgar[tõ ao sc~rcla;·io. Por
tanto 11cste artir;o estabelece-se o contrario do 
que se acha delel'lllinado no artigo '19, que 
apontei. 

O Sr. Carneiro de Campos:- Sr. prcsi· 
dente, o illustt·c preopinanlc confunde os 
motivos ela proposta com a mesma proposta. 
Os motivos silo cxnostos verbalmente no 
discur~o que faz o dêputado para mostmr as 
razOes que tem pam fazer a proposta ; c 
feito osle discurso lê a proposta que deve 
sc1· simples, como ordena o artigo que o 
mesmo nobre deputado citou : esta proposta 
é a que entrega ao secretario, c niio o 
discurso que proferiu ou a cxposiçào vcrbttl 
dos motivos que o movcrllo a offcrcccr 
a proposta. 

-Nilo ha pois contt·ndicçilo alguma entre 
os referidos dous m·ligos, porque um fnlla da 
proposta e outro dos motivos dclla. 

O Sn. • AL~IEID,\ E ALDUQUr.RQUE: - En tlio 
devia dizer-se - lcr;íO depois as propos
tas-; pois corno eslá cscripto no artigo 
comprdtcndc ludo ; e portanto deve redi • 
giNe ele modo que se entenda. 

o sr. Costa Aguiar:- St·. presidente, c~te 
nrligo nD.o dc1·e passar como está ·redigido, 
c o que lembrou o St·. França é cm ver· 
dade digno de attençllo ; porque de outra 
maneira complicar-so·ha a rcdacçllo ela acta, 
c o competente secretario terá dobrado tra· 
halho sem necessidade, e o que é mais, 
póde m~smo ser origem ele questões, quando 
se tratar da app1·ovaçt1.o da acta : por todos 
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estes moliros pois é mais conveniente que os 
Sr~. deputados rcnwllflO logo pam a mesa 
as suas propostas, depoi:; de lidas, c ntto no 
lim da sessão, como est~L enunciado no arli· 
go, n1lo sú para cvilar·sc, corno já disse, toda 
a conl'uzno ; mas principalmente para melhor 
determinarmos o andmncnto dos nossos tra· 
balhos quanto ao destino das mc~11ws propostas. 

Como nilo houvesse quem mais l'nllassc ao 
artigo, foi posto á votação, e appi'Oradn com a 
l'Cdacçilo seguinte: · 

cc Todos os que fizerem propostas exporúü 
vcrlmlmcnlc os motivos. cm qnc se fundilo; 
Jêl-as-hão depois; c immediatamentc as man· 
darúú á mesa "· 

cc Arl. 54. O secretario registrar{t as propostas 
cm um livro, que terú por titulo - registro 
das propostas da asscmbléa no anno de ... " 
·- Foi approrado. 

" Art. 5;), As propostas as~im rcgi>tradas 
cnlraráú na dislriiJi'IirfLO diaria · do trabalho 
da asscmbléa segundà a ot·clem da anligui· 
dade, excepto aqucllas que forem preferidas 
pela sua imporlancia, para. serem oull'U. '*' 
lidas, comtanto que entre estas leituras 
mccl~cm Ires dias. JJ- Foi approvaclo. 

cc Art. 51). Terminada ;:: segunda leiturn, o 
presiclcnlc porá a votos se- a proposta que 
acaba de ler-se ó objecto de dclibcrn~ilo -
os deputados rotaráú sem preceder discussilo; 
c decidindo-se que n:to é objecto de deliberaç:to 
Jicm·ú regcitada. >>- Foi approvado. 

cr Art. 57. Dccidindo·SC porém que a proposta 
é objecto de dclibcraç:to será impressa no 
Dim·io da assembléa, inserida no rclatorio 
da scss~o respectiva, c entrará na distrihuiçilo 
dos trabalhos para sct· discutida quando lhe 
couber pela ordem da sua nnliguidadc, ou de 
sua imporlancia. » 

o Sr. Costa Aguiar: - St·. presidente, pa· 
t·ccc-me que em lug:u· da palavra- inserida, 
-se deveria antes dizer- exli·aclada, - ou 
o que será melhor ainda- mencionada- para 
evitarmos toda a exlcns:to superllua nas 
actas, que de outra fórma viráa a ser lilo 
longas como os proprios diarios da assembléa ; 
muito pl'incipahncntc sendo semelhantes pro· 
postas impressas no referido diario, c . igual· 
mente registradas no compclcnlc livro de 
registro, na fúrm~ do artigo 54, que já foi 
appro1'atlo ; cm vtsta do exposto n:to acho 
razno para que sem 11eccssidadc se pretenda 
fazer dill'uso e longo o que por sua natureza 
deve ser brc\·e, pois que a acta uno ó outra 
cousa mais do que a histol'ia resumida do 
que se r.assou na scssno, bastando por isso 
súmenlc se mencione qua.J foi o objecto c 
tim da pmposla que qualquer Sr. deputado 
a1Jrcscnlou, c bem assim o destino que lhe 
deu a asscmblca. 

··.··-· .• :.:.:"::.·.---· • .:..::.L":"~ ...... -. __ _ 

O Sr. França: - Eu sou de dill'ct·cntc 
·opinião; a proposta de qualquer Sr. deputado, 
é sua da 1" leitura pam a 2", c pódc retirai-a; 
mas feita a 2" l<'itura passa a ser da assem· 
bléa, c como Jal dcl'e lançar·sc por intcim 
na acta. 

Demais não sei como possno fazct··se 
cxlraclos de artigos de lei; cllcs· já por si 

· sl\0 extractos pela concisilo em que devem 
ser redigidos, na. l'úrma do art. 52, c por· 
tanto nno podem ser exlraclados ; mas devem 
ser inseridos como determina o artigo. 

o Sr. Costa Aguiar: - Sr. presidente, o 
que acaba de dizei' o illuslre prcopinantc o 
Sr. França não desfaz por modo algum o 
que ponderei ; e menos sei para que fim vciu 
o que lambem accrescenlou, de que as pro· 
postas logo depois elas 2" leituras passão a 
set· c! a asscmbléa; nem is lo vem para o caso, 
nem cm verdade semelhante motivo dcslróe 
a razilo, cm que me fundei, de n1lo dcrer· 
mos fazer extensas as actas, inserindo nellas 
de ve1·bo arl t•e1·bwn aqnillo mesmo que é 
lambem impresso nos diarios, c alé registrado 
no competente livro; porque de ser ou nilO 
a proposta da assembléa, nno se segue que 
seja !amuem inserida toda por inlcit·o na 
acta, que apenas deve, no meu entender, 
apontar ou mencionar succiqtamcnlc qual foi 
o objecto da proposta, c qual o seu resultado: 
subsistem portanto as minhas razoes e mesmo 
se não púdc deprchcndcr deli as o que lambem 

· quiz lleuuzir o honrado membro o Sr. França 
quando disse que nno podia haver extracto 
'de artigos ·de lei, pot· deverem . ser cm si 
mesmo concisos; porque n::to 6 isto o que 
cu pretendo, c sim que apenas. se mencione 
mt acta cm resumo o que deve vir por 
extenso no cliario da assembléa, c que além 
disto se acha registrado no competente livro 
das propostas. 

O Sr. Andrade. Machado:- Quando algum 
Sr. deputado faz a sua proposta, púcle ser 
extractada na acta; mas depois da 2• leitura, 
como disse o Sr. França, a proposta ó da 
assemb!Ca, c deve por isso entrar por inteiro, 
que é o que manda o regimento, nellc já se 
teve cm vista a concisno com que devem ser 
concebidas as propostas, ns quaes por isso nno 
admillcm diminuiçno. 

Cumpre ainda observar que, segundo o 
regimento, as propostas depois de .se julgar 
que sno objecto de deliberaçno, nno se impri • 
mem scpnradamcntc, c por isso devem Jan· 
çnr-sc por inteiro na neta, c esta imprimil'-Sc 
de um dia para o ouli·o, c distribuir-se, para 
cada um poder meditar .sobre a proposta. 

Se nos lemos até agora desviado elo regi· 
meu to, é porque nno tem podido ser de outro 
modo. 

Agora se queremos estabelecer, o que se 
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fazia é lU Portugal, i111 pri111ir-~c cm scparauo 
cada proposht, cnl:lo é dcsnecessario inscrh·· 
se por inteiro na acta. 

Depois d~ ma!s algumas obscrvaçaes julgou
se a muterm chscutida ; c o Sr. presidente 
propôz á volaçrto o artigo, que l'oi approvado 
com a unica altcruc~ilo de substituir-se á 
palarrn ·in.~cricla a paiavra mencionada, 

cc Art. 58. Se no intervallo da segunda lcitum 
{t segunda discussilo de uma proposta lembrar 
a algum deputado qualquer altcrac:1lo que 
julgue con vcnicnte cm algum ou alguns de 
seus artigos, pôl-as-ha por escripto, seguindo 
as mesmas regras estabelecidas para a forma
ção das propostas, e refet'índo-sc ao artigo 
ou artigos que pretender alterar. ,,_ Foi r.jJ· 
provado. 

cc Art. 59. Estas altcraçúcs ou emendas redu
zem-se ou á escolha de lermos, ou ao modo 
de str.l ligaçilo. 

'' As primeiras têm por objecto supprimir, 
accrescentur, ou substituir os termos: as 
segundas têm por objecto dividil-os, reunil-os, 
ou transpól-os. " 

O Sr. Andrada Machado : - Este artigo 
uilo púde passar como está; diz-se nelle que 
as emendas se reduzem á escolha de lermos, 
ou ao modo de sua lignçilo; e portanto 
exclue qualquer outra alteração, o que nilo 
púde ser. 

O que se estabelece aqui diz respeito só
mente {Ls altcraçaes grammaticacs, mas lambem 
ha allcraçaes substanciacs, de que n1l0 se falia: 
c por isso entendo que nllo pódc passar: 

o Sr. :Fran!?a: - Convenho no que disse 
o illustre prcopinantc; pelo termo reduzir 
entende-se que nno se admilte outra nlgumu 
emenda ; e todos sabemos que além das 
ulteraçaes que consistem cm supprimir, accres
centnr, ou substituir termos, ha outras qu!! · 
respcitno ao essencial da matcria ; c por isso 
quereria que cm artigo separado se tratasse 
das outras.allernçaes substunciaes, tratando-se 
neste sómcnte das grammnticaes. 

Posto o artigo á Yotaçno, venceu-se' que 
se tratass!! lambem de emendas feitas :i 
substancia das propostas, ruem das gram
maticacs de que já trataYa o artigo; !! que se 
fizesse na nova reducçno artigo separado das 
mesmas emendas substanciaes. 

O Sn. VICE·PnESmE~TE declarou que era já 
dada a hora da leitura dos pareceres de 
comniissaes, c que por isso nllo proseguia a 
discussno do regimento. 

O Sn. RmEmo DE REzESDE, cm nome da 
commissll.o de poderes leu o reguintc : 

cc A comrnissno de poderes l'CI'cnuo o di-

ploui:L d'J Sr. Tl!eolonio Al vilrc~ dü O li l'dra 
l\[acicl, deputado pela pro1·inciu de Minas 
Gerucs, c confrontando-o com a acta geral 
das nomear;aes dos deputados por aquellu 
província, o acha conforme com clla, c 
com o decreto de instrucções que regulão 
as mesmas nomeações. E' de parecer que o 
mesmo deputado tome o seu assento nesta 

. usscmbléa. Paço da assembléa, 1-! de Junho 
de 1823.- E~teviio Ribeim de Rezendc.
Antonio Ca1'los Ribeil'o de Andmda :Dfachaclo 
e Silva.-ilfanoclJacintho No[]ttcim da Gama." 
-Foi approvado, 

Por nno lutYcr quem mais pedisse a 
palavra para lêr algum parecer, declarou o 
Sr. vice-prcsidcnle que se passava ao outro 
ohjclo da ordem do dia, que era segundas 
leituras de propostas, mas lcmbrárão alguns 
Srs. deputados a discussão adiada do pare
cer da commiss1lo da redacç1lo do diario sobre 
o requerimento do tuchygrupho Pedro Alfonso 
de Carvalho. . 

O Sn. VICE·PnESIDE:>l'E disse que se fizesse 
dclle nova leitura para entrar cm discus
sntl, e foi lido pelo Sr. secretario Carneiro 
de Campos. 

Houve um porfiado debate pura se decidir 
se t!evía ou não lct; lugar o segundo exame 
que o supplicantc se offerccia a fazer ; por
que uns julgavilo ocioso, n1l0 só porque u 
commissão declarava que este tachygrapho 
ti vcru a vantagem no primeiro, mas lambem 
porqtre nM servia o exame só para a de
cisão do merecimento ; e outros o suppu· 
nhão preciso, porque tendo-se exigido que eflcs 
tachygt·aphos o fizessem, devia ser prcferiuo 
o que melhor sahisse no referido exame. 

Julgou-se afinal discutida a matcria ; c 
posto o parecer á votaçilo, decidiu-se que era 
innttendivcl o requerimento. 

Passou-se ao 3" objecto da ordem do dia, 
ás segundas leituras de propostas. 

O Sn. SECRETARIO C.mxEmo DE C.mros leu 
as seguintes. 

1. • A do Sr. l\luniz TaYares aprcscn !ada 
na sessno de 22 de Maio, relativa á natu
ralisaçno de portuguezes Yindiços, c mais es
trangeiros neste impcrio. 

Julgou-se a materia ~bjec~o _de deliberuçno; 
c ordenou -se que se 1mpr1mlsse. 

2.~ A do Sr. Xavier de Carvalho apresen
tada na sessno ele 24 de Maio, sobre liber
dade de imprensa. 

Observou-se que a fúrma da proposta nno 
era a competente; mas que nno obstante esta 
fulla, a materia merecia considcraçno ; c por 
isso foi rcmcttida á commissno de legislaçilO. 

3.• A do Sr. Dunrle Silva apresentada na 
ditn scssno tle 24 de Maio, sobre o mcsmQ 
objecto, 
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1\Inmlou-~c que unida á do Sr. Xaricr de 
Cnrmlho seguisse a .mesma di.rcc~ão, resol
vendo-se que a refenda commtssão formasse 
um projecto de lei, que satisfizesse :is men
cionadas indicaçucs dos dous Srs. deputados 
proponen ics. 

4.• A do Sr. Maia, igualmente apresentada 
na mesma sessll.o de 24 de !l!aio, para se 
rcNulnr o recrutamento do exercito do Bmzil. 

~Foi approvada a indicaçli.O, c rcmcllida 
:ís commissocs de guerra c cstatisticn. 

O· Sn. VtcE-PnESlDEXTE assignou para a 
ordem' do dia; 1", a 2" discussli.O do 
projecto de lei sobre govert~o> proi'Ísorios:. 2•, 
rcNimento da asscmbléa: 3, segundas lellu
ra~ de propostas pela ordem da sua antigui
dade. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
José Ricardo dct Costa A9uiar de Andm

rlá, ~ecrctnrio, 

RESOLUC:i\.0 DA ASSEMBLÉA . 
• PAnA JOS~ llOXlPACIO DE Al>Dl1ADA E SIF,\ 

Illm. e Exm. Sr.-A assemhléa geral consti
tuinte c lcgislaliva do impcdo do Brazil tem 
resoh·ido, por ser um prelimimr indispcnsa
vel para muitos dos seus trabalhos, que se 
proceda quanto antes :i Jormação de mappas 
cslatisticos e "lopographicos das diJl'crcnles pro
Yincias deste impcrio, pam lhe serem pt·c
sentes ü medida que estiverem prornptos, 
empregando-se para este efJ'cito engenheiros 
habcis. O que V. Ex. lcYará ao conhecimen
to de S. l\1. Imperial.- Deus guarde a V. Ex. 
- P:wo da asscmbléa, em 14 de Junho de 
1823,:_Jo8é Joaguim Camdro de Cam]J08 

Sessão em f 6 de Junlm 

Pfii:SIDEXCIA DO Sll, AXDfio\Do\ E SIL\'A, 

Hcunidos os Srs. duputados pelas 10 
horas da ·manh1l, fez-se a chamada, c acha
r1lo-sc presentes 54, fallando por molil'o de 
mo!eslia os Srs. Couto Reis, Sih·eira Men
donça, Caldas c Gama. 

O Sn. PnESID!:xn: declarou abet·ta a sess1to, 
c lida a acta da antcccntente foi approYada. 

O Sn. SccnETAmo C.mxEino DE CA)II'OS leu 
o seguinte ol'licio do minisLio de estado dos 
negocias t.!o impmio. 

cr Illm. c Exm. Sr.-Sendo prescutc n 
S. M. o Imperador o oflicio de 10 do corren
te mcz, cm que V. Ex. me participa ter n 
assembléa gernl constituinte c legislatim deste 
impcrio resolvido que a camara da" cidade de 

Porto-Alegre t·cmcll.a o diplnma do deputPda 
.José Frliciano Fernandes Pinheiro para ser 
guardado no seu archiYo. O mesmo au10usto 
senhor me ordena que participe a V. Ex. 
para o fazer presente na dila asscmbléa, que 
haYcndo aquella camarn dirigido á secretaria 
de estado dos negocias do' impcl'Ío o men
cionado diploma, neste incluso, se acha por 
esta maneira ·satisfeita a delibernçll.o da rele-
rida asscmbléa. · 

rr Deus guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de 
Janeiro, em 14 de Junho de 1823.-José Bo
n{facio de Andmda e Silt•a.-Sr. José Joa
quim Camciro de Campos. n 

Ficou a nssembléa inteirada ; c resolveu que 
se guardasse no archil'o o refcrido.diploma. 

O Sn. PnESIDEX'fE annunciou que eslava á 
porta da sala o Sr. deputado Oliveira 1\Ia
ciel. Foi introduzido na fórma do costume, 
c tomou assento na assembléa, depois de 
prestado o juramento do cslylo. 

Passou-se :í ordem do dia, isto é, á 2' dis· 
cussllO do projecto do Sr. Andrada i\Iachado 
sobre os goYcrnos provisorios • 

O Sn. SEcnErAmo CAnNEmo DE CAMPOS leu 
o 1 • artigo que diz: 

cr Ficão abolidas as juntas provisorias de 
goYcmo, cslabclccidas nas províncias do im
pet·io do Brazil, por decreto dus côrtcs de 
Lisboa de Setembro 1821." 

ó Sr. Xavier de Oarvl\lho :-Sr. presidente 
quando se discu tio cm globo sobre a ne
cessidade e \'anlagem destes projectos valei 
contra ellcs, intimamente persuadido de que 
longe de serem . agora ulcis c sauUaveis aos 
povos, lhes serião muito prejudiciaes. A minha 
opinino escom-se nas· razOes que passo . a 
expcndcr. Em regra ·as remedias devem pro
porcionar-se tis forças do enfermo para que 

·este ni!.o succumba ao pczo com que uno 
póde. 

Ora, os povos, principalmente os do norte, 
por falta de noções politicas e ~m conse
qucncia de idéas de terror c desconfiança que 
lhes têm infundido os nossos inimigos, os 
inimigos da indepcndencia do Brazil, cslll.o 
cm conhecida fraqueza, vacillaç1lo c · susto. 
Dcsconfio.o que se lhes preparno os ferros do 
antigo, e !:lo justamente detestado despotismo; 
que se lhes querem lançar cadêas douradas 
com o nome Jisongeiro da indcpendcncia. 
E lerM ellês acaso visto até aqui alguma 
cousa que desvaneça nqucllas suspeitas, que 
os dissuada das desconfianças? 

Nada, Sr. presidente; no contrario, c in
felizmente, elles ''êm o silencio das dou· 
trinas liberacs, que derno impulso á sua acçno, 
c que cimcntárno a sua opinino; vêm a 
impudente liberdade com que alçno n frente 
as idéas do sordido servilismo: têm ouvido, 
c ouvido com hol'l·o~, que s1to prezas, antes 
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da competente formac;rw da culpa,. cidadãos que 
:tli(t~, poucos dias antes, !!OSa\':1o da aura 
de licncuwrilos collaboradot~cs da grande c 
sagrada causa que seguimos, sabem, c sabem 
tremendo, que outros desses mesmos cidadãos 
J'orão deportados antes de legitima sentença. 
que os condemnassc; c que outros desses 
mesmos crrào fugitivos pam e~:adir-sc Íl vio· 
lencia. 

E convirá neste estado de convulsão at·· 
rancar aos povos o governo da sua escol h a, 
cm quem elles confino, c d:tr·lhes um da. 
escolha. c confiança só do minislcrio, c que 
cm verdade, muilo · se approxirna. aos do an· 
ligo despotismo, porque as dilierenças suo 
só apparcnlcs ? 

Nào o creio. Objecta-se a isto com á ne
cessidade de occorrer com prompto remedia 
aos males ·cujo causa essencial se diz existir 
no vicio da organisação dos actuaes govemos, 
mas cu nego que esta seja a causa prin· 
cipal de laes males, antes, com muila gente, 
cu penso que clles provêm dos excessos das 
juntas, ou de alguns dos seus membros ; dê 
se lhes ntlo ter dado o regulamento de suas 
attribuir.ües; de se n11.o ter emendado a mons
lruosid~dc da· machiavclicn independcncia de 
autoridades dentro das mesmas províncias ; 
c cmfim, muito principalmente, da licencio
sidade c quasi anarchia dos · po1·os; elfcito 
necessario c muilo natural da vacillação de 
toda a rnachina politica. 

Pm·tanto se têm cri;ado algumas juntas de 
governo, se íêm delinquido, advirt11.o-se elos 
en·os, punão-sc pelos deli c tos. S11.o com pli · 
cadas, e por isso inl1abeis para cxeculat·, 
simplifiquem-se. Os povos têm insurgido eonh·a 
algumas, castiguem-se os levantados, os sub
vcrsorcs; cm uma palavra, não fiquem im· 
punes os criminosos. 

Por estas medidas, c outras semelhantes, 
voto cu, Sr. presidente, c votarei' scmpt·c ; 
mas nào pelas J'orlcs e pt·cmaturas que 
podem irritar os pcvos. Objecta-se lambem 
a isto, c sempre coin acrimonia, que esta 
augusla assembléa· goza da sua merecida COJl· 
sidcrac;no entre o povo que a elegeu, c que 
confiando nclla, ha de receber de bom grado 
qualquer medida, uma vez CJUC seja por el!a 
dcct·ctada. 1\Ias, respondo cu, é infallivcl a 
assernbléa? E consct·var:i esta tanto credito quan· 
ta foi a confiança que induzia o povo n no
meai-a? Terei cu ainda entre os meus con
cidadnos a mesma boa opinino de firmeza 
c inteireza de caracter que os determinou 
a honrar-me com os seus votos? N11.o terno 
tido o~ nossos inimigos a lembrança de nos 
fazer suspeitos? Ntto terno indisposto os povos 
contra nós, de uma p:u·lc com as idéas ele 
suborno c corrupçD.o, c de outra com as de 
lõrror? 

i:ú a possihilidudc me nlcrra, Sr. Jl'CSi· 

tl<:ute, ]H.!ia:; lel'l'ivei:; Cúllscqueueias tle tacs 
lembranças. Todavia pl·cvalcccu a optmil.O 
contraria conlJ·a a qual votei; mas nilo fiquei 
convencido; porque cm fim j:l nào é tempo 
de enganar os homens, como bem disse o 
nosso augusto imperador n respeito do machia
vclismo do congresso de Portugal com o Brazil, 
bem que lindamente ataviado com as rou
pagens da cloqucncia. 

Passou pois o projecto :i 2• discussão ; 
mas como se trata agora de cada um dos 
seus artigos, cu voto j:í contra o 1.• Nào 
sou nem serei nunca de parecer que desde 
já se declarem abolidas as juntas dos go
vernos: é urna instituiçno que os povos cs· 
posárno, que recebêrúo com gosto, c que 
tanto t&m respeitado, que ainda quando 11a 
desordem têm insurgido contra algumas juntas, 
é para as substituírem por outras ainda tem
pararias, mas nunca por um só individuo. 
Tanto é o hon·or que ellcs conservào pela. 
antiga fórrna de governo fjUC os cspcsinhou. 

Entretanto nào nego, como j{t disse, que 
devem dar-se remedias parciaes aos males 
pat·ciacs que tem apparecido; c até tenho 
estranhado que se n1l0 hajào applicado nos 
das províncias do Hio-Grandc do Norte c 
Pernambuco que os tem apresentado, como 
cu sei, c os tem pedido. Portanto ordenem-se 
ajustadas providencias ; mas nào se arranque 
de repente pela raiz uma instituição que os 
povos considcrão como seu paladio: pois os 
púde levar a crimes que, no meu pensar, 
cumpre antes prevenir que os ler de castigar. 

Quando o povo estiver illustrado pelo an· 
damcnto dos negocias politicos, quando clle 
vir todos os seus direitos garantidos n:t con
stituiçilo, por que suspira, então scr:i o mo· 
mento opporluno de estabelecer a fórmn 
duradoura dos governos das pt·ovincias. Este 
é o meu voto. 

o Sr. Andrnda Mnohado :-Sr. presidente, 
o artigo é de rícccssidadc, nno só pelo que j:i 
se cxpendcu cm outra sess1lo, como princi· 
palmcnte porque sci·in absurdo que este con· 
grcsso ·conheça o mal das _juntas provisorias, 
que é · por ambos os parttdos confessado, c 
lhe n11.o dê o remedia adequado. Se o con· 
grcsso de Lisbóa, apczar de conhecer quno 
erradas orno as providencias para conservar-se 
a boa ordem no Brazil, nno buscou de rc· 
mediar o mal que distinguia, antes nos deixou 
com o fermento de inquietaçocs, cm que m·a 
laboramos, era se nno justo ao menos canse· 
quente; ct·ia talvez que a discordia nossa lhe 
com·inha pura levar ao cabo os seus fins si· 
nistros; mas nós que perdemos na dilacc· 
raçtto das províncias, nno sct·cmos dcsnsi • 
dados de a promover deixando subsisth· a 
causa ele lia? 

I;m JJObt·c dcpulndo disse que n!\0 snhin 
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qnc a ndminioli·nc;ão fosse poder exccnlii'O; em 
I'Cruade pouco snbc quem ignora que admi
nistra~110 c goyerno cm nada difi'crcm sen1lo 
no circulo de suas allribuiçocs, c ambito 
dos lugares que abraça. Governo é a ad· 
minislraç:to do impcrio, administraç1l0 go· 
vemo de uma ou outra parle do impcrio, cir
cumscripto porem a taes c Ines r:unificaçücs. i\lns 
na adminislrarno comprchcndc-se cxccurão c 
deliberaç1lo. ' : 

Em ludo · que pede juizo e , dcliberaç11o 
tem o pol'o, e deve ter parle ; na pura 
cxccuçno, se lh'a conccdcsscmos, seri:t ano· 
mali:t perigosa. Deliberar é facto de muitos, 
executar de um só, disse um publicista fran· 
ccz, c cuido qtic se conformou á raz110, que 
exige celeridade n:t cxecuç::to, e n:t delihe
rar;M madureza. 

O que me assombron foi quc'Jig:mdo-sc o 
projecto a princípios, a meu ,·êr, innegaveis, 
-um nobre deputado o quizesse contrariar 
CJtmlificando-o de engano deliberado ao povo, 
e aflirmasse qnc j[t não era tempo de illudir o 
povo. Eu creio queo nobre deputado nM pensou 
no que disse, aliás veria que o que disse era se
dicioso, e insultante á assembléa. Quem falia 
claro nM quer enganar i quem apresenta os mo
lil'os elas suas opinioes abre o caminho á sua dis
cussão c contrariedade, c nilo tem intenrilo de 
illudir ningucm, ' 

Isto é o que faz o projecto, isto c o que 
se tem desem;olvido na discussão; como pois 
se quer enganar o povo? Sr. presidente se 
este nno é o iempo para enganar-se o povo, 
menos é tempo lambem para le1•antar sus
peitas injustas, que desapparccem á vista das 
razOes cm que se fundamenta o resolvido. 
E' pasmoso porem que assel'erando o nobre 
deputado que nno é este o tempo proprio 
para enganar o povo, desminta-se pelo seu 
proprio facto, illudindo talvez sem o pensar, 
ao pobre povo fazendo-lhe encarar uma me
dida judiciosa, como filha de fraude ou intcn
r;no sinistra. 

Se ser consequente aos pHncipios do go
vel'llo adoptado, se estender í1s provincias o 
que a raz11o politica prescreve no centro, se 
~;uiar-se pelo pharol dn expericncia além dos 
tlictames . da lheoria, é ser en~;anador, ent1lo 
1bde já me declaro por grande enganadot·; 
c declaro mais que me nno reduzirão a 
dcsl'iar-me dos princípios sem que me con
ven~no. Mas disse um nobre deputado: sno 
as JUntas de governos tno acommodadas á 
opinino publica, que o povo em todas as 
convulsoes deitando umas abaixo por inca
pazes ou suspeitas júmais lhe · substituio ou
tra fórma, antes sempre elege nom junta. 
Concordo no facto, mas a causa é outra i 
o povo brazileiro c ohedieute c respeitador 
da lei; ~ l~i ci·e:ira_ as juntas de governo, 
crt1 saCI'Jicg1o tlcs!nul·as; c com tanta nuis 

razno quanto a substituiçno de nova juu!a 
parecia-lhes de sobejo para rcmedio .. 

O povo em rcgTa nào conlJCce a causa 
do mal, c muitas tentativas silo precisas 
para que cllc por fim acerte com o reme
dia verdadeiro, com o rcmcdio que remova 
a causa da doença. Esta causa era a po
lyccphalia do· governo; mas a tanto nil.O c!IC· 
gava o disccrnimen to popular. A nús, que o co
nhecemos é que compete fazer o que o 
povo nno fez por nl\0 sabet'. 

O Sr. Muniz Tavares:- (Ntw o Oltt'Í1'ÜO o.! 
tachygraplws.) 

o sr. Carneiro da Cunha: -Sr. prcsiden· 
te, quando se apresentou o projecto para a 
nova organisaçtto dos governos provinciaes 
cu fui de parecer, que por ora nilo convinha, 
que as juntas actuaes fossem inteiramente 
destruídas, julgando mais acertado concluir 
primeiro a constituiçno ; porque garantindo 
ella os direitos do cidadão, seria necessaria/ 
mente o verdadeiro antídoto, que poderiarnos 
applicar ao estado de desconfiança, em que 
se achiio todas as províncias do imperio. 

O motivo em que fundei minha opinino 
foi o conhecimento que tenho aos sentimentos 
livres dos povos das províncias do norte, os 
quaes lendo solfrido inais, do que os das 
outras, devem por um principio bem claro 
zelarem, e f!preciarem muito mais um bem 
que tão caro lhes tem custado. 

Estas desconfianças hiiO de infallirelmentc 
existir, cm quanto existirem as causas que as 
moliruo; e qual será. nas circumstancias pre
sentes, o mcthodo m"ais adequado de as des
vanecermos ? A medida de abolir as juntas, 
ou o acabamento do codigo fundamental que 
lm de segurar ao cidadiio o gozo de seus 
naturacs direitos ? 

A conclusilo é de uma manifesta evidencia. 
Allegou-se que as juntas s!I.O fracas, c que 

alem disto por ser o governo de muitos nilo 
se póde verificm· a respons:tbilidadc, concedo: 
porem que todas as desordens que têm ha;•ido 
sejão resultados dessa fórma de governo, nno 
convenho. 

Qunlrtuer que fosse a fórma de governo 
nas melindrosas crises, cm que se tem acha
do o Brnzil nas duas rapidas mudanças poli
ticas neccssnriamimte havia de succeder o 
mesmo, e tah·cz peior. O mais é figurar 
impossíveis 

Supponhnmos que o govemo era de um, 
c que por isto tinha mais força c actividade, 
logo no caso de nno adoptar a causa: d:t in
dependencin, como succcdcu com o presidente 
da junta d:t Parahybn, que se viu obrigado a 
embarcar, de certo precisaria ·de maiores sa
crificios. 

Se com cffeito têm havido perturha~~aes, c 
males particulares cm nlgmnns provincins, o 
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que não nego, como, cJlas ,Mo dil'cl'gem _ua que ,rcspeita ,á minha pesi;oa, lUas sim pela 
causa geral, que quasi lodo o Brazil já, ,tem sorle e liberdade daquelles cllle deposilar[~o 
abraçado, como não eslM dissidentes" autes em mim a sua, confiança, ',e que úie en
allhelno, a ,bem" enlendida' uni~o, união, ,da tregarão o sagrado ,thesouro. das ,garantias 
qual' resulte, sua"p;'osp~ridade i,nilo, yejo U!ll de, seusnaturaes ,C Íll1prescriptivcis', dii·cltos. 
motivo forte de querermos agora accelerada·o Sr. ,Honriques' do' ,Rezende,:-- Quando 
mente tomar medidas, que ,me, parecem :0"" na 1""discu~SM votei 'por este projecto; não 
temporancas ,e i~p.rudcnlçs i ,devendo sóment~ mo fundei om 'males' que. tivessem. feito' as 
a poliLica, c,:l: çlrcuJ??sp,ecç~o dirigir as nossas, junt.'\S .provisorias;, ou o decreto' das' côrles 
deliberaçüesr, '. marchando' com, passo seguro de ,Lisboa; fundei·me' .em, 'que de,via "SOL' 

na difficil empreza.;cm ,que nos"açhamosel,ll': simples,: 0, movimento, do"governo, :para poder 
penhados. ",.".',,' , , ' .. , .. ', ;:'~ , i' sel"rapido'.e; vigoroso;.e, que selldo'o ;nosso 

Tem.s,ç;. aqtij'lansa~o 1UlIO ,de .lo(10,s. os aJ'gu; governo;. rmonarchieo, . suas emanaçOes 'clevião 
ll1~lllos,.para.d(1)loll!itrar:quc ,as ju~tas f!çtuacs. 'ser .,ana]ogas.~, ,",,, ... ' ':;. ' i: • : " 
silo o g9:yÇ~1I'9 .. ,,,~·l:lisl: p?-~n~tr~~~p; ',e qua~d9: ,.Tem·se: dito que' os povos vivem, .descon. 
se.RJllll~hcQp.l!:a ,.a ,~uil AÇ~t~ufÇllo,,:p~ese.n.~e.' fiados ;"vivcm é, :verdade'; mas 'o que nllo 
manIe" p,çlp! j!ls~q! dR-q~!VO.,: d~:,r~~scpnf}.ar~!:I' se,,,diz ,é, que, .. essas:; desconfiançasnasç11O de 
em que est1loas p.mx,n~)lS.,:í1:I11,caç~r.$c:: P.9M', 'ser a, fórma do governo esta' ou aquella. 
a forç!l....;:., "1: ·j!·I, r:'r(,~" "j',." ,," ,,!,::: .. , As· desconfianças .. nascem' de 'outros prin. 

Par,cce·!p.~" 5,1'. pl:esI4~11\e, ,que,c~toll,~uv1l1d!,: cirios i e cmquanto clles existir.em' nilo são 
l1esle.,rccinto.os Castc\li)s·Bran~os" (llhrandas, as juntas prpvisorias, que,]lilo de ,desvanecer 
quali4q 'i~ovc1ilndp::no"co~gr~so: de, P,ortugal" cssaS' clesconfinnças :. era·, preciso. provar, o 
arnca~.a~llo.:,()"Br!\zil. com ~hayonetas .. pe~ que se .. n!l.o· tem:':feito, <{lle só as juntas 
nins!Jlarcs,i., mas quando ,SG fal,la, , em força, podem manter' 'a ' confiança, dos povos;' ' 
qllizer;L, perguntar,. onde ella eXIstç!.? . " Façamos-' uma ,coiistituiç:to, liberal i haja 

E quando a houve~~e, e. s~, qUlze,~sc,elll', regularidadc"·na 'nossa'conducta, c nos·nossos 
pregar"pam .qll~,as proyinci~.',enlrassem,.~m actos" C"05" povos .. ,terno ,confiança em nós. 
seus, devcres"nno ,serl~, t!:I~te,;c, ,.d?l,oroso : Eú,ieonhcço,"torno' a dizer, que ha suas 
aos pais., da p:;tlria,vcrem·sc '~ol}s~rangldos,~, desconfianças; mas:' snoellas tno fortes que 
levar' a g~,e~r(:!, ,e.,.a: .. dissoII,lÇllo.:Ws !tIl'CS: clcVllo desvanecer este'projecto? El'apl'eciso 
daqllelles" quç" .os cODs,tít~i~nq al'!Jltr~s qe: pro .... al.o; ,;, . '. . 
scus: .destino~, p: futu1':l;p'rosperlda4c! '. : Passe'pois"o 1°· 'lidigoj e na disCllSs:lo dos 

E' ".p.or:"estaS. con.si4e1':lço~s·Cl~Ç· lOl'no,~, mais se.·lhrno as cillendas' que se juigarem' 
r.poiar, aS:,razOes, j~,l!xp~nd!das ~\l1' .outras melhores para'as rilformas Cjuc'fazem ó corpo 
sessúcs, .. ,por ,tqdosos,.;senhorl!s "qUC,fallar~o. do ·projecto. ,"', .. " " .. 
no m~smo.,senLi~o . ..,,:.,. , ; 'o Sr,"AIClD.Co.r: -' 'SI:. pi'csidclIle: em 

Um partido .desconfla,do oulro, .e. as pro·, 
vincias"comQ,cl.ll .. ;um:susto, continuo" tudo verdade.é triste, ,o bem tl'Ístc'n situação 'dc 
temem, . tllqo pl:es!I!;ino,. lendo, s%uram~nte. ~\~~~f.:.~,t~f)O brazileirQ nas minhas. circulIl: 
sohejos .motivqs )í.. pe,1p~ ~~bitr!os,e, m~dld~s' ' ... ,. ." . , ,.. .', ' 
violentas do I1llllisteflo, "JU p'Gla.Jujta· de .11., De uma. pal:te a 'col)scicncia mc insta que 
herdade,. que.existe, Ilcst~,~ôr\~,. onã!) appa· fallc:iJa,vol' .de minha' patria, .e de.' outra 
1'0cems~l7lel1t(dolh.'\Smlll1stel'Ja~~, cearias, dctelll.nleo ja,sso as cxccss1~as' ;Ic]mirnçües 
insertas:, n.C?::· . .Diâru,-, do. "Gcn;e,,!!o;, cujo .aut()r. de um Sr~·. dcputado solire. qualquer propo· 
accllsadq .·ncsl;t ·.ass~ulhJéa }ol,l'espol1der .. :w siÇllO: :ivâiiçit~a. conh:a:. 'as, suas opiniocs'; o 
tl'ibunn1, dq, ,jl!ry : "eu ,podq~in mOrSl1'ar ,algumas, m~is. ,,; r!U~' .tMIi." ~ '. ,acdn~oiiia, ·l;lZ~düril(~.e· 
carta;. ,!lu,e.,~tt~.tno, i csla;;;; desc~n~anças ~as . a~a[!11es, çOIl1 .. ~ll~, o~l,l~o, ~r .. depull;ldo ~stl~a 
pl'OV~C1,as i" l~a~oIn~o o;J.ulgo .. preCISO, pO~qllO., con~~~r~ar }1~ilJfl~Cl' ~,sel'ç~o" quc.I?,!\O,. casa 
sú. póde;l,ncsql'.s(l"çsla vgrd1\der.pol:,PPPO,S\çno: com o 'séu modo de penSill' , ,'" ',. . . 

. I . . As . pic:mt.es " palavras ;...;' é/csi(l., eil,tiO'~C ,'"~o f' ;,si capl'IcI9?,:lo; ., ,,!,' '. ;'" " " . ".,:.,"'. ,'.'" ' d d 
Alé\~'" d~~o "\l~n,,, eSCl'!lllo!: \'~l!~~~lte .~cs~ ?/jCiJll1O; J1~oJ(n'io ' i. éa ~e, icioaa; e if)II~'alltc ; 

perta.,os .1!-ni,lllo~ C~\l1 . o~ .. s,cUs I alcr,ü1!I,; . c :p!n~n;. nüo . cntend,elf O: 2"e ~~8,C; 8iio~crç;;e8 anai'· 
o Ri.o dç,lan~iI'Q !!OllW o '.fóc.o~o .4çspO~IC?,i .. cldc~.;,.e .0utl'nS m_~ltas" CO!lllJue"O '.inl\SU'e 
om, ricsl~,,4Stado .Jlllp9,;swnmame~tq pe!,lg9~q, preoplll!ll* ·~~tl11na obsequllll' a '.I11S. poucos 
flue ~lgUIl)f1 p~~Q:vmcln."Jl?rl' um zel~ e~trcml? de àep~to;dos, quo pm mui\C?,pl1l1uella . mino· 
l e . suq.liberpaçl~.,~e,,~esl1g~e,. e .quCH'iLOPpOr,~, I'idil~,e, c.ontcarino com tudo, nesta . ,Wis~m))i:a, 
se ~,. qHalC.(l,lc'r, ,.d.e,jbcr~Ç1lo,. ,destq • assembléq. , suas. opirlioC:l j . ataques, . çstcs . profericlo~ .. , pela 

Estes pOiS, Sr. prcsldente, sno os;,pOI1de·: boça:.'.~.c:.ü~:.dcpiit~doque'.a16m d~ :t~r'for('.l 
rasos nw.ti~Qs" quc lueobrigtlo a ~o.t~rcon~a oralorla, reune . demais intima rclnçno de 
este l~.al't.igo: attcn4nnuo,. ás criticas clr,·. parC!lte5cO 'com varias membros do. poder 
cUlI1stanclUll; .. c/.)1'. que nos. :lcllnmos, ': executivo; o que por conseguinte tem a 

Do' tudo desconlio, c tudo lemo, 11110 pelo força moral e physica da sua pnl'le: cote. 
~wl. ro 
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ataques (digo) parece·me de proposito arran· Qualquer proposta, 
jados para aterrar, e fazer ' ·succumhir ·esses téndo sido aGrriittida á 

Sr. presidente, _ainda 
2:• _ -~scmis!!o,' póde ser 

mesmos pOUCOS depUtadOSí''CIUC' nit ininoridatle, nesta Í'ejcitada. 
se oppoem ·áS soas opinioes. · · · • · · _ - O que é que se: faz nest~ diScl,.lSSito? Debater 

CQm_ éffE~ito; Sr~ ··pre$idéritc, ncfu toÇlo ·o· ·artigo'-pOr artigo~ e .no trrp proi>ó{se' se a 
homem tem d sangue 'frio ê coragem ne· proposta passa á 3•discuss:w.... . ' . 
cessaria para· ou.vir. etn sua· propria.···- íáee Or~ se succeder q~~ lo~oS_: os.· ar. liq~, ~eja.o 
ataques desta natureza·; Cu moomCY;· St~ presi- debaW:los de tal forma. que ·a ·as~e.mbMa 
dente, tremo de os ouvir; muitas vezes venho 'julgué reprovar um por um~ _segUe-se que a 
aqui p3Xa fallar, mas como já Conto ·com ~proposta n:lo p~a · á 3 .. , discussãO, .e por 
estes iilSp.ltos directos, 

1
COnsulto o estado\ de· lcortsequencia fica reprpvadt\. _ 

mi1;1ha bilis, ·e êm ccrlbs dias . n~o me aGho ' O art. 93 do cap. 7' do regimento é be)ll claro 
em eStado tle os s~ffrer, e por isso na.O.lallo, ia este respeito: fallando da. 2~ discussno ~iz ...-. 
e se ~indu algumlll! wezcs levanto a.~o~ nesta· (Se"· u•semhléa decidir, que a propost:l ni!.o 
asscmbléa é 'pelo amor á minha pafria7 e: para ,passe· a ga. disCussllo,· ficará reg~itad~.· . c r 

descarrega~ minha.:.,ieoqsciencia:• qtié· me ·insta. ~ Está visto pOis, que não sé pahe da ordem"' 
a sacrificar·me pelo hc:ta tlOS-'lllélls corilmitten· ~quando se debate O primeiro. 'artigo, ·e vota 
tes, e mesmo pelo.desággr.a:vo da hom·a de· jCOntra eUe, como eu faç-O.· · .,. .. 
meus collegas, injuriados . e iilsultados · da É necessario agora dar as razõeS em que 
maneira dita, me. funq.o para !l1e oppôr ap __ artigo, que sa.o 

Nl!.o sjgo algum partido, Sr. presidente, c ils mesmas em que me firmei · para me oppõr 
apenas corro ap6s- o que me dita a minha a todo ·o. ·proiecto; · ellas tên~: já sido mmtas 
intima .convicção; digo aquillo que entendo Vf!Zes rcpCtidas, pelos Srs. deputados i e eu 
ser bom para minha patria, e nllo aquillo mesmo já as disse' na outra_ discuss~; mas 
que seria bom para lisongear ou o meu como se repetem as discusst1C? tambem será 
interesse ou o mel! orgulho; fallo de muito Íleeessario repetir as razões.. . . 
boa fé, e .0; )llesmo creio que obrao os meus Ninguem, Sr. presidente, ainda nl'gou aqui 
illus~es Clllll'gas; e por isso nAO posso deixar a necessidade que ha de se dar, algum re
je admirar-me, e sentir, que a nossa boa fé inedlo aos males ·das provindas, acontecidos 
seja. envenenada e atàcada e, muito mais por desordens dos gove'rl'l;Ç)S i ningucm ainda, 
me a..dmiro, por ser só Jnn até dous· Srs: entrando na questão das rcg~as çanstitucia .. 
deputadoS nesta assembléa, que usa.o de naes, decidia que era proprio, que era bom 
semelhantes phra~s:. _ tod9s os niais Srs·, haverem juntas de governo~ nas ~ p~ovin~ias; 
deputados fallt\0 .em ~entido oppost.Q. _uns aos antes alguns são de voto, e cu. de certo o 
outros, CQntraria.o opinioes , combatem·as seria, na constituiçAo que aquillo 'quE} fósse 
tarnhcm com muita forç.a e energia ; mas nào execuça.o estivesse sempre entregue a um só; 
usn.o de taes phrazcs. .. _ P.orque com effeito o que _é deliberar e>;ige 

Estive n~ congresso .d.e Lisboa,. nünca ~ Vi ffiadureza, morosidadç_,e co~currenriil de mui· 
lá entre os seus membros este methodo de tos juizes, para se. poder_ acertar; màs o que 
argumentar i c pOrtanto n~o posso deixar ·de é. obrar, requc_r.cel~dad~. e_ u!lidp.dc de acçn.o; 
o reparar . e cen.surar; mt~_ito principalrnente, e isto é .obra ae um s& .. 
Sr. presidente, por est:i'r convencido que Nin~c~ pois,·· cOmo )e\~o , dito, J?e oppoe 
nllo é deste modo que· nóS d_irigimos bem a estes principias; ningu.em D?-esll!-Ó ._d_iz que 
os negocias; a, moderàÇa.o, a brandura e as n;ã.o se d~ ,algum rem~rd!9.ás.p_r~~n~1as que 
boas maneirá.s convencem i e a· acrimonia, os ~tn.o em_ desordem. O qü~. !)e d.iZ é que não 
ataques _e o azedume no 'modO _de argumen~ él este o. tempo · proprio de UII'J.a reforma 
tar irrit!io; ~ bem longe de_ convencer, gerlo ghal, e que o · temCdio, parç!aJ . _nào está no 
desconfianças, ·e"tiValidá.des. B~-~~ d.~ ·preani- pfojecto e é ~la .ã. t;<!-~9 -pO~qUé' noS Qppômos 
bulo, vamos á rnate'ria. ·; t .. !' • a~ piimetro artigo. 4s i~es "que allegamos 

Já ouvi ser atacada a opinin.tr de uin Sr., p*-ra mostrar que. nn.o ·é este· o te~po s!lo 
deputado que· vóta con~ra o 111 artigo ·qeste afuell~ mes.m.a$ .. ~e qu,e ..... Il}ui,t.9 •. se .• _a~mirou 
projeCto,' di:endo-se ·'que uma vez· ··que 'a ufn Sr ... deputado, e por :imor daS quaes outro 

.assembléa o •julgou . urgente e' o ' admittill 'á . mhor' atirçu. ,aq~~\1. es. ' . •a. ta. q.ue~. de q.ue' já fiz 
2• discusi;:to 'que já 'nãó\iê p6tlc votar de enção~ ísto:,é1 .. s.~.;· ::F; "(\e.sconfumças, que 
ncnhurn modo ·cohtta: o 1.0 =:titigo 'pOr· con~ e isté.m pelas ,:prov~nci.a:S,. t;. aqui mes111o, de 
trariar inléiratrtente· a; :·matéria· (lo··-projecto : . q e ·o . govemq db Rii> tlé, · Japei~o e' os em-

cu porGrn qtte 'pretendo , làmbem 1'0tar contra dP,I'llspoadll.oSsm'op.ertend··' c.Íp. 'e'lt·h···'·.q)\Ízar n .. (.,ll .. razil o 
este artigo; illísim·~oino l!ontrá •todo o·prl>jecto; 
que·· o·· hão\ aâtúltt~•n.a·:prim~tal'·discussM; e _E ,se.rá.}~ripl:~- .~iizér }àtilf SgF~~· ~~iri~ .dizer 
menós o lldmittil'ei'·rt~sta;quero mostrar que qqc ex1st~m essas·susp~,W,S~.SOP, prq'juh•d~ a 
se nn.b sahe dá ordem I qúando se vota contra um deputado dizer dentro aa _aSsembléa aq.mllo 
o art. 111

• • que corre fóra em immensos papeis publicas ? 

I 
·I 
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Eu estou intimamente conrcncido de que 
existem essa!?' desconflan~;as ;. é esta a minl1a 
opiniAo~ e 'na.o }rei de_. profcril-a? ,Ah! nào: 
são_ verdades de,_que estou possuido; ~ lwi 
de dizei-as. , 1,, ;1 :· ., _. - •..• _ 

Sim, 'Sr. . presidente, DilO ,nos . mudamos, 
existem dcscop,fiap.ças' o tempo .é , proprio 
della& . . ! .• -~ ,;::~.~- 1 1 ·: ,,.... : _, n. ·.,J. J. ·-·~·· ... -

TeJ:li·Se d1to E\, ll,esco'!fiado, nas provmCJas, 
e aqui me~íno, q~e '--~~:W.i~jste:rio procura. cn· 
thron'is.ar: . o .. - qespo~s:qlo-~ -que essa ,immen~i~ 
dade .d~\ el''P!egapos .:do Rio de .J~n.eiro, sus: 
pirão .. pe o tell]po ,em, que ,elles er.a.o·. rcspei7 

-lados :,e gr~~eS, _ á' -~qsta~.qo sangue .e. suor 
• dos . Cid~dã.qs ;. tem~se:h.9ÁtQ _; m~o,_ .que o 
• m.r)or. mo.tivo .~qs suCJOe~ep~. que .derllO prin· 
cipio á indcpend.encia·,~ni .o desagrado que 
sentirão os_ .. ell'!-p,rcpdqs i ,com_. o decreto da 
ab0!içl!b !'los, .!ripuna~. ,po· ~iQ.! pe .\aneiro; 
tem'·~ dito . que ' tudo anut se prepara para 
se form~r y_n;u~.,-, folls.t,ituição . -a. _gei,to, e a 

. molde .~o .,,.dp.."Potismo qisfarçado; · tem-se 
mesmo dilo ,que .os deputa~.os. f4cgando aqrii, 
serin.o comprados e trahiria.o seus · pqnsti~ 
tuintcs, 1JOr empregos, medal.has . e fitas .... 

E. como. .desvanhC~eJJíl.O~ ·i n~ · estas __ sus~ 
peitas ? CoJllo . mo~\rar~!llOS • a . 1lOSsos 
constj_t1l1ntes _,que nós . RQllfOS ~ipco:r.ruptiveis a 
respeito de seuS, , ,in~er"'i~CS?. >ierá, por ven · 
tu r a. ma)lcJaudP.c lhes .. m pri1,1éipio de 110ssos 
trabal_h~; ~~ 1 IDCSVJÇ~_. 1 

!;S~:mdaJ-9$ 1 ___ de . ~Jla 
antiga. .dôr ~ 1pdio, ,P,n;t:govcrnatdor .;só com o. 
nome .;mq~a<).o, pelo .. <lc .. pr~sidlmte, .um go·, 
vcrriado.r <!e af!Ilas !i.nd~peQdep\e, ·'.llll sec~:e· 
tario · qt,te ~ .. ,o. 1 .~~~is_~ÍP.1P dqs ~ntjgo.s. ge· 
nera~, .~ todw; enviado~. d9 Rjo , de ""anciro, 
onde.,p.e ,presume. 9,:fóço do _despotismo? 
Escap@i. a9 poyo a .1dóa, que factlme11te salta 
á vista.,de, suas 4esco$nças, que este& !ll\o 
os agentes dO nlil).i\;le#o . que vno prep;u-ar e . 
aterrar as ',proVinci;\s ' para. <!epois docil)lleute 
recebcJ;Ç)ll , 11. .. CQ.X!~tituição ,que se lhes, q)lizer 
dar,? Jll~p ,ver~ e!\es. n,çst/lS, homel)s, enyiados 
da cOr\e; m; prim,eiros fa)Jric;~dores das drn,u;adas , 
algem'!S .qué,• ,su;u; syspeitas lhes dizem'. que 
se lhes prep~r;J.o.? ;,_ ._.,, h .•. -. _ )_:; .. 1 

Em ~~,rd'lge,, Sr. ureside'lte, ,nnó silo .estes 
os.:~eios ,de,, ~~e ... P~1vp.n_e~rerç.,as d~t::onnAA .. 
ç""~ .§. ?. .~ ,con~\i.t~içl\9 :vóde !l.ÍS.!!iRa,J,aa., Sem 
a. copstjjuiçllo, , ll""ª ql,>ra , do :qosso:, assiiJuo 
tra),>')lho, 4a~ .I!W,l~a )>9a. Jé,, e. do . pro(u'!do 
coql)l"'ime'l/.11. !1!1~ !!ps t~os. do. l'li!'Íritq ~, 
idéas ,4\l,,Povp, "À;!~ ,,çirmnn~tncias .11Q,_nqsso 
paiz; .;~~;'l!>ro, !liw.>., q.u~ ~ah.irá., .. ( oomo ,eu 
esp.erQJ,~d;\!ita~, e,, w>Pldada •·c'IPSH,nOSSOS 
consti)H'Ille!J, é,,~ .P.Iilll~~r~,.,qq~ lh'lS ,deyemo~ 
ma)ld;>~, l',.t!O Wl'"ii!·j!l\l~~ .. ~~e!;VJará.;~~, de$·• 
con.fiiiJ<ça,s. E~.COI!l· ~.1 ~ q~~ lhes, II!Ostr~re)llos 
a .firmeza do nosso caracter e o .d~vello 
que ,1/;II!o~;,p~r, . .!Ji!p çag;l)larmos ,.; , •!!nÕ~I\Ça 
que <l,e,.nós,lp~~rão a •principi<>; ~fmalmente 
só ellá que !ará a estabilidade de todas as 

cousas bruileiras, e firmará as opiniões c!e 
todos. , 

Entretanto, po_rém, que o, não - po"demos 
concluir, conservemos essas mesmas juntas 
que sn.o obras do povo, e ·demoS· lhes, provi· 

' seriamente; um .. ,fÇSÍmenta: ;,que 1 ,lh~ ~narJiue 
suas' altribuiçoes; que. ptive . J;Uas arb.tp~.rie· 
dad!os,, e,, que SP, con[?n)l~o. ,!lOS. Jimilfl! justos 
do Se1,1 poder: digam.op_ aos povos que na.o 
lhes fica mais. o dire!ll>. livr~, d~ .lierÍibar . 
essa:; j,u_ntas que y1o _SÓlp~D\~i _lpC$ J ~o~pete 

1 o d!rc1to de pchçâo ,e, • represenfuç~o, , l'elo 
qual. podem r~1qucr1~ · .. ~o~~Fa; ~Uas,- e_,, ,q'ue 
soffrcráO por ma.xs .. ~1? ppuç~, o. ~J.a49 .. cm 
que ~e. achão ,9}é qup.JI~~ ,c~~egpe; a. s~nta 
conshtmçno cm que nos esiamos .traôallian· 
do, a qual os l~.v1~rÜ

1 

• d'ç; ioQoS Os.. rp.ale$, e 
· os levará a UipJl. · · !'Riisfa'ril!l feiicídáqe, como 
. cordialm~nte 4cri;j~_,,Et ~pero~ .. --·-, .... ~. · .. · 

O Sr. França. - Eu nunca .duvidei, Sr. 
presidente, que . os ·governos das provincias 
fossem cmanaçoes .do poder exMutivo, an.tcs 
de boa mente nisso .convenho, _e que os ditos 
governos lhe hã? , .d~ .o~\: _daJl!?s . ,e ~llomea!):os 

' em .tempo pelo ''?~Cf!HM; ao· quãl ·,déveráo 
ser subordinados., ~m _systema conveni~nte. á 

'acção politiéa, qú'e cwllpre seja úma'e indi
. vidua em todb:5 .. os Cas~~ ~osto qy.e cQmposta 
:da ,,s~mma d?'. divez:S?~-. X:O./J.vip,:lenfps?, .~oq_ .~a 
somma das diversas acçoes dos agentes .sccpn· 

• darios do poder que. pblj, , . . , , .'. 
! JiisSe, porém, !JliO • .é .o·ponto .. da.questno ou 
; f~nd~111çnto <LUC tenh.ó para me oppôr á dccre· 
. taçno da lei regulamentar provisoria que se 
'acha em discussão. O que cu já disse , em 
'outra Oi::casião c o que_ ainda agora repito é, 
que o tempo é imprOprio, e a cccasia.o inop· 

· portuna de se decretar a mesma lei; seja.o 
, quaes. fôrem os , motivQS· de ' qu~ixas que se 
; publiquem cont.,~ os actuaes goverr:ws das 
prgvincias. · , .' · · · 

Tel)He , dito ql\e estes gov~rnos não têm 
1 feito_ nenhu.ma . cousa boa., Seja asSim ~ e dahi 
, segue·s~ que os dev'!ffios extinguir já por'!Jroa 
o lei J1FOvisOril!,..SUbstJ1uindo·Jhes antes .de tempo 
!e .. ~em ,que ... ~jamos consliluidoo,): outros 
1goyern~ ..de .diversa fórma e 'talvez igriaes 
i elll· ~ suPstancias?. Na.o certamente.. ·.! · _ • 

j• Enteudath-o~ nOs, s-enhO:res:cse aiÍ;uiilft.S~queixas 
, ha. Qe ~povos ·contra -os goyernos das provincias 
ID!!o· é cóntn a, ~órma' de!les; ~ .. ~~.tr~'.os'indi
·VJduos que aqm e acolá·se''têm'·por ventura 
!in:u:Deritamente emptega:d.Ó~~.'l~Sejão .remoVidos 
;os prevariadoros J 'atitól:iseii!& o tl'>~éril<r para 
1que os removn,' 'e sejllo •substituidos- por ·outros 

l
immediato.s tem voto$. na.. l!omea~~- · poptjlár; 
dê-se;Jhes •"JID'"..egimento• <jue 'regule··~uas 
:aUrihuições,. e, i> .. mal cessará· eni parte. :Assim 
lescusar.enios:que~.as: ptovinei'JS se t$intã~ da 
lexecnçAo :(le1illma i lêi.intempesti?a, qné'parece· 
lhe diminue alguma cousa da liberdade civil 
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que os povos por ventura cuidàO haveI" nesse
direito de nomeaI em os seus goycrnadol"e:, em
qu;mlo os seus representantes Iltes I~ao dãO
a constituiçãO que .:l. todos de,'c cobnr e pro
teger das iuvasões da arhitrariedade e d~po'
tismo que elles delcslào.

A demorR da obra da constituiçãO não póde
ser tanta, que os povos uno POSS;W" conter-se
em seu soffrimeuto pór mais algum tempo',
Além de que pelas queixas de uns se nàO
deve ajuizar dos sentimentos de todos..

NM ha go\'el'l1ador Uío !Dáo que nãO lenha
seus'<'Idherentes e amigos, nem governador
ta.o bom, que na<> teuha emulas' e inimigos.
Se ou"irmos uns e oulros muito lIa de
diminuir talvez o odioso de que ora se carre
ga0 os governos pro.vinciaes. Em t:.ll tas?
pede a" prudencia que se defira p31'R tempo
opportuno esta matelia que faz ohjeclo de lei
regulamentar que talvez tenha base n~ consli·
tuiç,á.o que houvermos de fentr, e' €\'llaremos
desconfianças dos povos de que os qllCl'emOS
prender e govemar f\ arbitrio, antes de os
constituirmos, como cumpre.

o Sr. Andrada Machado: - E' li(;ito, Sr..
presidente, nao só experidel' cada um .:\s su.:\s
idéas, mas (lté desvairar e amontoar absurdos;
O que nâQ .é, porém, penniuido é falsificar
de proposito, e calumnial', ~mo fez q ilIustre:
deputado, altribuindo·me expre;>sues que nem
a minha educaçãO nem o respéito que devo
a este augusto congresso me consentiráO
jámais usar contra qualquer deputado. O que
eu disse foi que os factos do nobre deputado
desmentiãei a sua asserção, visto que tinh~o
p01" fim enganar esse mesmo povo, que eIle
declarava nRo seI' já tempo de enganar. Aqui
não ha grosseria de desl~1enlir ao deputado;
n(ldn mais ha do que comparar·lhe as palavras
e as obras e mostrar·lhe a conll'adicção j isto
ti o qne fazem todos os escl·iptores.

O que 11a de admiravel nisto, é que se·
avance que o presidente das provincias se·
sundo as idéas do projeclo é o mesmo que
o antigo governador e capitãO gcner<!-L Ora,
á primeira vista saltão as differenças. O pre
sidente nao é chefe da força 31'1Ilada, não
administra justiça, .não nscalisa a,s rendas;
é mero administrador e ex'eculor, e mesmo
como administradQr nac' possue_ todo o poder,
mas reparte·o com um conselho popular, Que
nas materias mais importanles decide com
elle; e comtudo ha quem tenha. a ousadia
de affim1ar sem~pudor que se quer reslabe·
lecer .os antigos capitães-generaes mascal'adQS,
e que se, !ntenta engan3r o povo.

Foi a,.esta expressão que chamei_sediciosa
e anti· constitucional j mas, com que geilo- o
fiz? Lançando da cabeça do nobre deputado,
a quem eIla escapou, toda a idéa de intenç.a.o,
acreditando que a proilunciára sem pensar e

sem rc(leclil' nas consequencias e tendencia
pel'igosa de tao inca~lla asserçãO; emfhn
qualiricnndu a asserção de sediciosa e não O
autor delta. Quanlo fiz eslava na ordem; o
que nüo estav" na ordem era amonloar
f<llsidades, e trabalhar por fazer odioso o
que era innocenle.

Para convencer·se algllem que :l asserção
MO podia deixar de ser qualific:lda de sedi·
cios..'\ 'basta olhar que ella impliC<l\'a na
assembléa ânimo deciaido de enganar o povo
que repousava n.:\ sua boa 'fé e se cnlregára
confiadamente á sua sabedoria e imparciali
dade. Digo a -assembléa, porque bem que o
projeclo seja obra de um deputado, lodavia
depois de ser declarado objeclo de derihew·
ÇàO e ter até passado á 'segunda diSCUSSãO,
passou a ser da assembléa inteira.

Qual era, pois, o dever de um' deputado
honrado vendo ealumniar as sãs intençCies
do congresso? Fa zer o que eu fiz: taxar de
sediciosas, expressões que claramente o erão ;
repellir O insullo- que injustamente se fazia
á assembléa; poupando Ohomem, stigmatisar
a doutrina. I

Sim, Sr. presidente, firme nos meus deveres
nao me arrependo de os ter cumprido, antes
de novo o decl3ro, todas as vezes que neste
recinto se pronU11ciarem pala\'ras' anti-con·
stilucionaes, ou que' me pal'eção lJes, sel'ci o
primeiro que as denuncie á censura publica. ;
sem altender a respeitos numanos, armado
de to~bs as peças, 'avançarei com denodo a
comhater quanto ressumbre á' ana.rchia. E não
será a anarchia, avançando que ha no povo
descon!1anças, que mars exislem na imagina·
çãO dos nobres preopinantes, creal-as na reali·
dade lJelo escaldamcnto das expressúes, e
pelo suspeito das conjectl:ras? Como ,no
estado da discussão desfazer agora o que
mais Mo póde ser desfeito.

Na primeira diSCUSSãO tratou-se -de reformar
;,lS juntas de governo em opPOSiÇàO ao pro·
jecto que as abole; esla idéa. foi dispersada
e o projecto passou á segunda discuSSM;
como agora desandar e pôr de novo em

. questãO o que já foi desprezado?
Nem se diga que na segunda diSCUSSãO

podemos deslruir o que approvámos; a segun
da disoussa.o tem paI' fim ensaiar em parti·
cular e d('lalhe o que em globo nos agradou;
podemos nella desprezar detalhes que nM
quadrem com as idéas primor.diaes do pro·
jeclo, ou substilui.·-lhe outros mais apropria
dos; mas regeital' os mesmos principios é
inconsequencia, e é isto o que 'fa'riamos se
repellissemos este arli~o,· porque elle 'envolve
todo o pl'ojecto, e regeitado elle tudO" o mais
fica tambem regeitado e acaba·se a segunda
discussão. ",

A força da verdade, SI'. pre3ídenle,'é Quem
me sU5tenla: é a verdade, quem aguça as
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arln:lS com que ataco; a ella s6 deverei a
victoria que haja de alc.:,mçar; é ella só a
inimiga que deve, com razao, assustar o nobre
preopin:lntc, c não a eloquencia de que me
faz lao gratuitamente presente, e muito menos
a mesquinha lembrança das minhas relações
de sangue com membros do ministerio.

A eloqucncia não assusta ao erro, "em boa
f~ cOflvence.o i á falsa e vaidosa inslrucção,
no crim~ ao egoismo, e à impostura, disfal'+
çados com as roupas tlo saber, da virtude,
do zelo, do patriotismo e da verdade, ~ que
infunde salutar susto. apresentando-os em

• toda a sua medonha nudez; rouba-lhes a
esperança . de applausos do pov.o illudido.

•. pc,":que tanto suspirAo, porque tanlo intriga0,
Ora, eu creio, ou ao menos desejo crêr, que
o nobre preopinante não estará no caso de
temer tanto esta visita, mas, ou tema, ou
não tema, ella é sempre. favoravel á nação.

Quanto á reIaçoes de parentesco, é tão baixa
a insinuação ele susto que ellas possão incutir
na alma inlrepida, de um deputado, que Mo
cuido que o iIlustre preopinanle a. apontasse
seriam~nte_ Que tem de lemer. um deputado
dos ministros, e muito menos de irmãOs de
l1l inistros?

Sr. presidente, nJ.o temos que temer senão
a voz de nossas consciencias que nos accusa;
procuremos estar bem cem eUa, fazendo o
nosso· dever, e nãO olhemos para considera
ções estranhas.' Se a lanto chega a- fraqueza
do nobre deputado que á' face de um seu par
o assustai s6 porque tcm relaçOes com o
ministerio, que misero guarda das suas liber
dades escolheu neBe o povo do Brazil! Eu,
SI'. presidente, mostrarei; sendo preciso, que
conheço mais a dignidade do lugar que occupo;
o tempo muda, os ministros desapparecem,
outros vêm; venhàO e vera.o que os n!l.o lemo,
que os alacarei, que não recusarei inimisades
POL' bem do meu paiz. Deus 'e a sua voz,
exprimida pelos gritos de minha consciencia,
é só o que lemo. «Je crains Die'u, cher
Abn.er, et je n'ai d'(tutre crainte.)1

Agora mesma, se· os ministros que me São"
ligados por sangue, aUentarem contra a liber
dade e o bem do Brazil, eu náo serei dos
derradeiros a desafiaI-os á leal' combate, e
cham3.r sobre elles a jusl,a vinganÇc.1.· da pntna
olTcndida.

O Sr. H('nriq'ues de RezBnde: - Levanto
me pam fazer um requerim.ento que ha muito
tenho em vista, mas sem falIar nelle, por ser
isto muito da obrigâçao de V. Ex.; vejo,
porém, que e preciso fazel-o.

Sr. presiaente,. tenho .reparado que todas
as invectivas e personalidades que têm
havido aqui, nascem de jr a discussao. fóra
do ordem. Nós vimos a este lugar fazer leis
e n110 descompôrmo-nos; aind3.eu cá nâo estMa,

e já oLlvia que se dizil\.Q aqui personalidades,
c procurando o fundamento descobri que as
questões rolavão fóra da ordem do dia. E'
indecoroso á ê\SSembléa e compromette o
credito della; já por ahi se diz que nós 'Vimos
aqui disputar e nao fazer leis.

Requeiro, pois, Sr. presidente, que todas as
vezes que qualquer dos illustres deputados
disser uma invectiva ou sahir do objecto
principal, V. Ex. o chame immediatamente á
ordem, porque a titulo de uma explicaçãosinha,
de dar uma resposta, começa·se em dize tu,
direi eu; leva-se uma hora em questões
estranhas ao objceto j perde-se o tempo, e
nada de leis j ora, eu não venho p3.ra aqui
ouvir p~rsonalidndes e invectivas.

Talvez sej3. eu o prjruciro que mereça ser
ch3.mado á ordem j mas quero sel·o logo que
me tenha desvairado) comtanto que se nM
consinta questões fóra da ordem.

O Sr. Carneiro de.Campos: - Sr. presi
dente, eu nM tinha tenção de fall3.r nesta
materia, porque já em outra sessão mostrei
os inconvenientes que a 'meu vêr resultavao
da approvaçâO deste projecto j mas como os
principias que então ex pendi lêm sido censu
rados fortemente, e considerados como'incon
ciliaveis com o govemo constitucional, direi
em defeza dellcs o que 'me parece necessario.

'Na monarchia represenlativa' é essencial
que a execuçao esteja ,e~'carregadi a um s'ó,
que é o mdnarcha' chefe do poder executivo,
assim como a deliberaçll.o' a muitos; e nas
provincias os seus governos r~spcclivos devem
ser formados sobre as' mesmas bases, Estes
principias são verda'deiros,: e' são '05 meus
nesla maleria; m(lsl se convenho ·da sua
bondaclel consideraclos "em dhstraclo, não con
cordo na sua applicaçAO ao, caso presente;
porlanto, em pl'incipios nl\.o discordo dos
nobres pl'eopinantes que sustentão o projeclo;
s6 me desvio do seu parecer q.uallto.á occasião
de os pôr em pratica. •

Julga-se, como se &7, no art.- 1D
, que

-está em discuSSão, que .devem 'as juntas de
governo ser desde já 'abolidas; e argumenta
se que os males que têm solTrido as provin
cias provêm da rórma que se deu ás mesmas
juntas, e que por isso nunCa o eITeilo ces
sará se não fOr removida a causa; mas
eu, Sr. presidente, na.o estou persuadido de
que laes males procedãO da- organiS3.çãO
actual dos governos provinciaes.. ,

A mudança repentina da escravid10 para
a liberdade, e a intelligencia errada da ex
pressa0 soberania do PO'VO, . e do mesmo
termo liberdade, espalhada por iudividuos de
lençOes sinistras entre os povos, ou dada
por estes mesmos, como noviços em aouh;nas
constituciona.es, têm sido, no meu entender,
as causas principaes das desordens que têm
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desasocegado as pl'ovincias. A esfas (a.'lsas
ajuntarei a dos partido;;: diversos flue exis
tem nas mesmas provindas, os quaes, posto
que di\'ersifiqll~m em idéas, nãO têm duvida
de ligar-se para fazer caU!i.1 commum contra
a fúrma de governo esconlido, e ordem
estabelecida j a cujo fim fomenl1l.Q discordias
de que esperào lil"ar partido para os seus
intentos parti'culares.

Se a organisação dos go\;eiuos fosse ai
causa radical daqueUes inales, 'as qllClxas
se faridO contra eUi, mas nas que ~i e exa·
minei allribuem-se aos partidos, 1105 quaes
têm figurario ás vezes os mesmos lliembros.
das juntas. Eis-aqui, Sr. presidente, porque
eu lemo que este rem~dio em lugar de curar
a moleslia a vá aggrayar, \l01" não ser ap
plicado no momento opportuno. Porem, disse
llm illustre deputado, se o mal se n::l.o reme
dêa jâ, talvez C)u::mdo se queira cuidar deUe,
não seja já templ)_ Respondo, cuidemos delle
já j essa é tambem a uiinha opiniãO, mas'
)111.0 destruamos as juntas. O que está ven
cido é que é preciso reformar os governos;
pois façamos essa reforma; demos-lhe um re
gimento em que se marquem claramenle as
suas atlribuiçoes, e mostre-se por uma pro
clamação ,aos pov,Os quaes são os seus de·
veres, para que conheç~o que não, lhes e
licito. cTear. e aholir governos segundo lhes
parece. Voto pois, CO,nlr3. o pi'jmeir6 artigo,
porque nelle se estabelece ~ ,abo.liçãO das
juntas de. goverpo; e.direi o que entender
sobre os oulros para quese refOl'nleOl os abusos
q.ue têm mo.tiv(\do ~antos. males, e. 911e pre·
Cisão na verdade de pl'ompto. remedlO.

o Sr. Costa Aguiar:----...:Sr. presidente, quan
do em sessão de'27 de Maio se h-atou da: pri
meira discllssn.o deste· projecto ~ eu disse então·
o que julguei convenien'te para que passasse
para li segunda, em que ora ··está; c pare·
ceu-me haver re~pondido .àos argumentos de
alguns Srs, deputados, que opiriárão não
serem a.!? desordens ·suceedidas nas provmcias,
motivadas pela creaçAo de taes· governos
provisorios, mns sim pelas circumstacias, e
por outras c~usas, etc.' Eu poderia repetir
agor<!- O mesmo que ponderei, até porque os
argumentos que hoje se apresentão são em
verdade os mesmos ainda que revestidos de
outras .v.e~t~, e enunciados por oulras palavras.;
mas não seguirei de cerlO tal· vereda, porque
alenl de -enfadonha, é de mais inutil, e ·SÓ
servida c!e roub..ar-nos O, tempo: limitar.-me
hei portanto a algumas observações sobre· a
materia enr queStãO; , .-

Parece il1cri\'el, Sr." presldel"lté; qL!e~ tendo
se decid.ido pór uma maioridade absoluta
que. este projecto passasse, para· a segunda
discussao, e isto pelas razOes que ·se cxpuZel'à.O
em uma t[o renhida, e longa discuss~o, se pre-

lenda ainda agora o contrario do que enlão se
venceu; porque olltra causa se não pode de
prehender, se este art. P não passa!'; pór quanto
estabelecendo-se nel1e.a àboliç.ào dos acfuaes
go\'el'nos provisorios creados pela desgraç,ada
lei de 29 de Setemhro, é claro que·toda a dali'
trina dos outros artigos seguintes, e todas as
providencias eslábelecidas neste projecto, de
yendem daquetla hypothese, quero aizer; de ser
.approvaç!a a doutrina do referido" art. 10 o que
se nM fór vencido, está tambem implicitamente
decidido que não passem os outros artigos,
'por serem todos fundados na existencia,' e na
approvaçãc do referido prim~iro artigo. E nM
será isto suscitar a mesma cjuesUl.o jã decidida,
e vencida em -contrario da prete·nçtl.O aos mus
tres preopinantes, que se oppoem ao véncimenlo
deste primeiro ·artigo? Cl'eio que sim' muito
embora Mo passem como' estão redigidos os
outros artigos, ·011 \TI'esmo se "ccrescentem
alguns additamentos j isto entendo eu,' e em
nada se opp6e ao vencido, porque n:l.o ataca
a principal base, sobrc que está fundado' este
projecto, isto é, não destroe a abolição dos go
vcrnos provisórios pela fórina porque aclual
mente ex.istem; ao conlrario eu mesmo que
volo, e votarei sempre para que passe o art. ]U,
não me conformo com a doutrina' de alguns
artigos,.que devem ser reforma.dos, ou' emen-
dados.. '

Ainda outra vez insUl.o os nobres pl'eo
pinanles· para qLle, se espere pela conslíuição,
e .que es~e [}tojeclo fique sustado para ·cntão ;
'ê em verdade digno de' admiraçãO 'a repe·
,liçao desla o[}iniã.o; [}orque. isto .~Vlpoita.ria o
.mesmo que diter, ,na.da de reforma ·dos acluaes
,govcrnos,' \'11.0 os pO,vos soffrendo

j
• e lenhao

·pa.ciencia .até que pela constituição-outra causa
se decrete. Ah! Sr. presideute, ·é presiso tcr
'viajado ás províncias, c estar ao facto do que
,ha acontecido, .para melhor conhecet o peso
,dos males, que .6obre, ellas· tem carregado;
pc1:l. creação de tll.o monstruosos governos

"e quando apparecerá '. sanocionada a nossa
'constiluiç1'i.o? Oxalá pudesse ser já D.estc mez!
,Desgraçadar:nen~e porem não é isto·, poss:vei,
e a expern:ncla nos mostrará o tempo que
sobre tão importante objecto deverá dccorrer
especialmente se conlinuar O mesmo· furo~
e vonlade d~ .tanlas emendas com. que s~ tem
em verdade ·complicado a diSCUSSãO çlos pro
jectos,. qu.e até aqui têm sido al!~es.enl~dos.
,Em ''':st.a do que deixo ponderado, e do que
IreOecll na. s~SSào de 27 de Maiô, vólo que
,paS'se o pl'lmciro . arligo do projecto 'em
'discuSSãO: .
! Julgou·se a ma{(~l'ia suffidentcrnente discu
'tida; e propOz -·0 Sr. presideri.té' se devia
pâssar·se á diSCUSSãO 'do at't. '2°, e 'venccudo

:se que sim leu o St·: secreta.J'io' o referido
:al'tiEío, :

II Al't. 2.° Será o governo das pl'o"incias
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confiado provisoriamente a um presidente e
conselho. li .

O Sr. Fernandes Pinheiro: - O art. 2°
deste projccto me parece falso, e que muito
deixa a desejar para ,complemento e perfeição
do systema administrativo: pelo principio de
que para o exercicio. do poder executivo
necessita o governo de' ser secundado por lJ.m
mobil de acção de natureza analoga, e da
mesma rórma que os movimentos' do coração
são suppridos pelas ar lerias c veias distri·
buidas pelo corpo humano, assi.m importa
collocar-se_ á testa de cada provin~ia um agente
do executivo; mas na vasl'\ e~tensa.o das
11._ssas provincias nãO basta esle só agente
para levar a vida á toda a circumferencia;
esta roda principal da machina politica depeno
de de rodas secundarias, que communiquem
gradualmente a acçM ás partes mais remotas :
o presidente concentrado na capital, é um
administrador, que dirige antes, do que execula;
a autoridade municipal é que verdadeira·
menle, e em todo o caso será o adminis
tl-ador de faclo; e é por isso que para precaver
embaraços na execução olTereço o seguinte

AODITAMEXTO

K Que se .accrescente que em cada mUlll

cipio ou villa haja um administrador subor
dinado ao administrador' geral da provincia,
ao Qual serviráIJ por Ora de conselho as
mesmas camarilS, informes como por ora sàO.

K Paço da asstmbJéa, 16 de Junho de 1823.
- O deputado, Fernandes Pinheiro.») - Foi
apoiado.:

O SR. PEREIRA DA CtJNl-l..l.:- (Não o oum·
rão os tachygraphos. )

O SR. AAAtlJO LIMA mandou á i11esã a
seguinte.'

[,UENDA

(( O governo das provincias será confiado
provisoriamente á primeira autoridade eccle-,
sinslica, á militar de maior graduaçáo, e ao
magistrado de maior procedimento. - Ara.ujo
Lima. )I

O SR. AROUCHE RENOO~ mandou lambem o
seguinte additaOlento para o fim do artigo:

oc Que se regula.r:i<l pelo regimento que se
lhes der. -JoséA?"Otl.C1te de ToledoRend,m.»

O SR. SECRET,lRIO CAR~EIRO DE C.U.lPOS leu
estas duas emend~, .e. a do.Se Fernandes
Pinheiro, a qual foi apoiada na fúrma do regi.
mento e tambem:a do Sr.. ArQij('he, que por isso
se ordenou que fossem impressas para entrarem
na 3'" discussão. A do Sr. Araujo Lima, por
l1a.o ser apoiada) foi rejeilada.

O SR. PEREIRA D.\ CUNHo%. tambem mandou
,\ mesa um projecto de regimento para os

governos provisorios; mas entrou-se em duvida
se d~via ~sle projecto s~r impresso para depois
se dlscLltu·, ou se devia seu autor retiral-o
para ir apn~sentando suas alterações á medida
q<te se debalessem 05 artigos do projeclo da
nova fónna de governos provisorios: conveio
seu autor em retiral·o. '

O SR. PRESroENTE declarou então que era
chegada. a hora da leitura dos pareceres, e
por isso ficava adiada a discussão do art. 2".

O SR. RIBEIRO DE' ANDRADA como relator
da commissao de fazenda leu o seguinte.

PARECER

lt' A commissão de fazenda tomou em con·
sidef"clça.o O requerimento de Antonio Machado
de Carvalho, e leve presente assim a· consulta
do conselho da fazenda, a que elle se refere,
como O decreto de 30 de Março de 1819, de
que o supplicante não fez menção, mas que
a commissAo exigia por cópia do th esouro, e
vai junta a estes papeis para melhor conhe·
cimento deste negocio.

/( Do 'exame a que procedeu a com missão
sobre todos esles papeis se manifesta:

cc 1.0 Que Q supplicante r~duzido a 11m
estado deploravel de saude, e de decadenci3.
pelos revezes, que sorfreu no giro do seu
commercio, pediu em 1817 um de tres ameias,
que aponlou no seu reql1erimento, em attenç10
a serviços que apresentou documentados)
mas nãO justificados; e que não fóra deferido,
como consta da resoJuçáo de 6 de Julho de
1818, tomada na sobredita consulta,

r\' 2.° Que pelo mencionado decreto forão
attendidas as cinco !ilhas do supplicante Com
a pensão annual de 50S a cada umo., paga
pelo thesomo.

l( 3.° Finalmente, que o supplicante ca·
b.ndo aquella pensa0 já conferida, apresenta
novamente aquelles mesmos serviços, expoe
as diligencia!'i que tem empregado para oco
correr ao eslado de necessidade, em que se
acha com a sua familia. j e conclue pedindo
dllas mercês; 1,· a de uma pensão sufficien·
te p:lra si, e para as suas cinco filhas com
sobrevi vencia de umas para as oulras. 2,'"
que estas sejãO consideradas como filhas de

,um homem beMmerito, afim de que sob('e
ellas pOSSl'.O recahil" qu~esquer mercês ou
graças.

« A commissJ.o á visla do referido julgou
do seu dever não entrar no conhecimento
da justiça da pretenção do supplicanle por
haver a esse respeito uma legislação propria,
que no.o se acha revogada, qual a que mandfi
decretar os seus serviços: e é de parecer, que a
representação do supplicante pelo citado motivo,
e ainda mais por não co.ntêr algum projecto
de lei, ou de reforma urgentenão é objecto
de deliher~ão da assembléa.
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( Paço da assembMa, 16 de Junho de
1823.-Martún Prrncisco Ribeil'O de Andrada.
-:ManoelJac:iniho Nog'l.u::i?·a da Gama.-José
Aro'Uche de 1'oledo Rendon.-B(~rão de /Santo
Am..aro.-José de Rezende Cosia. ))

b Sr. Pereira da Cunha: (N"ao o OWliÚ'ão
os tachygraphos.)

O SR. PRESlDENTE declarou que !la fórm::t
do tegimento ficava adiado o parecer; mas
o Sr. Lopes Gama ponderou que seria con·
veniente demorar por alguns dias a discussão
da materia, ficando os papeis na secretnria
para serem vistos e e~:?minados pelos Srs.
depulados.-. Resolveu-se que f\ssim se fl7.€sse;
e rnarCOll-se a sessâo do dia 21 para se
continuar o' debate do mesmo parecer.

a SR.. RIBEIRO DE REZENDE como relator da
commissiío de poderes leu o seguinte

PARECER

IC A commissáo de poderes tendo em vista
o diploma do Sr. José Mariano de Albuquerque,
deputado pela provincia de Ceará, e confron
tando'o com a aeta geral das nomeaçúes da
referida provincia o acha conforme a eUa e
30 decreto, e inslrucçCies que regulão as
nomeações dos deputados. E' de parecer que
o mesmo deputado venha tomar o seu as·
sento nesta asseml)léa.

«( Paço ·da assembléa,16 de Junho de 1823.
Estevão Ribei1'o de Rezende.-:!Jfanoel Jacint1UJ
Nogueirada Gama. -Antonio Carlos RÜJeiro
de Andrada 'Afachado e Silvct. ll-Foi appro
vado.

O Sr.. Afl.AtJO V1ANilA por pirte da. com
missão da redélção do Diari() leu os f..e~uin
tes apont<!mentos para a folha da sua re
partição.

Apontamentos que apl"!:senta a commusc!-O
da "edação, para se fOr'I1La7' a folha daquella
'-epal'tiçfw, sequndo as decisões da a.ssernblca.

l( Vencerão no mez de Maio, Possidonio
Antonio Alves 80$, João Caelano de Almeid<1.
Silva 80S,' Pedro Affonso de G<lfYCIlho 70S

j

Manoelj José Pereira da Silva 70$, JoftO Es·
levão da Cruz 50$, José Gonçalves da Silva
50S, Victorino Ribeiro de Oliveira Silva 40$,
JusLiniano Mélria d03 Santos 30S,

l{ Paço da assembléa, 16 de Junho de
1823. - Como relator, Aratifo Vianna. l)

Fallari\o alguns 51'S. deputados, e susci
tou·se a duvida se os tacllygraphos devião
começ::H a vencer desde o dia 17 de Abl'il
em que se abrira a assemhléa ou desde o
1° de Maio; e depois de. algLlm debate o
Sr. presidente ponderou que era do seu
c1l;:ver informar á assembléa que alguns dos
tachygraphos vencirto duas patacas por dia,
que se lhes havia estabelec.ido para 'os ex-

citar 3. estudar j o que devia tomar-se em
considel·açãO p:Jra se decidir, se lhes serião
ou não descontadas aquellas diarias nos ven
cimentos que se lhes tinhão arbitrado.

Julgou·se a materia discutida; e propôz
o Sr. presidente:

1.0 Se os tachygraphos . venceriào desde o
1° de lI'laio ou desde 17 de Abri"l; e re
solveu-se que vencessem desde o P de
M<'lio.

2.° Se aos que tin.hao recebido adiaria
de duas patacas senão estas descontadas,
desde o mencionado dia P ele Maio; e
decidio-se que sim.

O SR. PU,HEiRO DE OLIVEIRA, como relator
da commissão de instrucçào publica, leu o
seguinte

mow::ro

«( A assembléa geral constituinte e legis
lativél do ill1perio do Brazil decreta o se
guinte:

l( 1.0 Sel'á reputado benemerito da patria
e como lal condecorado com a ordem im
perial do cruzeiro ou nella adiantado, se já
a tiver aquelle cidada.o, qlle até o fim do
corrente anno apresentar á assembléa o
melhor tratado de educação pbysica, mo~al
e intel1ectu<:ll para a mocidade brazileira.

(C 2.° Uma commissM composl1. de sete
cidadãos de conhecida Jitleratlll'tt e patriotismo j

nom~ados pela assembléa, decidirá qual dos
tratados orrerecidos merece a preferencia.

li 3.° Ntto havendo coneurrencia e appare
cendo um s6 tratado, ainda assim vel'ificar
se·ha o premio determinado pelo § 1°, se a
commiss'ão o julgar digno de imprensa.

l( Paço da assembléa, em 16 de Junho de
1823.-Belchior PÜÚteÚ'O ele Oliveim.
MaMel Jadntlw Noguei1'a dn Gama.-Antonio
Rodrigues Velloso de Oliveira, - Martú.lt
Francisco RibeiTO de And1·adu. - Antomo
Gonçalves Gomide. )) ~ Ficou para 2~ leiLura.

.O SR. PmsIDENTE assignou para a ordem do
dia ro, a continuação da 2~ discuSSãO do projeclo
sobre gOVCl'l10S pl'ovisorios: 2°, regimento (la
assembléa: 3°, seglllld3s leilur::lS de PI'O

postas.
Levantou·se a sessM ás 2 horas da (;ucle,
José Ricardo de, Co~'u, Aguiar deAndmde"

secretario.

Sessào em !., tle Junho

PI\E$IDENCIA DO SR. AI'DRADA E SlLV/l

Reunidos os Sl's. depu lados pelas 10 horas
da manha fez-se a chamada, e acharflO-sc
presentes 53, faltando com causa motiv.:\dn
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os Srs. Ribeiro de Rczcndc, Caldas, Gama, 
Xavier de Carvalho c Carneiro da Cunha, 
c sem clla o Sr. Fcrrcim Barreto. 

O Sn. PRESIDE:>TE declarou. aberta a sessão, 
e lida a acta da antecedente foi approvada. 

O SR. AnAuJo Lm.t apresentou umas ins
trucçqes que ultimamente lhe tinhão sido 
rcmettidas pela camara de Olinda. Decidio·se 
que fossem para a commiss11o de constitui
çno, com outras da mesma camara anterior
mente apresentadaS. 

o sr. Duarte Silva :-Sr. presidente, acabo 
de receber um ollicio do governo provisorio da 
minha província, com o resumo estatístico da 
sua populaçl\0. Conhecendo eu quno defeituosos 
~r11o os mappas anteriores, c a sua infidelidade 
.~.}que ri ác!uellc governo a diligencia. de o~ 
haver rnms exactos para o que oiTerecr 
modelos. 

O governo annuio :i minha rogativa, e a 
brevidade do tempo, como clle confessa, não 
deu lugar a toda a precisa cxatid1lo: todavia 
assegura poder-se afirmar que a populaç110 da· 
província chega a 50,000 almas. Olfcreço pois 
o referido ol1icio c mappa para ser remettido 
á commissllo de estatística, se esta augusta 
assembléa assim o houver por bem. -Foi 
remcttido :i commissno de estatística. 

O, Sr. Paula Mello: - Eu queria que a 
asscmbléa resolvesse se tem um deputado 
direito de propOr, :i bem de sca província, 
medidas que · sno do alcance do governo, mas 
esquecidas por clle, ou a sobrcstaçi!.o de outras 
praticadas pelo governo e prcjudiciaes á pro
víncia? Se n1lo se me estranhar, se é isto 
licito, eu quero oiTerccer uma indicaçno, que 
julgo muito ncccssaria, e de muito interesse 
relativamente ·á província de S. Paulo, que 
demanda a mais sér.in allenç1lo do governo. 

O SR. ANDlt\DA MACIIADO:-N1lo pódc haver 
duvida; é licito a qualquer Sr. deputado fazer 
as propostas que julgar convenientes. 

O SR. PAULA · MELLO :-Mas advirto que nllo 
fallo de providencia geral ; trato de uma 
medida particular. · 

Muitos Srs. deputados clisserl!o que ·podia. 
O Sn. PAuLA MELLO :-Como tenho noticia 

que esllL a província de S. Paulo sofli·endo 
o~ maiores vexames cm consequencia de desta
camentos continuas de milicias, inutilmente 
disseminados cm suas costas e capital ; c como 
para peiot· li, ha pouco, no Diario do Governo 
que se manda fazer nclla um novo recruta
mento de tropas pnrn a campanha do Rio da 
Prata, bem que com o especioso pretexto de 
voluntnrio, que só o será cm nome;· n1lo 
posso distJensar-mc de desafiar n altcnç1lo do 
governo a este respeito propondo á assembléa 
para esse fim a seguinte indica~'!lo que mando 
IÍ mesa, 

TOliO Q, 

" Proponho que se convide o governo a 
tomar em séria consideraçilo o seguinte : 

" A província de S. Paulo necessita das 
henellcas vistas do governo pelos gravamcs, 
que som·c com os reiterados, e numerosos 
destacamentos milicianos na capital, em 
Santos, e mais pontos da costa, e que ainda 
mais vai soiTrer com o recrutamento para o 
Sul, que se determinou na mesma. 
· "Na esperança de se poderem talvez reme
diar esses gravamcs sem detrimento da grande 
cmisa, des(\jo se me revele expOr algumas 
ren·exacs. Principiando pelos . destacamentos 
nas costru;, parecia-me justo lembrar, que, 
estando em mar a nossa esquadra, e j:í consi • 
deravel, e commandada por t1lo habil almi
r:mte, talvez fosse possível escusarem-se j:í 
os mesmos, prinCipalmente porque segundo 
as noticias de Portugal devemos pensar não 
vir:ia mais tropas inimigas, ou n1lo viráQ tno 
cedo, c cntno segundo as novas noticias, pode
remos com tempo tomar novas precauçaes. 

"Mas ainda quando se nno possno já escusar 
esses destacamentos, talvez se poss11o ao 
menos diminuir; suppr.i.mindo-sc n 'alguns 
pontos, como n·os menos interessantes, c re
duzindo-se· a menor numero n'outros, como 
em Santos, onde já havendo guarniçl!O prop1·ia 
de primeira linha, tal vez só com c lia, e com 
as milicias de seu termo se possa por ora 
manter a praça, dispensando-se por conseguin
te os milicianos de serra acima, que tanto 
padecem com tal clima, c tanta falta fazem á 
suas casas, c aos interessas de toda a pro
víncia. 

cc Quando comtudo nem uma nem outra 
medida seja praticavcl, é sem duvida a de 
serem trocados, e substituídos milicianos desta
cados cm Santos por tantos pagos, quantos 
sno os agora residentes na capital, que como 
taes, sno mais aptos para a defeza mais 
importante, beneficiando-se ao menos aquclles 
com a vantagem do clima, c ~roximidades 
de suas familias, dignos certamente desta 
preferencia, por isso mesmo que miliciano~. 

cc Passando ao destacamento para a guartll· 
ç1lo da cápital, parece-me que muito ~c 
beneficiava nos milicianos, reduzindo aquclla 
guarniçi!.o :í. muito menor numero, medida 
talvez muito praticavel, querendo-se; pai~, 
sendo a cidade central, e defendida pela serra, 
só depende de uma força de policia cm que 
é admissivel uma rcstricta economia de praças, 
ou por meios de supprcss1lo de alguns 
guardas (como além de outras a de palncio, 
cm verdade superflua, querendo-se mudar o 
thczouro publico pnra a casa do banco) ou 

· por meio de din)inuiç1lo de outras, rcforça~
do-as porém dr. polYora c bnln, para supprll' 
ao numcr·o. 

11 
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cc Qualquer destes remedias _indi_c~do~, 
(quando nno possno ser todos) nno su nlh v uma 
aquellcs poYos, como aquelle thczouro, que 
csl<í nssás ~obrccarregado presentemente com 
o peso da folha militar, mui crescidamente 
superior ás forças do mesmo, c de que rcsul
tilo tantos outros males. 

cc Mas os gravamcs expostos vão subir no 
maior gr:ío por causa do novo recrutamento, 
que se vai nella fazer, c ainda mais, se elle 
fôr coactivo; e violento. Com efTeito é.notorio, 
que aquella província tem dado para o sul 
muitos mil . homens em poucos annos, e que 
ainda no passado remcttcu á esta côrte mais 
de mii c cem praças, de que sú voltç~ muito 
menos de metade; é lambem riotorw, que 
cm tempos de recrutamentos fogem da pro· 
Yincia pelo mcnoe tantos quantos silo · os 
recrutados; é nno menos notorio, que presen
t.:mente . tem ella em armas nM muito longe 
de duãs mil pmças, (segundo me informno) 
o que sempre dependerá de grandes forças. 
cm si para a del'cza, altenta a longitud() de 
sua costa; é em fim notorio o actual estado 
de sua populaçilo; parece-me portanto, que 
ella é digna de merecer -1i beneficcncia do 
govcmo, escusando-a d'aquellc contingente de 
tropas ordenado, o qual em outra província 
ou nno esgotada, ou de muito maior popu
lação, talvez nM faça o peso, que sem duvida 
vai nella fazer. 

cc Mas se a sabedol'ia do governo julgar 
para ella indispensavcl aquelle sac!'ificio, 
parece-me que ao menos é ella digna de 
merece1·, que se deixe ao seu reconhecido c 
proveitoso patriotismo o desempenho d'aquelle 
lim, ordenando o governo, que esse recruta
mento seja tno sómenle, c no todo voluntario 
c nunca coactivo, e violento; pois talvez ainda 
assim se conseguisse o fim, principalmente se 
a leva se tirasse não só das milícias, como 
das ordenanças, onde penso haver mais habeis, 
que naqucllas; muito mais mandando-se cassar, 
c ahol!ir certos privilegias abusivas, que até 
agora injustamente têm capeado á muitos no 
desempenho de seus deveres; c muito princi
palmente, se se incitarem os animas dos · 
voluntarios com promessas de proximas van-
tagens c premias. . 

" Ccrlissimo eu da justiça do governo, 
espero que a província de S. Paulo lhe 
mcrcccz~í attcnçno, obtcnd os remedias de seus 
gravamcs, ou ao menos nqucllcs que as 
circumstancias pcrmitli1·cm.-Paço da assem
blén, 14 de Junho de 1823.-0 deputado, 
Paula. " · . 

o Sr. Paula Mollo:-Scgundo o que se 
pratica cm casos idcnticos parecc·mc que a 
mnrchn é l'cmetlcr-sc ao governo, sem passar 
pelas mais lonnulas do rcc;imcnto, po1· isso 
m~smo que a indicaçilo nno c imperativa. 

O Sn. FllAr>ÇA :-Parece-me qnc se deve 
rcmetter ao governo pam dar as pro\;idcncias 
que julgar justas. 

o Sr. Andrada· Machado:- Eu creio que 
nno se mandou recrutar, mas que se acei
tassem os voluntarios; sendo assim ó des
nccessaria a indicaçno. Em geral estimaria 
que tivessem fim estes recrutamentos; mas 
nno quero pedir para a minha província um 
previlcgio; se nas mais províncias quando 
ha precisão se recruta, nno vejo razilO sulli
ciente para se exceptuar a de S. Paulo. 

O Sr. Riboiro do Andrada :- Posso afflr
mar que não ha semelhante recrutamento 
naquella província. ConvidarilO-se para de
fender o im perio na província do Rio Gran • 
de c Montevidéo os que voluntariamente 
quizcssem f'azel-o; portanto é um simp'!'és 
convite, nno ha recrutamento. 

. Ao que diz o nobre deputado sobre os 
destacamentos para a costa, devo dizer que 
é indispensavcl esta medida nas actuaes cir
cumstancias, pois ha. necessidade n:lo só de 
del'cnder as costas dos invasores de Portugal, 
mas lambem das descidas de piratas que ar
parecem frequent~:mentc em barcos, c que po
dem causar damnos aos povos. Todavia a as
sembléu póde mandar rcmclter ao governo a 
indicaçilo lhe parecer. . . 

O Sr. Paula Mollo :-E;u rccciando oppo
siçilo, já de proposito nno fiz a indicaçno em 
tom imperativo; logo, porque se quer obstar 
a e lia? V ú ao governo, elle a tome cm cün
sideraçno remediando tantos males que talvez 
ignora .. Repito que eu esperava opposiçno, mas 
nilo de certo dos deputados da minha mesma 
província. 

Fizer:tq-sc ainda algumas reflcxocs; c ali
na! decidia-se que se remettesse ao go\·erno, 
para este a tomar na consideração que me
recesse. 

Passou-se· ú ordem do dia, que era o arti
go 2• do projecto sobre os governos proviso
rios, que ficára adiado na sessão antcccndcntc. 

O Sn. RoomauES o,l CosTA o!Tcreccu uma 
emenda que foi lida pelo Sr. secretario Car
neiro de Campos, mas tendo-se ponderado que 
era mais um novo projecto do que uma emen
da, foi restituída ao seu illustrc autor para 
que fosse apresentando as .. suas emendas á 
medida que se discutissem os artigos. Em 
consequencia disto mandou ú mesa o mesmo 
Sr. deputado a emenda seguinte : 

E~! EN DA 

cc Em L.!gar do conselho em que fnlla o 
projecto, que parece destinar-se só ao execu
tivo, se ·cstabelcccrú um comsclho on · junta 
afim de tlclibcrar sobre todo o bem c mc
lhommc::nto do paiz, que duraz·á o tempo 
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preciso, c CO!lcluindo se dissohcrá.-.Manoel 
Rocll·iguoo da Costa. ll-l\'ltO foi apoiada. 

o Sr. Fran~a :-Parecia-me nec:essario fazer 
um additamcnto a este artigo, pelo qual se 
mostre aos povos que a constituiçll.O ha de 
dar a fórma dos governos pr~vinciacs ; por 
este _modo removem-se as suspeitas dos povos, · 
que JUStamente desconfino de tndo o cp1e ·é 
provisorio, Eis-aqui o addilamcnto. · 

" ·E cmquanlo por artigos de constiluir.no 
outra cousa se nno dctermina.r-Paço da ~s
sembléa 17 de Junho de 1823.- O dt:puta· 
do França ,, . - Foi apoiado. 

Depois de algumas observa\:Oes sobre as 
referidas emendas, julgou-se surficientemcnte 
discutido o artigo; mas antes de passar ao 
a• annunciou o Sr. presidente que na sala 
i~mediata se achava o Sr. José :Marianno de 
llbuquerquc, deputado pt:la província do 
Ccari; c sendo introduzido na fórma do 
costume, prestou o· juramento do estylo, e 
tomou assento no congresso. 

Passou-se ao artigo 3• que foi lido pelo 
Sr. secretario Carneiro de Campos. 

" At-t. 3.• O presidente serú o executor c 
administrador geral da província; será da 
nomeaçno do imperador, c amovível ad 
nutU?n. '' 

o Sr. Andrado Lima:- Sr. presidente. 
E' uma maxima bem conhecida cm politica 
que nem sempre q. melhor insliluiçllo con· 
siderada cm abstraio, é a melhor na prati· 
ca. Uma lei que fizesse a felicidade de um 
povo dado, faria igualmente u desgraça da· 
quelle, eujo estado mental, e prevenções re· 
cebidas eslive~sem em manifesta opposiç:l.o . 
com o espirita, e disposiçn.o da dila lei. 

Embora se diga que é allribuiçll.o essen
cial do poder executivo o nomear todos os 
empregados que devem dar cumprimento ás 
leis, eu 1111.0 ppsso convir em que o presi
dente da província seja da nomeaçllo do 
imperador. Sim, eu digo com o grande Loke 
que nno conheço a essencia de cousa ne· 
nhuma: e muito menos conheço a cssencia 
de um imperador constitucional, e partes inte· 
granles dessa gabada cssencia. . 

Eu olho, Sr. presidente, tno sómenle a 
utilidade dos povos, é esta a mira da mi
nha . polifica. Os povos deste ·vasto imperio, 
Sr. presidente, hn longo tempo calcados pelo 
despotismo dos delegados dos .monarchas, 
olhllo com horror para tudo quanto é fabrico.do 
no segredo dos gabinetes. Elles vêm nesse 
projecto uma organisaçn.o do governo, que 
se diz de fórma constitucional em epilogo, 
mas cujas autoridades, que mais podem, sn.o 
da nomençn.o do imperador, e um conselho 
de nomcaça.o popular ; mas qúc nada mais 
podem, senn.o dar conselhos c phantasinr 
melhoramentos. 

Essa organisaçno de governo, St•. preside11· 
le, seria boa se .i•i estivesse estabelecida a 
responsabilidade ministerial; se os povos nada 
temessem do que se pódc conchavar em um 
gabinel!l; se clles nno pudessem duvidar de 
que a asscmbléa tem toda a força para re· 
primir os abusos ministeriaes; se elles em 
fim ntlO estivessem, como aqui se tem . dilo, 
lll.o exaltados, c cm uma desconfiança quasi 
completa. de tltdo o étue se faz no Rio de 
Janeiro. Supponhamos, Sr. presidente, que os 
povos desobedcci:to a essa lei, nós em vez da 
paz lhes levaríamos a guerra, e guerra civil. 
E entno St·. presidente nãO será mais pru· 

-dente c polilico, cmquanlo nao ha respofl· 
sabilidadc, cm um momento de tanta crise, 
renunciar à essa altribuiç1lo deduzida de 
uma pretendida esscncià? Nilo será mais 
prudente c politico dar aos povos ao menos 
um presidente de· provincia de sua eleiçao 
e confiança, emquanto · nllo se estabelece a 
responsabilidade ministerial, essa unica sal
vaguarda dos direitos de cidadao? Ser·nos-l1a 
licito, a nós procuradores da naçllo, impôr 
:í. mesma naçno uma lei contraria ao seu. 
sentimento e vontade soberana? 

A' vista do exposto, Sr. presidente, penso 
ter, na emenda que oJTereço, conciliado a 
nomeaçno popular com essa proclamada ca· 
raclcrislica de imperador constitucional e oh· 
vindo no inconveniente de ser nomeado prcsi· 
dente de província quem se julgasse inapto, 
ou nãO quizesse expOr-se a tamanha responsa
bilidade. 

EM !::IDA 

"J.• O presidente será o executor, c admi
nistrador geral da província. 

" 2 .... Será eleito pelos mesmos co!lcgios 
eleiloraes que elegcrM os deputadcs. 

rc 3. • A sua nomeaçno será confirmada 
pelo imperador. . 

cc 4. • Na.o poderá ser rcmoYido sem. crime 
ou malvcrsaçno. 

" õ.• Só podem ser· elegi veis aqucllns peesoas 
que dentro de um mez contado da recepçno 
do presente decreto, derem o seu nome· para 
candidato na eamara da capital. 

" 6.• A cnmara da capital participará aos col
legios os candidatos que se tiverem offerecido. 

cc 7 .• Se em alguma província nllo appare· 
cerem candidatos para presidente fica livre ao 
imperador nomear quem ·lhe p:~reccr.-Paço da 
assembléa, 17 de Junho de 1823.- tiTno foi 
apoiada. 

o sr .. :S:enriquoa do .Bezende:-Sr. presi
dente, para que fosse rejeitado este projecto 
allegou·se com as desconfianças· dos povos: 
mas eu que eslava convencido, c ainda estou, 
que a reforma era indispcnsavcl, votei pelo 
projecto, resen·:~ndo para este art. 3' propór 
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alrrunut emenda que conciliasse o systcinn 
actual c os direitos do imperador com as 
circumstnncias do ·tempo, que s1lo a maior 
autoridade do mundo. Todos sabem que os 
"0\'Crnos das províncias s1l0 uma cmanaç1lo 
do chefe supremo do poder cxccuti,•o, que 
deveria cm pessoa estm· presente cm toda a 
parle; mas como isso é impossircl, nomêa 
pessoas que cm seu nome gorcmcm as 
prorincins ; 6 este um direito que lhe compe· 
te;. mas é preciso, visto que este decreto é 
provisorio que o imperador ceda de uma 
parte da plenitude desse dil'Cilo cm favor 
das circumstancias. 

'se os po1·os vissem ir daqui um homem 
para governal-os pcnsariiio que era um homem 
de fcir.1lo, mandado para torcer a opini1lo 
public~, c forçai-os a receber ,o despotisi:no 
que. ellcs entendem que do R10 de Janeiro 
pretende estender-se a todõ o impci·io. Para 
conciliar pois estas circumstancias com os 
direitos do imperador proponho o seguinte 
additamento-Scrá da nomcaç1lo do imperador, 
mas til·ado de entre as pessoas da mesma 
prorincia.- Quando se fizc.r a .lei constitu· 
cional c fixa que regule a fórma c a nomca· 
çno desses governos, cntno outra cousa scr{t 
determinado. 

Dir-sc-ha que é um direito do . impet·ador, 
a escolha; eu já convim nisso; porem muitas 
vezes · fazemos o que nos parece menos 
regular, em razno do imperio das circumstan
cias; c o imperador deve por agora limitar 
esse direito principalmente quando nno ha 
nenhuma raziio para que elle e a naçiiO scj1lo 
melhor s~rvidos por pessoas antes desta do 
que daquclla proYincia. Dir1lo talvez que. os 
povos 11110 coslumila respeitar muito pessoas 
CJUC elles virão ir com o cartapacio· para 
a escola. Fraca raz1l.o? Esses abusos ó que r.ós 
clcYcmos reformar: é necessario, Sr. presi
dente, acostumar os povos a ver nas autori
dades publicas a lei, c nllo os homens ; 
ohcclcça·sc a lei, c niiO importa o individuo 
que a executa: é necessario tirar dos povos 
esse espirita de superstiç1l.o com que olhavilo 
com um ar de mysterio para os goYernadorcs 
que Yin h1lo de fúra, como se cllcs viessem 
do céo. Eu mando á mesa o meu addita
mcnlo . ..:.. Foi apoiado. 

O Sn. BAnXo DE s,~~;ro A~I.\RO :-'farnbem 
proponho uma emenda a esle artigo. 

A lei de1·c ser clara, para que a sua 
intelligencia esteja ao alcance ele lodos; Na 
primeil;a parle deste artigo, dá o seu illustrc 
autor a definição de presidente, c diz :-será · 
o executor c administrador; póde haver quem 
entenda, que nesta definiçilo niiO ha senllO 
mudança de nome, c que se vai restabelecer 
o odioso cargo de governador. Para tirar todos 
os motivos de desconfiança, c por isso que 

~:;.:.: . .;;~..;....·,::;".-~..,.&=·--~----------

esses governadores se dizião represcntanl~s 
do soberano, scri:t a meu VCl' conveniente 
ajunt:tr ri defiuiç1lo as p:thwc·as de que o 
p'I·csidentc não ó rcpi·csentantc, mas unica
mente executor ou agente elo poder executivo. 

Yoto pela dou tl'ina da segunda parte do 
arligo, quero dizer, de que é do imperador 
a nomeação do presidente: Esta doutrina 6 
fundada nos principias da unidade da execu-
ção, c da rcsponsal.Jilidadc. · 

Não me parece porém conveniente a disposi
ção da ultima parte do artigo. A lei tem mm·
cado o tempo da duração do cxcrcicio dos 
empregados publicas nos oflicios, de que sno 
encarregados; o governo os. conscr1•a, se cllcs 
servem bem, c n1l0 vejo necessidade ele se 
alterar a lei, c esta pratica. 

Fundado nestes pr incipios oJTcrcçq a seguinte 
' 

EMEXDA 

cc. O pt·csidentc scr:í o primeiro administra-
. dor nr, ordem da organisação administratira, 
nllo para representar o governo, mas para 
cm seu home executar e administrai·: E scrtí 
da nomcaç1lo do impCI;ado r.- Bw·üo ele Santo 
An~a1'o. »- Foi apoiada. 

o Sr. Franga: -Eu faria a este artig-o 
unicamente uma emenda de redacção nos 
termos seguintes- cc O presidente será admi
nistrador geral da provincia, e executor 
unico das deliberações tomadas cm conselho : 
será da nomeaÇão do imperador, e amovível 
ad nutwn-» Deste modo me parece mais 
clara a doutrina, c se evita toda a inlcr· 

· prctaço.o, induclim de conflictos de jurisdicçacs 
cnl!·e o presidente, e o seu conselho. · 

O mesmo Sr. deputado mandou á mesa a 
referida emenda. Nilo foi apoiada. 

o Sr. Almeida. Albuquerque:- Nilo con
cordo com o que acabei de ouvir ao illuslrc 
prcopinanlc; nunca serei de opiniiio que o 
presidente ntlO possa ser tirado, senão das 
pessoas da provincia, para onde cllc fór: 
seria isto mostrar uma certa rivalidade, que 
se não deve tolerar. Não posso ouvir que 
o chefe do poder exccuti vo haja forçosa
mente · de nomear esta, 1lU aquella pessoa : 
quando elle faz a nomcaçiio dos magistrados, 
e de quacsquer outros· funccionarios publicas; 
niio deve ter em vista, seniio a capacidade 
de cada mp delles : c ser desta, ou daquella 
provincia é cousa que não deve influir para 
nomeações : o Brazil não· fórma · scn1l0 uma 
familia; todos somos irmãOs; e nilo de'vemos 
fomentar rivalidades indiscretas. Demais uma 
tal limitaçiiO seria uma infracção da· autori
dade do chefe da nação ; pois ninguem pódc 
negar que. é das suas attribuiçaes nomear as 
pessoas para os cargos, conforme elle entender 
que é mais proprio, c mais conducente ao 
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bem geral da nação: valo pois pelo artigo, 
fnzenddo. simplesmente n seguinte emenda que 
man o a mesa. 

EMEXD.\ 

'' Arl. 3.• O presidente será dn nomcncão do 
imperador, c servil'i emqunnlo assh~ fôr 
conveniente.-Paço da assembléa, 17 de 
Junho de 1823.-0 deputado, Albuqu~1·quc. , 
- N 0.0 foi apoiada. 

O Sr. Andradll. Machado:- O terceiro ar· 
tigo desté projecto tende a lres cousas: pri· 
meirmnentc a marcar qual seja a attrilmição 
propria do presidente da província, c esten
de-se até as palavras-administrndor geral da 
província ; - cm segundo lugar a mostrar :t 
fonte da sua. nomeaç11.o; e cm terceiro a de· 
fiçir a duraç11.o das suas funcçaes. Contra a 
primeira parte vi que alguns senhores deputa· 
dos fallar11.o, dizendo ·que a achavM pouco 
clara: tal foi um illustrc deputado quu o fi' e· 
rcccu uma emenda, ::i qual n:!o apoiei, por 
parecer-me pouco comprehensiva, c n11.o 
abranger o preciso nas palavras-executor 
unico das deliberações do conselho. · 

O presidente nno executa só o que se de· 
cide cm conselho; executa tudo quanto manda 
o ministerio competente debaixo de cujas 
ordens est::í, e mais assim é- administrador ; 

·administrar implica tal qual poder disr.ricio: 
nario, embora seja regulado por ordens c ins· 
lrucçCíes ; nno é pois pura execuçno. Daqui se 
vê que a palal·ra-administrador-nilo é 
superfiua no artigo; serve a declarar uma das 
funcçlles de presidente que é mais ampla que 
a mera cxccuçno. Houve quem embicasse com 
a palavra-geral-cuidando que anniquilava 
lodos os mais administradores secundarias da 
província. . 

· Ora, administrador geral não quer dizer 
administrador unico; o que significa é ·que 
elle é a fonte por onde vêm as ordens do 
ministcrio, que clle as distribue ; o que im
plica o. existencia de administradores de pro· 
vincia de segunda ordem. E' administrador 
geral da província, porque a clle é que se 
expedem as ordens resp~ctivas á província, 
das quaes executa elle o. que póde, c o 
resto manda executar pelos seus agentes. 
Quando ao odioso nomc-executor.-nilo posso. 
achar-lhe razão,· c nno · acredito na existen· 
cia, ou possibilidade de semelhante odio, 
ali:ís ludo seria odioso neste mundo, e adio· 
sissimo o poder executivo. Sr. presidente, 
tudo o que é nccessario na ordem social 
nunca póde ser odioso, salvo se é mal en
tendido, e l1a quem trabalhe por desvairar 
o povo, ou se ·uno queremos goyerno; e 
neste caso · deixemos de aqui Yir, poi·que 
nós o que viemos aqui fazer c aquillo 
para que nos nomcarno, ·foi para fazer go-

vel'llo, c não dcsfazet· governo. A segunda 
parte do artigo não póde, a meu vêr, deixar 
de ser npprovada, por sct• conforme com as 
idéas que gra:>são na assembléa. 

Tem sido quasi geralmente reconhecido 
que o mal das juntas provisorias vem de 
ser a execuçno confiada a um elemento po
pular, a quem pela essencia das cousas n1lo 
compete executar; c a emenda que linha 
por fim tornar as· cousas no antigo cahos 
n11.o devi:t ser apoiada como uno foi; c por 
isso nno fali o sobre c !la. Digo porem· por 
confirmar a minha opiniãO que sendo o pre
sidente de província um agente da execução, 
a sua nomeação deve pertencer á mesma 
autoridade que nomêa os outros agentes de 
cxecuçno ; a qual entre nós é o hnpcrador. 

Um nobre preopinante propoz uma emen
da que restringe ·a escolha de Sua Magestadc a 
sujeitos da mesma província c esta emenda 
foi apoiada. Contra ésta emenda fallou já. 
outro nobre preopinanatc e ao que me pa- · 
1·ece com valentes razoes, pouco tenho de 
accrescentar. Eu uno julgúei ser necessario pôr 
condições á ilomeaçno do imperador c res
tringil·a aos moradores da provincia, a cuja 
testa tenha de pôr-se o presidente pelo risco 
que podia nascer de semelhante disposição. 

E' mister que nos persuadamos que · os 
governos nno podem ser oppostos ás opiniões 
dos governados ; governo que se opplle á opi
nino conhecida do povo deixa de ser go
verno cm breve tempo. Uma das opiniões das 

-províncias, que nno. é contestada, é o desejo 
de ser governadas por aquelles ctuc sabem 
as sua necessidades. O governo de S. M. I. não 
ignora isto e muito menos quanto é peri
goso ir de encontro ::i opinino geral. Não 
desconfiemos pois do governo, elle não ha de 
escolher os presidentes das províncias, senllo 
de entre os cidadnos das mesmas províncias, 
quando nellas se encontrarem cidadnos cons· 
picuos, benemeritos c dignos de um emprego 
U1o relevante. 

Não é preciso marcar ao imperador a linha 
de conducta que deve observar; é mesmo 
pouco airoso estreitar-lhe o circulo dn escolha, 
c de mais perigoso ; demos, o que é muito 

· passivei, que n11.o haja na província nenhum 
cidadno ·capaz do alto emprego de presidente, 
sendo o governo obrigado a nomear tllo só· 
mente pessoas da província, vin·se na neces
sidade de eleger menos dignos e inidoneos. 

Om, qual de nós seria tno ousado que 
pedisse a sua responsabilidade quando a lei 
o forçou a nomear incapazes? t>ra a rcspon • 
sabilidade do ministerio é uma das cousas 
essenciaes nos governos constitucionaes c uma 
das primeiras garantias ; se lhe dermos garrote, 
tornando injusto e impraticaYel o exigir-se, 
faremos o maior mal passivei. Em terceiro 
lugar affirma o artigo_ que o presidente será 
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nmovh·el ad nutwn, o que é conforme á idéa 
que em um syste1!1rt constitucional deYcmos ter 
do poder CXeCUlli'O, 

A esta palavra propôz um nobre deputado 
que se substiluisse-conlinuará emquanto o 
bem da naçno o exigir.-Eu perguntaria ao 
illustre deputado, quem ha de ser o juiz da 
comeniencia ou de que por bem da naçtto 
conliníw ou nno o presidente da província ? 
Parece que ntto deixnr[l de concordar que é 
o governo, c cnUlo vem a dizer a alleraçno o 
mesmo que o artigo. Outro nobre deputado atacou 
por outro lado a disposiçtto do artigo nos se
guintes termos: sendo presidente de p~ovin
cia um empregado como os outros c n11o sendo 
os outros empregados pt'iYados dos seus em
pregos, senno por culpa, porque se h a de fazer 
esta cxepçllo coDtrn os presidentes? Mas o 
nobre deputado não vio a difi'erença que faz 
dos outros empregados. um presidente de pro-

. vincia; clle' é o ministro de estado daquella 
província e como o imperador remove livre
mente os ministros de estado, parece confor
me a analogia, que Lambem remova o pre· 
sidente. Se o imperador nl\o escolhesse c 
removesse livremente os presidentes, antes 
nM os pudesse retirar dos empregados sem 
culpa, suceedcria que a administraç11o podia 
ser tibia, desleixada e negligente, sem que 
o goYcrno o pudesse remediar; pois nl\o 
montando os descuidos a ponto que justi
ficassem um processo ou por nl\o serem es
pecificados na lei ou por nl\o existirem as 
precisas • provas, vcdad a era a dcmiss::to c 
devia continuar em mal do povo uma ad
ministraç::to inerte, pcior muitas vezes do que 
uma illcgal. · 

Ora, isto é absurdo, mas é o que seguir· 
se-ha do que lembra o nobre preopinante. 
E' por isso conveniente c justo deixar á 
discriçl\0 e sabedoria do governo a remoção 
dos presidentes assim como se lhe deixa a 
nomeaçllo. 

O Sr. Reriques de Rezende:-Levanto-me, 
Sr. presidente, para responder aos nobres 
deputados que me impugnarl\o. A familia 
brazileira, dizem, é uma só, e o imperador 
tem o direito de escolher qualquer. Silo 

• esses lambem os meus principias; cu já pre
veni essa objecçl\o ; mas as circumstancias e 
as desconfianças dos povos exigem a medida 
que propuz e é o que ainda se nllo · des
truio. J\Ias n1!.o haverá, dizem, nas províncias 
uma pessoa capaz para governat·. Eu estou 
bem longe, ~r. presidente, de p~nsnr assim 
sobre as pro,·incias ; ellas tem pessoas para 
virem aqui cooperar na factura das leis· e nllo 
têm para governar ! Têm pcssons que nesta 
r~ssembléa manejem .os interesses de todo o 
Brazil c não hno de ter quem execute essas 
mesmas leis no pequeno circulo dessa pro-

vincia, onde cllcs \·ivem c que clles conlte• 
cem! Nno posso crêr. 

Em todas as províncias, Sr. pt·esidentc, ha 
capil11es-mórcs, commandanles c pessoas que 
occupno lugares de magistmtura; c todas 
essas pessoas estno n1ais ou menos enfari
nhadas nas matcrias de administraçl\o e sno 
capazes de governar. Desgraçado Brazil se 
nno tivesse homens para executar as lc!s 
cm que elles mesmos têm colluborado e que 
exigem muito maiores. talentos ! Quanto ao 
dizer-se que o meu additamcnto é proprio 
para introduzir rivalidades, n1\o é assim, 
porque este projecto é provisorio e o meu 
addilamento é üma medida para conciliar 
este decreto com as desconfianças cm que 
esti\o os povos : é uma medida que reque
rem as imperiosas circumstancias do tempo : 
maximc quando pelas leis antigas, segtmc~o 
a minha idéa, depois da expulsão dos hol
landezes, nenhuma pessoa de fóra (ao menos 
para Pernambuco) podia occupar os empre· 
gos municipaes c outros ; c todavia nllo ltouvc 
por isso rivalidades, porque as circumstancias 
do tempo assim o exigirl\0. Nem se di~a 
que cm tal caso seria menor a responsabilidade 
dos ministros; pois nl\o vejo porque razil.o 
serão menos responsaveis os niinistros quando 
uma província fôr governada por um in · 
dividuo tirado dclla mesma, do que quando 
lhe mandarem um de fórn. · 

A nomeação nl\o é em ambos . os casos 
do imperador? :Mas, dizem, o imperador e 
o ministerio nno conhecerá(! em províncias 
distantes pessoas babeis, parece-me que is to 
nflo faria muita honra ao ministerio. Desgra· 
çado Brazil se o imperador e seus ministros 
não estiverem ao facto do que vai pelas pro
víncias e nl\o tiverem, ao menos em geral, 
conhecimento das pessoas mais notaveis que 
ncllas morãp! Demais esta medida, como já 
disse, é provisoria, e portanto sustento c 
sustentarei sempre o additamento. 

o Sr. Teixeira de Gouvêa:- Sr. presidente, 
eu estou inteiramente convencido de que em 
systema constitucional nllo ha empregado que 
nllo seja responsavel; e estou lambem per· 
suadido que o illu'stre autor do · projecto 
omitlio a declaraç:to ·desta responsabilidade por 
julgar que ella é inherente a qualquet• emprego, 
como por ·mais de uma ~ez. tem declarado 
nesta assembléa; mas os tempos em que 
vivemos, a geral· desconfiança em que estão 
os povos e o receio de que os ·inimigos da 
ordem se aproveitem desta ·falta, para. sedu· 
zirem no povo incauto e lhe persuadirem, de 
que queremos restabelecer ·o antigo . despo· 
tismo dos governadores c: capit:tes-gencraes, 
que tanto os têm escandalisado, me induzem 
a offerecer salva a redacçllo, o seguinte ad· 
ditamcnto. (Leu-o.) Desta maneira, Sr. presi· 
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dente, fazemos conhecer clammcnle ao povo, 
de que esta autoridade jt'unais violar(t impn· 
ncmenle a lei e de alguma f'út·ma desarma· 
mos os inimigos da nova ordem de cousas. 

O ~!Es~ro Sn. DEPUTADO mandou (t mesa o 
seu additamenlo, concebido nos lermos se· 
guinles: 

" Art. 3.• O presidente ele, c· no fim do 
arligo-estriclamentc responsavel. Paço da as· 
sembléa, 17 de Junho de 1823.-Lucio Soa· 
?'eB Tei.'teira de Gouvêa,ll- Foi apoiado. 

O Sr. Carneiro de Campos:-Ainda persis
to na minha opiniao, porque ainda nilo vi 
destruidos os meus argumentos, nem basta 
para os combater as generalidades das queixas e 
as desordens acontecidas nas províncias ; essas 
recontadas queixas e desordens tanto podem 
provir da fórma dos governos que hoje regem 
as províncias, como de outras causas mui di· 
versas: é necessario ussignalar a verdadeira 
origem do mal pura o destruir ; e para se 
designar a fórma do governo, como a unica 
ou ao . menos a principal causa, cm pt·eciso 
que se mostrasse que as outras já indicadas 
nem de per si, nem todas juntas sao capazes 
de produzir os males que se atlribucm á fórmu · 
do governo ; pois se assim nno fôr, debalde 
applicaremos as providencias do projecto; ou 
porque ellas nno deslruiráO a causa verdn· 

· deira dos males ou porque deixarão intactas 
outras muitas iguaes ou mais influentes: como 
entre as diversas origens das desordens, eu 
indiquei a grande desconfiança em que estao 
para os p0,'03 de que o governo n:lõ se descuidará 
de aproveitar todos os meios de os fazer re· 
cahir na cscravidilo, nM posso convir que 
se adopte já a doutrina do artigo, posto 
que cm thesc, concorde com os principio:; 
que servem de base no projecto. Sr. presidente, 
os prejuízos dos povos merecem muita con· 
templaçllo em politica:· quando o legislador 
nno os pódc victoriosamcnte combatct·, de· 
ve-os respeitar. 

Os povos conscrvno mui viva n lembran· 
ça do jugo per.ndo que . supportarM ; estno 
resentidos do despotismo de alguns go I'Cr· 
nadares ; digo de alguns, porque nem todos 
J'orM dcspoticos · mas nno se póde negar que 
alguns o for:lo, e tanto basta para os flagellos 
que destes solfrer:to os fazerem nimiamente dcs· 
confiados e cautelosos. NM só os nomes e 
títulos, lambem as analogias têm uma força 
magica; é · verdade que est{t destruída a que 
poderia· provir do nome; nllO é governador, 
é presidente; .mas dê-se o titulo que quize
rem, chame-se administrador, pr.efeito ou pre· 
sidente, como é um só a· quem se encarre· 
ga a administrnçM da província, será sem· 
pre para . os .novos o· Sr.· governador ; o 
receio oln·at·:í ê pOL'. uma aliaçi\o d() idéas 
tudo quanto dos :mligos go1·ern.ndores cxperi· 

mcntarao, ninguem os convencerá que n11o 
dev1io espemr dos presidentes. 

Elles n11o têm as sufficicntes luzes para 
distinguir esles daquellcs, nem s11o capuzes 
de penetrar n conveniencia de se conforma
rem, para o bem geral, os governos das 
províncias com a fúrma do governo supremo 
do impcrio, que elles mesmos mui espanta· 
neamente proclamarllo. Os nossos inimigos 
que nM dormem, que n1io se descuid:to, 
antes eslliO muito álcrta para se aproveitarem 
de lodos os meios de perturbaçllo e desunino, 
nno deixarão de lançar m110 de uma 
occusillo tllo opportuna para semear a siza· 
nin entre as povincias e a capital, augmen
tar a · desconfiança, illaquear e arrastar os 
povos no seu partido. e subverter a ordem 
estabelecida. . 

Pelo que nus actuaes circumstancius nada 
mais acho ·perigoso do que tudo quanto se 
aparta das formas populares e se assemelha 
com as antigas de qualquer maneira; indo· 
se assim de encontro com os prejuízos dos 
povos, nll.o se remcdên o mal, aggravn·sc 
este cada vez mais. Por isso como eu quero 
diminuir desconfianças, posto que mal fun · 
d1tdas, apezar das muitas emendas que têm 
havido, o zelo com que devo tratar esta ma· 
leria me obriga a o!Terecer Lambem n s~guintc 

cc Art. 3. • O presidente será nomeado pela 
·junta eleitoral da provincia por lista triplice 

para o imperador escolher um dos propostos. 
<c Poderá a junta eleitoral propôr para.. este 

cargo qualquer cidadno que ache capaz de o 
ex~rcer, quer seja residente na propria pro· 
vincia ou .cm outra qualquer do impcl'io. 
-Gameiro de Campos. J)-Foi apoiada. 

o Sr. Munlz Tavares:- Se eu intcncionas-
. se fazer os ministros de estado irresponsa· 

veis, de certo nflo npprovarin este artigo ou 
para melhor dizer, passaria ~ votar já cm 
f'a vor das emendas propostas : mas longe dl) 
mim. semelhante intençao. Monarchia. éon· 
stitucional sem responsabilidade dos ministros 
é um monstro, que só póde existir nas des· 
mioladus cabeças dos amantes do absolu· 
tismo. 
· Na responsabilidade, Sr. presidente, é só 
onde se pó de encontrar esse admiravel ex· 
pediente, n cuja . falta . 1\Iachiavel attribue a 
ruína da ~ua republica; expediente que rc· 
movendo e punindo ministros corruptos, 
produz· um remedi o 1m mediato aos males 
do estado e fortemente marca os limites, 
dentro dos quaes o governo deve cncerrm·· 
se; ·expediente, que na phrase de Dclolme 
e dos mais celebres publicistas, é só quem 

· quem tira o escandalo do crime c da au· 
toridude e ncnlma o povo por um grande 
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c temi rel acto de justiça. Ora, quem pensa 
desta mcncil'a c que me parece a mais 
ajustada, quanto ú rc3pou::iahilidadc, nno de· 
scjarú tirar aos ministros toda . a cmsiva, 
pela qual possilO . tornar nulla ou menos 
g1m·osn a dita responsabilidade? De certo 
que sim. E nilo se encontraráõ evasivas nas · 
emendas propostas? Parece-me que sim. 

E que 1:1ria o ministro se fosse· obrigado 
a cscoll1er de . trcs pessoas propostas u:ua, c 
esta no dcpo1s passasse a abusar, ou se 
rcconl1ecesse perversa? Trataria por ventura 
de a remover immcdiatamenle? Que diflicul· 
dades nl'IO cncontrnria, se tal pretendesse? 
Era preciso esperar por novas clciçacs para 
novamente escolher outra pessoa; quanto 
custilo as eleições cm . nosso paiz, lodos nós 
sabemos. . 

Entretanto que se efi'cctuassc esta nova 
eleir;~o, o povo· iria gemendo c ás suas 
reprcscntaçaes o ministro responderia: vós 
fostes. quem c!cgcstcs, tende paciench\ sup· 
portal ; nno qmzcstes a trave, solfrci a hydra 
ao qu~ nada P?dcriamos l'etorquir ; pcl~ 
contrqno se a elcJçí.l.o fôr toda obra do minis· 
tro e a pessoa eleita abusar, ou fõr rcconhtJ· 
cidamentc incapaz, cada um de nós tratará 
~le increp~r · uma ·tal elciçilO, teremos mais 
JUsto.s ~nolJvos para advogar a causa do povo 
oppl'!IDHlo, chamar-se-lu\ a juizo o ministro, 
se. promptamcnte ~ilo remover e punir os 
cr1mcs do seu cle1to e desta sorte os males 
nilo conlinuará<l. Eis a grande · di!Terença 
entre uma c outra eleiçilo. 

A outm emenda de ·se tirar de cada uma 
das provindas o seu respectivo presidente 
nllo encontra inconvenientes c ditnculdades n~ 
pratica, antes descubro nella muita utilidade· 

t l . . ' mas ?' a:m para se consegua· o fim clcsejndo, 
CLI opmarm para que nada se determinasse 
no artigo a este respeito. 

Deixemos o minislerio obrar livremente· 
se clle ti1·er senso c desejar a consolic1ar.n~ 
da nossa .causa c perfeita unino e harmo;lia 
nas PI'Ovincias; ha de sem duvida, escolher 
p~r~ o~ emprego~ os vara~s mais probos c de 
n;a10r mtclltgencm, que ex1stircm nns provin· 
c~as; ni\o ha necessidade pnra isso de 0 
violentarmos par um neto legislativo. Eis-aqui 
~om? penso sobre esta importanle materia · e 
a ~·1stu das razões expendidas conclúo qud o 
arl!go pódc passar sem alteraçno. 

O SR. V ELLoso SoARES m,anclou ,11 • masn n 
seguinte 

EME!iD;\ 

cc Executor das ordens e mandados • do 
goYerno, sendo cumpridas pelo conselho do 
qual f!ca scn~o priyath•a a administmçno e 
o pt·cs1dcnte sunplcs executor das rcsoluçeíes 
do mesmo consclJJO.- Velloso. n 

..... ~ .... --..:....:..---· .... -· ------·---

O Sn. PHEstDE~·m :-Se os Srs. deputados 
entendem a emenda, vrjilo se a apoi:lo, porque 
cu nno a entendo. · 

Nilo foi apoiada. 
o Sr. Dias :-Eu apoio a emenda do Sr. 

Carneiro de Campos, porque é justo que se 
attenda <Í vontade do povo c assim vai de 
accordo com clla a nomeaç1lo. 

Da mesma sorte entendo que o amovível 
segundo bem parecer ao imperante n::to pódc 
admittü:-sc i o chclc da naçno nilo faz senno 
o que a lei lhe marca, nilo pratica actos só 
pelo seu arbitrio i e por isso seja amovível o 
presidente, mas quando se mostrar que 
commelleu erro que o mereça ; o contrario 
seria um ataque á liberdade dos povos ; e u 
naçilo nilo delega os seus poderes senilo para 
se conseguir o bem geral e nno para o chefe 
do executivo ·fazer o que ~he der na vontade. 

O Sr. Henriques de Rezando :-Eu p.ilo sei 
se agom se discute a clausula-amovível a(! 
nutwn.-Se está cm discussno direi que eslt\ 
clausula 6 essencial, neste artigo; porque 
distingo os lugares desses presidentes, ·daquel
lcs lugares, que fazem Q niodo de vida de 
um cidadt'to ; nesses nno púde admitlir·se 
semelhante clausula, porque llilO · é sem 
malversaçn.o provada competentemente por via 
de processo, que um cidadilo, tleve ser privado 
do emprego de que tira os meios de viver. 

Mas os presidentes das províncias nll.o cstM 
nesse caso; o ·seu lugar Mo é um modo de 
vida; é um lugar de lcitorisaçna; é um lugar 
que o imp"erador devia encher pessoalmente ; 
como porém isso nno é pratícavel nom&a 
seus agentes pum em seu nome governarem 
as províncias. 

J{t se disse que o movimento do poder 
executivo deve ser rapido e vigoroso; se o 
im peradc>r nilO pudesse ad nutmn remover 
um homem, que nno é sen:l.o sclt feitor, 
quando visse que era mal servido, o anda· 
menta do poder executivo ficaria paralisado; 
em quanto se veti(ica va se com e!Teito tal prc· 
sidcnte tinha criliies, ou praticado malver· 
saç<les, tinha o imperador as mnos atadas, 
era mal servido, os povos padecin.o e nós 
aprcndcriamos pela experiencia os males de 
uma tal nledida. 

O lugar de presidente de província nllo é 
dos chamados modos de vidu : ·sno meras 
fcHorisaç<les do chefe do poder executivo. 
Portanto esta clausula deve existir como 
essencial neste artigo. 

o Sr. Paula e :Mello:-Eu ccncordo com o 
Sr. Carneiro de Campos sobre a necessidade 
de conciliar' o direito de nomeaçno que com· 
pele ao imperador com as desconfianças ·dos 
povos nas actuaes circumstancias; mas pare· 
cc-me muito estreito o circulo que m:Lrcou 
o mesmo nobre deputado para a escolha do 
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imperador: para o fazer mais amplo cu diria 
que lhe fosse livre escolher entre os membros 
do conselho. A este fim ofl'crcço a seguinte 
emenda que mandarei á. mes.~ : 

" Será nomeado pelo imperador e sem· 
prc por elle amovivcl, entre os membros 
do conselho.-Pa1da. »-NM foi apoiada. 

O Sn. PnESIDEl'iTE perguntou se eslava suf· 
ficienlcmenlc discutida a matcria; c deci· 
dindo·sc que sim, passou-se ao art. 4' que 
foi lido pelo Sr. secretario Carneiro de 
Campos. 

cc Art. 4.• Para o expediente terá um se· 
crctario, que sim\. lambem o do conselho, 
mas sem voto; o qual será igualmente da 
nomeação do imperador c amovivel aclmdwn.,, 

o sr. França:- N11o approvo a clausula 
do ar!. 4• em que se estabelece que o secre· 
tario n1lo tenha voto. 

o secretario de um governo dcv.e ser um 
homem que entenda o que fizer; os cargo$ 
publicas devem ser o patrimonio dos l10mens 
bcnemcritos; c portanto creio que n11o ha 
de nomear-se para taes lugares homens a 
quem seja mister uizer·SC a cada paSSO faça 
·isto, accrcBcente aiJI!Íllo etc. 

Ora, sendo o secretario uma pessoa capaz 
c entendida nos negocias e que a isto -ha 
de ajuntar a expericncia pratica dcllcs, por 
ser permanente cmquanto o imperador o nno 
remove, entendo que póde muito bem fallar 
nas matcrias que se offerecel;ilm. 
. Aqnclla clausula só te ria lugar nomeando o 
governo · pessoas que para satisfazerem as 
SJWS obrigaçoes llão de recorrer aos officiacs
maioJ·es, ou a outros de conhecimentos pra· 
licos das secretarias, por nno saberem o que 
é proprio do seu cargo; mas recahindo as 
nomeaçoes, como devem recahir, em homens 
benemeritos, sou de paracer que ·tenhilo voto, 
até por estarem muito ao facto dos objectos. 
que se tJ·atão c poderem dar esclarecimentos 
uteis, tirados da: pratica dos negocias. 

Nem se diga que se lhe tira o voto para 
evitar a sua influencia, que póde ser dum· 
nosa, · por ser o cargo perníanente, ·quando 
aconteça ser' o secretario um intrigante ; pois 
se clle o fôr, ninda que nno lenha voto, 
fad tudo como se costuma dizer, po~ detraz 
da cortina. 

Estn verdade j!Í foi reconhecida, no an· 
ligo. governo c por isso tem voto cm alguns 
tribunaes os seus secretarias como succede 
no da junta do commercio. Portanto, seja 
sempre pessoa capaz õ · nomeado, e tenha 
voto nos negocias de que se tratar no conselho. 

Alguns senhores se oppuzerllo á opinino do 
Sr. França, tomando por fundamento que os 
membros nomeados pelo imperante, como er1lo. 
o presidente c o secretario uno devillo ter a ntlri· 
buiç!\0 de votar que tinhno os membros de 

'1:0~0 2. 

eleição popular; c que sej{1 por esta rnzi'LO no 
projecto se nno dava no presidente mais que o 
voto de qualidade no caso de empate, ele 
nenhum modo se podia conceder ao secretario. 

O Sn. Ar;onADE Lm.\ pcdio a pai avra e leu 
a seguinte 

El!El'iDA 

" Art. 4.• § 1 •. Para o expediente havcrtí um 
secretario que será lambem o do conselho, mas 
sem voto, o qual será da nomeaçilo do im
perador c só amovível por crime ou malver· 
saçilo. 

" § 2.• Haverá lambem um ·secretario pam 
os negocias militares e da nomear,.ão do im. 
perador, amovivel só por crime ou malvcrsaçn.o. 

Paço da assembléa, 17 de Junho de 1823. 
- liuiz Ignamo de Andrade Lima.. " 

'A primeira parte desta emenda foi apoiada : 
e a segunda foi retirada pelo seu illustrc autor, 
por se nno tratar ainda de materins militares 
a que ella se referia. 

Julgou-se suflicientelnente discutido o artigo, 
e passou-se ao 5•, que foi lido pelo Sr. se
cretario. 

(( Art. 5. o Tanto o presidente como o secre
tario teri\0 ordenado pago pela' fazenda publica 
da respectiva provincia., 

O Sn. Mt:!mr. T,tvAnES lembrou por mais 
acertado que se incumbisse á commissilo de 
fazenda o arbitramento dos ordenados de pre
sidente e secretarias, segundo o estado das pro
víncias. 

Dep.ois de breves rcflexoes assim se decidio. 
O Sn. SECRETARIO CAnl'iEmo DEC.mPos passou 

a lêr o artigo 6• concebido nos termos se
guintes: 

11Art. 6.• O presidente despachad por si só, 
e decidirá _todos os negocias, em que segundo 
este regimento se nilo exigir especificadamcntc 
n cooperaçno do conselho. 11-Passou sem 
discussno. 

Seguio-se o art. 7• que foi lido pelo mesmo 
Sr. secretario. · · - , 

"Art. 7.• O conselho nas provincias maio
res constará de seis membros, nas menores 
de quatro.,, · 
· O SR:'i:i,\ULA E MELLo, pedio a 'palavra c 
lêu a seguinte emenda, tendo além ela assigna
tura de seu autor a do Sr. Duarte Silva. 

EMEXDA 

cc Ter110 tantos quantos os districtos eleito· 
toraes mas nunca menos de quatro.-Pcmla.-
JJuarte Silva. » . . 

O Sr. Duarte Silva :-Eu assignei a emenda 
até por ser coherente com as instrucçoes que 
recebi de meus constituintes. 

1~ 
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Não havendo csla declaraçil.o sempre os 
eleitos sahiráõ da capital, porque lendo maior 
numero de clcilorcs, a maioria de votos f:·mi 
~upplanlar os dos dislriclos. Quizcra cu qnc 
sendo possível houvesse pelo menos um 
consclheit·o de cada dislriclo afim de que 
cada um dclles tivesse no conselho um guarda 
de sct1s direitos c promotor dos seus interesses 
(apoiado); do contrario muitas vezes solfreráü 
quebra por falla de conhecimentos ·peculiares. 

O SR. PRESIDElll'E pt·opoz a emenda. Não 
foi apoida. 

o Sr. Costa Aguiar:-Sr. presidente, .não 
posso admillir o que pretende o Sr. Paula c 
Mello, nno •só porque ntto sabemos ainda 
qual deverà ser a divisno que para o futuro 
faremos dos dislriclos elcitoraes; mas mesmo 
por que variando actualmente o numero destes 
mesmos districtos nas diversas províncias do 
.impcrio, terimnos por isso mais conselheiros 
cm umas do que em outras, o que nem deve 
ser, e até, ·no meu entender, é impolitico ; 
porque semelhante medida · serviria só de 
augmcnlar as ril·alidadcs, que desgraçada· 
mente existem entre algumas províncias; 
quando pelo çonlrario nós devemos fazer lodos 
os esforços passiveis para que cessem taes 
inconvenientes e para que de uma vez acabe 
o espírito de provincialismo; c cu estou 11!.0 
longe de mmuir á laes idéas,. que antes votarei, 
quando fôr tempo, para que o numero dos 
conselheiros seja igunl cm todas, acabando· 
se por uma vez a tal diffcrença de proviu· 
cias grandes e províncias menores, porque 
todns devem ser iguaes c gozar dos mesmos 
direitos ~ prerogalivas. 

O SR. PRE5IDE:i1'E declarou adiada a discus· 
sãO por ser chegada a hora marcada para a 
lei lura do~ pareceres de commissoes. 

o Sr. Andrada Machado :-NilO se achm1-
do na commissno de poderes a acta das 
cleiçaes dos depu lados pela comm·ca do Serlil.o 
de Pernambuco, n1lo póde a commissão dar 
o seu parecer a respeito do deputado eleito 
pela referida comarca, e por isso é necessario 
que se officie ao governo para que a remetta 
se a tiver, ou expeça as ordens competentes 
pnra que venha de Pernambuco. 

Resolveu-se que se officiasse no govemo. 
o Sr. Fran2a :-Comp membro da com· 

missno de policia peço a V. Ex. que proponlm 
á assemb1éa se a dila commissl\o deve conti
mmr com os membros que compoem actual
mente a mes<t, ou se entrno lambem os dous 
adjuntos nomeados quando erno só dous os 
secretarias. 

O Sr. Pereira da Cunha :-Sou de valo que 
entrem os dous primeiros secretarias c os dous 
membros de f'óra; com o Sr. presidente temos 
os cinco com que se ct·eou a commissno. 

o sr. costa Aguiar :-Em verdade é necc;;
sario declm·at· o numero dos membros de 
que deve ser composta a commissn.o de 
policia ; porque como no art. 1-16 se declara 
que sno membros mitos o presidente c os 
secretarias póde entrar cm duvida se esta 
commiss110 deyc ou n1!o ser composta de 
todos os quatro Srs. secretarias, ou só do 1" 
c 2•; parecia-me que era bastante que 
semclhnnlc commiss1lo fosse composta sómentc 
elo Sr. presidente c dos dous primeiros 
secretarias os quacs com os outros dons 
senhores de l'óra da mesa prcflzem o numero 
de cinco membros que em verdade é suffi · 
ciente para acudir c providenciar os negocias 
que occorrerem sobre objectos policiacs. 

Depois de breves rellexaes, propoz o Sr. 
presidente a materia á votaçil.o, c decidia-se 
que só entrassem o 1 • e 2• secrctarios, os 
quaes e os dous membros já eleitos formarillo 
a commissilo com o presidente da assembléa, 
como pedia a boa ordem. 

O Sn. NoGUEIRA DA G,mA por parte da 
commissno de marinha c guqt·ra leu os se
guintes pareceres : · 

PRilrEinO 

cc A commissilo de marinha e guerra, exn· 
minando o requerimento de Antonio José da 
Fonseca e outros presos dos diversos corpos 
de ·linha da guarnição desta cMe em mlmct·o 
de trinta que •se ach110 na ilha das Cobras 
c que pedem soltura cm altcnç1lo ao fausto 
motivo da instalJaçno da assemblé:i, sem 
declararem os crimes que commetterno, nem 
o estado do pt·ocesso que se lhes fez, allc· 
gando sómenle o perdllo que obliverilo alguns 
oult·os criminosos, como forilo os sentencia· 
dos que se. achavno á bordo da náo, é de 
parecer que nilo p6de ler lugar semelhante 
pretençn.o.-Paço da assembléa, 17 de Junho 
de 1823.-.iJ[anoel .Martins do Couto Reis.
J1fanoel JacintlLo Nogueim da Gama.-Josv 
.tirouche ele Toledo Rendon. l' 

o sr. Alanoar :-Eu peço a leitura do 
requerimento dos presos, porque o parecer 
nll.o me. dá noçl!es sullicientes para ·poder 
formar juizo sobre a prelenç11o. 

O SR. Sr:cRETAmo C,m:;Emo DE CA~u·os leu 
o seguinte: 

cc Senhor. Dizem os presos, abaixo· assigQ.a· 
dos, de dill'erentes corpos de linha desta côrte, 
que se achilo' na pris110 da ilha das Cobras, 
por diversos! crimes, que elles sqpplicantes 
em altenç110 no grande e memoravel dia da 
inslalJaçl\o das córles, nllO obliverno perdM 
algum, c achando-se a mniot· · parte dos sup· 
plicantes presos, uns {L mais de nnno e outros 
ti pouco menos tempo, lendo já havido alguns, 
e nno lendo sido os supplicanles contem-

---------,--------------------~---------------
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piado~; molh·os porque nllendendo a que 
V. M. Imperial, houyesse por bem perdoar 
nos sentenciados. que se achaY!lo a bordo da 
n{w, a maior parte por toda Yida, perdoando· 
lhes os seus crimes, c mandando·lhes assentar 
praça no batalhD.o de artilharia de marinha 

. do Rio de Janeiro, graça esta de memoria; 
nno contemplando aos infelizes militares que 
por tantns vezes 'têm posto o peito cm defeza 
de V. M. Imperial, como foi no lcYante da 
dh·is!lo de Portugal que os tropas pcgar1lo 
cm armas, c Vossa Magestade nno se tem 
lembrado destes que csttto promptos a dcrra· 
mar n ultima pinga de sangue cm defcza da 
patria c de V. l\1. Imperial ; o. que por 
estarem presos n1lo têm podido mostrar, o 
quanto silo gratos a t1lo amayeJ e augusto 
senhor. 

" E' bem Ycrdadc que alguns têm cahido 
peJa primeira YCZ cm Crimes, por causa que 
têm ; outros por ignorancia ; mas eslcs pro· 
metlcm a V. l\f. Imperial, o emendarem-se 
c servirem com honra, desempenhando os seus· 
deyeres e de defenderem -as suas bandeiras, 
a pntria e a tno justo senhor, como é a 
pessoa de V. M. Imperial, concedendo-lhes a 
sua soltura, aos quaes têm sido privado pela 
patria o mostrarem ·os seus deveres. Assim 
prostrados ante ns imperiaes plantas de V. 
M. Imperial, esperno o . conceder-lhe a sua 
liberdade, attendendo nos memoraveis dias de 
tanta gloria para todos e para ;v, l\I. Imperial ; 
portanto.-Pedem a V. M. Imperial, se digne 
attendendo ao exposto e aos faustissimos 
dias conceder aos supplicantes a su·a libcr· 
dade. -E. R. III. -Ilha das Cobras, 14 de 
Maio de 1823.-.Antonio José da Fonseca, n 

(Seguião·se mais 29 · assignaturas.) 
ó Sr. Aleno ar: -E' claro que o requeri· 

ment<1 foi feito a S. :M. Imperial; e cu in· 
clino-me a crêr que elles sempre· teri1lo ai· 
gum motivo attendivcl 1mra o dirigir agora 
a esta nssembléa; tnlvP.z esperassem que 
pela sua installaç!lo obtcril!.o decisão favora· 
vel ; porém é certo que não nos pertence decidir 
disto. 

O· que poderíamos ter concedido era uma 
amnistia, mas esta foi já debatida c rejei
tada; c o perdno particular que se pede só 

· Sua Mogcstade p6de dar; portando conformo-
me com o parecer. · 

o sr. Costa .Aguiar:-Sr. presidente, cm 
Yerdadc nno sei como aqui veio parar este 
requerimento, que pela sua letra parece ter 
sido feito a S. M. Imperial ; mas emfim foi 
remettido á competente conunissno, c por isso 
devemos dar-lhe destino; o que se consegue 
approvando-se ·o parecer da commissllO, que 
me parece conforme; porque semelhante pre· 
tençtto nllo púdc ter lugar, muito principal· 
mente nl\0 declarando estes presos o seLt 

c.rimc, c allegando apenas o perdM que ob· 
t~1·er~o outros criminosos, etc., o que por 
SI so nl!.o é bastante para obterem o tim 
que pretendem, devendo antes dirigirem-se 
ao governo, a quem inteiramente eleve pel'len· 
ccr es.te negocio, por isso que nno mostr1l0 
ter m~a esgotado os meios ordinarios; 
n~enos . que se lhes tcnlia feito injustiça ou 
vmlenc1n. 

o sr. Dias:- Considerando que estes ho· 
mens cst1lo presos ha mais de anno, vejo que 
n1lo têm quem os patrocine ; c talvez por· 
que reconhecem que esta assembléa é capaz 
de defendêl·cs, pretendem achar aqui o re· 
medi? de algmna injustiça dos tribunaes. Não 
perm1tta Deus que nem dos tribunaes, nem 
de outra qualquer autoridade Yenhno a este 
co~gresso queixas de injustiça: mas a rcs· 
pe1to destes homens acho que nilo devem 
ser ab~olutamcnte dcspresados, c que se 
lhes diga que esgotados todos os meios ordi · 
narios, acharáa nesta nssembléa, no caso 
de injustiça, o remedia a qualquer abuso de 
que sejão victimas. · 

O Sn. PnESIDENTE declarou adindo o pa· 
recer. 

SEGCNDO 

cc A .commissl!.O da . marinha c guerra 
examinando o requerimento do capitno José 
de V nsconcellos Bandeira de Lemos, do alJercs 
José Felippc Jacomc de Souza Pereira e 
Vasconccllos c do alferes Domingos Manocl 
Pereira de Barros, conhece pelo seu rela· 
torio c por deus officios que ajuntào de D. 
Alvaro da Costa ao barno da Laguna, que 
estes ofliciaes pertencem á clivis1lo dos vo· 
luntarios 1·eaes de el-rei estacionada eú1 · 
Moritevicléo ; que sendo mandados ú. colonia 
do Sacramento alli forno presos e rcmettidos no 
bar1lo da Laguna, que os enviou á esta côrte. 

11 A miss11.o dos supplicantes ít colonia · do 
Sacramento no estado de guerra cm que 
nos achamos com a naçM porlugucza, per
suade, que n1lo tinha outros fins scnM os 
de revoltar a tropa. da eolonia a seguir o 
seu infame partido contra a naçilo brazileira, 
nllo se havendo prestado aquella divisl!.o a 
·aceitar o partido . de embarcar para Portugal 
nos transportes que S. l\f. Imperial lhe 
enviou. Nestas circumstancias, OLl clles este· 
jno presos por culpns, pelas quaes deYliO 
responder cm juizo competente ou retidos 
pelo direito da.guerra como pertencentes ít 
naçM inimiga, parece ú. commissno que 
nllO pertence a esta nsscmblén, a decisno 
da. sua· sorte.-Paço da nsscmblé, em 17 de 
Junho 1823.-.llfanoel .11Iarti·ns do Couto 
Rei8.-.1l!anoel Jacintlto No.'fl.tei'l'a da Gama.
Josê Arouclte de Toledo Rendon.•• 
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O Sr. Alencar :-Sr. presidente, cu nno 
posso ser iud;!l'crentc {ts vozes dos aftlictos ; 
estes homens sno cidadãos portuguczes man. 
dados a uma expcdir;üo pelo seu chefe, forno 
pt·csos na colonia do Sncmmcnto c remct· 
lidos ao barão da Laguna í[UC os mandou 
para aqui, c ach!to· se cm conselho di!' guerra. 

Eu ni\o sei por" que lei hão de s~r jul· 
gados, uma vez que nno são cidadllos. Acho 
melhor que se mandem ir embora, ainda 
mesmo que scjM reputados pri~ionciros · de 
guerra: isto é o que elles requerem; c para 
que os queremos d o.mlrc nós? Elles não 
adherirão ao nosso syslema e até flzerão 
mais, não quizerão receber o soldo que se 
lhes mandou dar; c dos officios do barão 
da Laguna não consta que cllcs commettes· 
sem dcliclo algum. Nno sei" pois de que sir· 
v:v rctêl-os cm prisão; voto pois que sejão 
soltos. Os portuguczes já praticarão isto mesmo 
com o brigadeiro Manocl Pedro de Freitas 
c outros ele nossos patrícios que for1l0 presos 
a Portugal ; não sejamos menos generosos e 
deixemos que esses miscrnvcis se vno em· 
hora. 

o Sr. Andrada Machado:-E' preciso saber 
se estes ofliciaes cr1lo espias, pois nesse caso 
csfrto sujeitos ás penas da lei; mas se o n::to 
erno elevem ser tratados como prisioneiros de 
guerra. O exemplo elo brigadeiro Manoel 
Pedro nilo vem a proposito, porque foi pro· 
cessado e julgado innocente, e cm conse· 
quencia de sentença é que póde vir. Em 
uma palavra se não hou\'c espionagem nada 
temos com isto, se ·houve scj:to julgados, 
sem que obste o dizer-se que · cumprião 
ordens do seu. chefe. 

O Sn. Fn.1~p :-Eu concordo ; I'Cnhllo essas 
informações c n assembiéa com inteiro co
nhecimento elo negocio, rcsoh-er;í o que fôl' 
justo. 

Consultando o Sr. presidente n assembléa, 
clccidio-se que se pedissem informações ao 
governo, ficando entretanto adiado o parecer. 

TERCEIRO 

rr Mat!Jcus AlexaiHlre GuculJetc de llfenczes, 
franccz de naç1lo,. sendo despachado cirur· 
gH'to ajudante da· tropa da 1• linha da pro
Yincia do Espírito-Santo, por insubordinado 
c fcl'imentos, foi alli pronunciado e preso. 
Entrou cm conselho de guerra c em ultima 
instancia foi sentenciado a ser demi!lido do 
seu emprego, a estar preso por 6 mczes c 
a nno residir naquelia província. 

rr Achando-se cumprida a sentença nas duas 
primeiras partes, pretende o sobredilo i\le· 
nezcs a rcvogaçllo do terceiro castigo que 
se l11e deu, afim de poder \'Oltar para o 
mesmo lugar onde foi escandaloso. 

rr A commissno de marinha e guerra tendo 
examinado tudo quanto o supplicantc expen· 
deu, 6 de parecer que o seu requerimento 
não púdc ser atlendido por esta assemblca, 
devendo cumprir-se n sentença proferida cm 
todas as suas partcs.-Paço da asscmbléa, em 
17 de J uuho de 1823:-•1fanoel .il[a?·tin~ do 
Couto Reis. -•1fcmoel Jacintlw Nogueira da· 
Gama.-José .4?'0Jtcltc ele Toledo Rendon,,, 
-Foi approvndo. 

Leu mais o Sr, Nogueira da Gama a se
guinte proposta da mesma commissão : 

rr A commissão permanente da marinha c 
guerra tendo feito a. proposta de oito officia.es 
de que se deve compôr a commissão de fóra, 
para com ella se entf,lldCJ• cm tno impor· 
l3.ntes e variados objectos que se podem 
offcreccr á sUa consider~çilo, representa a 
falta de regulamento para o trabalho da dila 
commiss1lo de fó1·a, c para sua corresponden
cia com a commiss1l0 permanente, e oiTcrece 
á delibpt·ação da asscmbléa as seguintes 
providencias, que deverão ser participadas nos 
membros da dila com missão pelo 1 • secreta· 
rio desta assembh\a, e incluídas no fim do 
cap. 10 do regimento, no caso de merecerem 
a sua approvaçM. ' · 

<r Art. 157. As commissoes de fúra nomea· 
r<tõ dentre si um secretario c um relator, e 
dar1lo parte desta nomeaç1lo aos secretarias 
das rcspcctiY;ts commissocs da assembléa, 
para se fazer a reciproca correspondcncia 
poL' ameias deis seus sccrelarios. · 

rr 158. Pedirão aos secrelarios das commis· 
soes ela assembléa todas as noçllcs c docu
mentos, que lhes forem· nccessarios para o 

. desempenho do seu trabalho,. afim de se 
proceder na fórma dos arts. 151 c 152. 

,( 159. Nas informaçl!cs das commissacs se 
praticará o que fica disposto no ar!. 153. 

« 160. Nos negocias mais graves, segundo 
o parecer das commissocs, concorreráa todos 
os membros das commissoes de fóra com os 
membros das respectivas commisslles da 
assem bléa para seu esclarecimento, prece
dendo a designaçno do dia e hora, em que 
deva haver a sessão geral nu sala para isso 
destinada. · 

rr 161. Nos negocias, porém, de menor 
importan.::ia bastará que compareça o relator 
da commiss1lo de fóra, para dellcs informar 
aos membros da respectiva commissno da 
assembléa, no dia e hora que fôz· . indicada. 

rr 162. As commissaes da assembléa pedirão 
ás de fórn por. meio de seus secretarias 
todas as: informaçocs e illuslraçõcs de que.' 
necessitarem.. . 

rr Paço da asscmi.Jléa, 17 de Junho de 1823. 
-J1!anoel .il!a?·tin~ do Couto Rei8.-J1Ianocl 
Jaeintl10 Nogueira da Gama.-José Â?'Oltclw 
de Toledo Rcnclon.";_por ler dado n hom 
flcou adiada, 
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O Sn. PnESmi~NTF. nssignou parn. a orllcm do 
dia; 1 •, n conlinuaçilo da 2• discussão do 
projecto sobre governos provincincs; 2", a 1' 
discussno do prqjccto sobre a naluralisação 
dos portuguczcs; 3", regimento da asscmhléa. 

Levantou-se a sessão depois das 2 . horas 
da tarde. José Riccl7"do dct Coslct Ayuiar de 
Anclrada, secretario. 

Sessão cm ~ S de Junho 

PREUDEXCIA DO SR, AXDIUDA E SIL \'A 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas 
da manM. fez-se a chamada, c acharli.O·se 
presentes 55, faltando por enfermos os Srs. 
Gama, Ribeiro de Rezende, Xavier de Carvalho, 
Carneiro da Cunha ; c sem causa participada 
o Sr. Ribeiro de Andrada. 

o Sit. PnESIDE!iTE declarou aberta a sessão 
c lida. a acta da antecedente foi ·approvada 

o Sr. :aezende Costn :-Sr. presidente, pelo 
alvará de 5 de Novembro de 1818 se mandou 
observar o regimento, pelo qual se fixar1t0 os 
preços, porque devillo ser vendidos pelos 
bolicarios as drogas e medicamentos, commi
nando·se-lhes a pena de pagurcm o dobro do 
abatimento que fizessem nos excessivos preços 
nclle estabelecidos. · . 

O boticario .da casa· real, seu principal colla· 
borador, ·que na conformidade do mesmo 
alvará o devia assignar . com o physico-mór 
do reino, de modo algum podia. nellc intervir, 
como interessado naquclle augmcnto em razãO 
dos grandes supprimen tos que tinha de fazer 
á casa-real, pelos quaes pagou o erario regio 
no anno de 1818 a quantia de 25:248$855; 
no de 1819 a de 36:828$030, c no de 1820 
a .de 45:136$460, proi;ressno que continuaria 
n nno succcder a ausencia d'el-rci para 
Portugal. 

O actual ministro e secretario de estado dos 
negocias da fazenda, movido pelo grande zelo 
com que trata todos os objectos da sua rc
pnrtiçno. querendo cvitur que pelo thesouro 
publico se continuasse a pagar por taes preços 
os medicamentos precisos pura a . enfermaria 
dos creados de el-re~ e rainha, que aqui 
ficarno, me ordenou fizes·se publico pelo 
Diario, comparecessem no thesouro os boti
carios · que os quizessem dar por menos dos 
preços estabelecidos no regimento. • 

O abatimento de mais de 50"/. foi ófi'crecido 
pelos que· concorrerno, entre os quacs campa· 
receu Antor.io Esteves de Mendonça, este 
botical'io da casa real collaborndor principal 
de regimento, que se obrigou, e assignou lermo 
no thcsouro publico de continuar a fornece]. 
os com abatimento de 56"/ •. E como se deduza 
çvidentcmcnte o excesso de av:.1.linçno c o 

voxmuc que rcsulla aos povos do impcrio 
com o alvar:i de 5 tlc Novembro de 1808, 
que o aulorisa, proponho n sua rcvo:;a\M 
substituindo-o com o seguinte 

PUOJEC'l'O DE LEI 

cc A ar;scmhlén f5Cmllcgislativ:t c constituinte 
decreta: , · 

. cc 1.' Fica revogado o alvará de 5 de 
Novembro de 1808 relativo nos hoticarios, c 
preços por que nas boticas s~o actualmente 
vendidos os medicamentos c drogas. 

. cc 2.' O physico-mór do imperio convocando 
sem perda de tempo dous boticarios probos 
e inlelligenles, depois de prestar-lhes jura· 
menta, proceda com cllcs . a arbitrar c taxar 
os mencionados preços dos medicamentos c 
drogas, formalisando o regimento que deve 
regular a sua venda. 

cc 3." Nilo poderáll os bclicnrios I'Cndcl·os 
por maiot· preço do que se achar regulado 

. no regimento, sob· pena de pagar o dobro dn 
sua importancia applicado a beneficio do 
hospital mais proximo, ficando-lhes porém 
livre o vender por um preço inferior ao · 
estabelecido no regimento. 

cc 4.' Em cada simples dos que se com
puzercm as receitas se especificará o preço 
respectiYo, sahindo com a addiçno pum ser 
sommada a sua total imporlancia. 

cc 5.' De lres cm lrcs ann.os formalizar-se· 
ha novo regimento, que será regulado pelos 
preços entno correntes. 

cc 6." Os hoticarios do · inleriot· conlinuaráll 
a perceber de mais a quinta parle dctermi· 
nada no § 5' do mencionado alvará ele 5 . 
de Novembro de 1808 cm razão da diotancia 
c transportes. 

cc 7.• Scr1lo obrigados a ter um exempiar 
do regimento, que será assignndo pelo phy· 
sico-mór, e a mestral-o a qualquer pessoa, 
que o queil'll ver, para verificar os preços das 
suas receitas.. · · 

cc Paço ela assembMa, 18 de .T unho de 1823. 
. -0 deputado, José da Rezande Costct. ,, 

Lido o projecto, continuou dizendo: 
Sr. presidente, julgo. que esta assembléa 

faria um beneficio· immenso a todo o imperio 
elo Brnzil, cassando aque11c alvani: remover· 
se·liia parte dos grandes males que se sof· 
frem em um assumpto de tanto interesse 
como a saude publiéa, niales que attribúo 
principalmente á extincçno da junta do pro· 
tomedicato, devida á nímia condescendencia 
do Sr. D. Jono VI, para com o physico-mór. 
Manoe\ Vieira e · cirurgino-mór Picanço, que 
o acompanharn.o, e por si e seus delegados 
vexM e opprimem todas . as provincias ; o 
que me obriga a apresentar igualmente agora 
uma indicaçno ·para a supprcssll.o destes lu· 
garcs, c a ct·caçno tle urna juntfL com a 
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denominação de junta de saud~ publica, que I foi lido pelo S1·. sccL'Clario Carneiro de 
envio á mesa: Campos. 

I:IDJC.\I;:.iO 

• " Que se crê ·uma junta que· scr<Í deno
minada- junta de saude publica-com ns 
nllribuiçacs, encargos c jurisdic~ão, que nlé 
agom compclião ao physico-mór, provedor· 
mór da sande c cirurgill.o-mór do imperio, 
composta dos membros que a assembléa 
geral legislativa c constituinte determinar, c 
cm que se comprchendão os acluac::; physi
co-mór provedor mór ela sauclc c cirurgião-mór 
do impcrio. 

"Paço da asscmblén, 18 ele Junho de 1823. 
-0 deputado, Jo;é de Rezcude Costa » 

Tanto o projecto de lei como a indicaçüo 
ficarão para segunda leitura. 

O Sn. RIBEIRO DE AxonADA compareceu a 
este tempo na süla, c tomou assento. 

. Passou-se á ordem do. dia; c entrou cm 
d1scuss:to o arl. 7• do projecto sobre gorcr· 
nos provinciaes que flcára adiado na sessll.o 
antecedente. · 

O Sn. PAn.t E ~IE;.J.o pedia a pahnT::t c 
mandou á mesa a seguinte 

EIIE:IDA 

" Antes do arl. 7."-Em falta do presidente 
se1·virtí um vicc-presidcnle, o qual será um 
dos m emhros elo conselho, c por este no· 
meado. 

" Ao arl. 7 ."-Altero sele cm lugar de seis, 
c cinco cm lugar de quaiJ·o.-Pcwla.n 

A primeira parle da emenda foi apoia
da, c a segunda rejeitada. 

O Sn. PEnEIRA DA Cr!'iiiA mandou lambem 
no mesmo artigo a seguinte 

El!END.\ 

(( A antiguidade dos conselhêiros será 1·egu· 
!ada pelo numero de. votos das suas clci· 
çaes ; o que obtiver a maioria será o pr~ 
meiro, e scrYirá dç. vice-presidente, e assim 
os demais que se scguirem.-Paço da assem· 
blóa, 18 de Junl1o de 1823.-0 deputado, 
Pe1'eira da Cunha ».-Foi apoiada. 

O Sn. HEr;mQt:ES DE REzENDE oiTereceu igual· 
mente a seguinte · 

El!E!iDA 

" E nas m cnores de quatro ; cabendo pelo 
menos um a cada comarca.-0 deputado, 
fiem·iques de Rezende ».-Foi rejeitada. 

Fizerllo -se algumas ohscrvaçaes sobre as 
eJilcndas oflcrccidns e o Sr. presidente pet·· 
guntou se eslava discutida a matcria c de· 
cidindo-sc que sim passou-se ao arl. s·, que 

-----··-·--·- ·-···-

" Arl. S.• Tanto cm mnas como em outras o 
· magistrado mais condecorado c a maior pa
tente de ordenanças da capital, scr1lo mem
bros natos do conselho c os raslaulcs dous 
Oll • quatro, serão clcctiv:os c a sua ~lciçM 
sera pela mesma manmra c· modo, por que 
se elegem os deputados á asscmbléa. Ele· 
g?r-se-h~o mais dous supplcntcs nas ·provin· 
c1as mm_orcs, .c um nas menores, que sup
pr:to o nnpcdnncnto dos ordinarios. n 

O Sr. Ribeiro de Andrada :-Eu conside
ro os governos provinciacs emauar.aes do 
poder executivo corno ós considero~ o au
tor do projecto; mas vendo que os povos 
estão na posse de os eleger é se persuadem 
pelas idéas- que se têm crcddo de liberdade' 
c governo constitucional que de direito lh~ · 
pertence esta clciçno, julgo conveniente cm 
lu~ar de .arrancar-lhe de todo, esta faculdade, 
de que cllcs cspcrão grandes bens conciliar o 
direito do imperador com a n~mcaçll.o do 
povo, e por isso olfercço a seguinte 

11 Tanto cm umas como cm outras scrllo 
electivas, e a sua . eleição se fartí pelo mesmo 
modo, porque se elegem os deputados á as
sembléa e p~r listas triplices ;- c o impera· 
dor e~colhera dentre os eleitos o numero 
detcrn~mado. p~lo §· 7.•-o deputado, .J.l[artim 
Franmsco Rtb~Jtro ele Andmda li,-Foi apoiada. 

O Sn. Murnz T.w1nts, expondo que llw 
parecia altendivcl que os membros do conse
lho tivesem já a !!Xpcricncia que dilo os annos, 
para que os povos não sofrressem nlguns 
máos resultados das verduras da idade ou 
falta do conhecimento preciso dos nego~ios 
leu c mandou á mesa uma emenda conce: 
bida nos termos seguintes: 

EMEND,\ 

(( Os membros eleitos para o conselho de· 
verll.o ter as mesmas qualidades que se re

. quet:em para deputado 6. nssembléa, só com 
a dJITc~ença de terem 40 annos de idade. 

· -llhtmz TavareBJ>.-Foi apoiada. 
O Sn. AIUUJO Lm.\ oiTereceu a seguinte 

I 

11 As qualidades dos conselheiros devem ser 
as mesmas que as que se · exigem para: os 
dcput~dos, (bcndo ter de mais a rt~sidcncia 
de s~1s annos na provincia.-Armifo Lima "· 
-Foi apoiada. 

O Sn. P.tt:L.\ lllELLO pcdio a p<llavr~, e leu 
a sc~uinlc · 
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cc Todos os membros do conselho serão 
clccli vos, c sua elciçM scr(t como foi a dos 
deputados para esta asscmbléa; c cn1 !'alta 
de algum membro servirá o indicado cm 
maioria de votos ».-Pcwla.»-Foi apoinda. 

Não havendo quem fallassc sobre ns cmcn· 
das o Sr. presidente perguntou se eslava dis· 
culido o artigo, c decidindo-se que sim, pns· 
sou-se ao art. 9• que é do thcor seguinte: 

~ Art. 9.0 Este conselho se reunirá duas 
vezes em cada anno, uma no 1 • de Janeiro; 
c outra no lo de Julho; cada uma destas 
sessões n1!.o durara mais que quinze dias, 
salvo se por al'llucncia de negocias impor· 
tnnlcs unanimemente apontar o mesmo con· 
sclho fJÜe se deve prorognr por mais algum 
tempo, o qual porém nunca podcr(t passar 
de dez dias cm cada sessão. )) 

o Sn. AxDRADE Lm.\ oiTcrcceu ao artigo a 
seguinte 

El!E:\'D.\ 

cc Art. 9.0 Em lugar de palavra mwnime· 
menfe, substitua-se, po1· ~mw nwio1'ia absoluta. 
-Paço tla assembltla 19 de .Junho do 1823. 
- Luiz Ignacio de .Anclrcule Limct ».-Foi 
apoiada. 

O Sr.. Pr.nE!Iu DA Cu:<~It.l igualmente leu c 
mandou ú mesa a seguinte 

El!E:>DA 

" Havcd conl'crcncia lodos os dias, que 
não !'orem domingos e dias santos, de manh1!., 
feit.a pelo presidente ou vicc-prcsidcnle, com 
dous conselheiros a seu turno por distribui· 
r'ão semanal, assignnndo todos lt·cs os dcspa· 
chos que prorcrircrn. 

cc No sabbado de cada scmnna se rcunil-.'t o 
conselho todo em conl'crení,jia para resolver 
os negocias de maior imporlnncin, que parn 
então se devem reservar. 

<c Par.o da assemblcn, 18 de Junho de 1823. 
-0 &!pulado PcllCÍ1"Ct clct Cunha ».-Foi 
apói::ul:.t. 

O Sr, Henriques de :aezende :-Como voto 
pelo at'ligo direi o que entendo sobre esta 
emenda. Sr. presidente, o illustre autor do 
projecto quando organisou este artigo, teve 
em ''isla a materia d~ a~·tigo 12, o, qual diz 
que _nas sessões ordmar1ns o conselho terá 
voto deliberativo; neste caso, e eonl'ormc os 
principias adoptados o conselho de nenhum 
modo deve ser permanente; porque o presi· 
dente da provincia · nada podendo obmr 
conlm as resoluções do conselho, quanc1o elle 
tem voto deliberativo, scnqo permanente 
linhmnos de !'acto esses governos policephalos 
que pt·ocm·amos evitar pelos· males que dellcs 

rcsullrto ; c nada tcriamos g:who na aholic,~il.o 
das juntas p!'OvisOl·ias; c sendo os presidentes 
da nomcnç~o do imperador, o governo ficava 
de nomcaçi\o popular, c jamais se poderia 
lhzct· eiTcr.liva a responsabilidade do presidente, 
porque nnda poderia clle obr::it' cm contra· 
dicçi\o ús dclibcrac,~õcs do conselho. Voto 
portanto pela mate ria do artigo, c oppon h o· 
me á emenda do Sr. Percim da Cunha. 

O Sn. Anoucuc RENDOli pondcmndo ser 
curto o prazo de 15 dias marcado no artigo 
para a dttraç1!.o das sessões, leu c mandouít 
mesa esta 

El!ENDA 

cc Em lugm· de 15 dias o seguintc-n1\o 
durará mais de um mcz.-Pnço da assembltln, 
18 de Junho de 1823. -José A1'allche de 
'lbledo Rend01t ll.-Foi apoiada. 

o sr. Paula e Mello :-0 artigo diz que o 
conselho se reunirá duns vezes cada nnno ; 
mas não vejo marcada a primeira rcunino, 
e além disto me parece largo de mais o 
intervallo de umas a outras reuniões. Por 
isso raço a seguinte: 

l~liENDA 

. <c Art. 9. o Este conselho se reumra pela 
primeira \'Cr., logo que esteja nomeado, e 
finda esta rcuniilO, periodicamente de quatro 
em quatro mczes, contados do· principio da 
primeim.-Pcmlct ll,-Foi apoiada. 

NM havendo quem mais fallassc ao art. 
9°, seguia-se o 10, do lheor seguinte: 

<c .Art. 10. Al6m das reuniões ordenadas 
por esta lc:i, poderá o presidente convocar 
para consultar o que lhe aprouver, ou todo 
o conselho ou parle; advlirtindo que scjno 
princ~mlmcnte aquelles dentre cllcs a quem 
menos incommodc o comparecimento. " 

O Sr.. PEnEJR.\ DA Cu:<~m disse que poden· 
.do haver circumslancins extrnordinnrias em 
que rosse ulil a convocaç1!.o do conselho pleno, 
julgava nf:'ccssnrio que isso- se declarasse no 
artigo, para que. deste modo se promovesse 
com o maior acerto nas deliberações, a pros· 
peridade dos povos ; e que por isso ofl'erecia 
a seguinte · 

E,\[ E!\ DA 

cc Além das reuniões ordenadas por esta 
lei, pode!".í o presidente convocaro con~el!to 
pleno, segundo o exigir o bem da provmcta. 
-Paço da assembléa 18 de Junho de 1823. 
-0 deputado Pereim dct Cnnlw,))-Foi apoia· 
da. · 

o sr. Costa Agui~r :-St". prcsitlcnlc .. Este 
artigo,· a meu vct·, acha-se bem cmmctndo, 
e dc1·c gassar como cstt't redigido; pela sm' 

.. ------------ ----------·------------------------· 
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doul.l'ina ri,·sc claramente rruc além da reu
nião onliu:uü tlus eonsel110s pro\'inciaes, de 
que ,;c lmlou no arligo :tnlccedcnlc, é aqui 
o prcsitlcnlc :wtorisado para conYoca:· ou todo 
o conselho ou parle dcllc, afim de o con
snllat· cm casos cxl.mordinarios; c infalliYel
lllCnlc rleYc isto assim set·, porque laes serão 
as circumslancias, c tal a natureza dos ne- · 
gocios, que cm Yerdadc exijão semelhante 
reuniM : mas como este comparecimento 
deYc talvez ser oneroso, c mesmo incom· 
modo aos conselheiros que residirem cm 
grandes distancias, é por isso que o autor 
do pr ojeelo, com prudencia estabelece no flm 
do artigo, que s~jão convocados antes aquel
les a quem menos incommodc o compare· 
cime11l0. . 

Quanto :i emenda que olfereccu o Sr. 
Pereira da Cunl1a, parece-me desnecessaria, 
porque é claro que o presidente só deve 
comoear o conselho segundo o exigir o bem 
da proYincia, c isto súmenlc nos casos gr:\\'es 
c cxtraordinarios: nem o contrario se deve 
esperar, porque entl'l.o sobre elle devem l'C· 
cahir os inconunodos baldados c inutcis 
dos mesmos conselheiros, que n:to deixarftú 
de queixar-se do abuso que o .referido pre
sidente fizer de tal comocaç:to; nem mesmo 
é passive] semelhante hypolhesc, uma vez que 
se faça ell'ecliva a responsabilidade dos em
pregados publicas, uma elas melhores garan· 
lias do systcma constitucional. 

O Sn. PAt:LA E :lfELr.o o/l'ereccn lambem, 
fundando-se nos mesmos principias, a emen
da do thcm· seguinte: 

EJICXDA 

'' Art. 10. Além das reuniões ordenadas 
por este decreto, poderá o presidente éonvo
car o conselho cm casos exlraordinarios de 
perigo, ou mqles gt·;wcs da pro\'incia.-Pct1lla "· 
-Foi r~jeilada. 

O Sr.· Henriques de Resende :-Seria du
reza, Sr. presidente, privar os presidentes pro
Yinciacs da faculdade de consultar quandoe 
quciril.o o seu conselho. Mas estes conselhos 
ou hão de deliberar cm malcrins graves que o 
presidente nno púde decidir por si, ou cm 
materias gt·a,·es quando o presidente não 
tem regras claras no seu regímen to, ou nas 
leis ; eu quizcra que o conselho .tiYessc voto 
dclihcrativo; c nos outros casos simplesmen
te consulti\'o, OOercço por isso o seguinte 

,\DDITAliEXTO 

"E logo no pl'incipio das scsslícs cxtrnor
dinarias o conselho com o presidente dcci
diníu se a matcria é daqucllas cm que o 
conselho lenha voto delibera ti \'O parn sua re<· 

ponsahilitladc.-0 dcpul:ulo Jfem·iQ·I!r.~ rle 
Hr.:cndc ,,-Foi rcgcitado. 

Passou-se ao 2" objecto da ordem do din, 
c o Sr. Carneiro de Campos leu o art. GO 
do rcgili1cnlo da asscmblóa. 

" Arl.. 60. Nas emendas sobre escolhas de 
lermo~, u:; supprcssi \'as devem ler a priori
dade do ·exame. ,,_Foi appromdo. 

" Art. 61. Nas emendas sobre o modo de 
ligação de termos tem prefercncia as di
visisns. " 

O Sn. Accror.r olfereceu c mandou :.í mesa 
a emenda seguinte : 

cc Terá preJercncia ar[uella que couber no 
clisclll'so.-Accioli.-Foi regcitadn. 

Depois de breve discussão; venceu-se que 
a commissào o redigisse de conl'ormidndc 
com o que se achava decidido sobre o arl. 
5D. 

cc Art. 62. Estas cmencJ,ts ou alleraç~es 
serão entregues ao secretariO para as captar 
no registro mencionado no art. 5-!, c scri\0 
itp.pressas no Diario da Assembléa debaixo 
das datas cm que tiverem sido entregues. '' 

Decidia-se, depois de algumas observações; 
que a commissno o redigisse segunda a don· 
Lriua vencida nos outros artigos do rq~imcr.to, 
relativos a emendas ele propostas. 

cc Art. 63. O li.\TO elo registro de que lrala 
o art. 5-!, será escripto cm fúrma corrente, 
lançando-se cq1 cada pagina esquerdo. uma só 
proposta, c deixanclo-~c a pagina direita em 
branco para nclla se escreverem as altcrar;aes 
designadas no art: 58. " 

O Sn. FnAxr,:A fazendo \'Cr a irregularidade 
e confusno que haveria no registro das pro· 
poslns c suas emendas no caso de se seguir 
a doulrina deste artigo, olfercccu a seguinte: 

' 
EliE:i'DA 

" O registro das propostas constará de um . 
livro principal cm que se lancem as mesmas 
propostas, c de um livro supplemcntar em 
que se lancem emendas qUe occorcrem. Paço 
da assembléa, 10 de Junlro de 1823.-0 depu· 
lado ·FI'ança. " 

Sendo apoiada esta emenda, c reconhecida . 
a necessidade dos dous livros para a clareza 
e boa ordem do registro, decidia-se qu~ 
fosse remellida ú commiss!!O para a rednçno 
deste artigo c dos seg~inles até ao nrt. 67. 

P:tssou portanto o Sr. secretario .n ler o 
art. 08 'concebido nos termos seguintes : 

" Art. 08. Tudo o que se transcrever no re
gistro das propostas será aulhenticado com o 
apell!do do secretario,· que respoudertí pela 
sua exneçno. " . 

O Sn. PAGU MELLO pedia a. pnhwra pam 
ler um addilamento concebido nos seguintes 
tCi'mOS: 
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ccQúnlqucr proposta antes da sua 2" leilu· 
m dc\'e ir á commis~no respectiva se seu 
aufor o pcdir.-Panlct. " 

Depois de alguma discussão, foi l'c;;eitado. 
O Sn. PmsmEN1'E clcclarou que ficava adia~ 

da a discussão por ser dada a hora pam 
a leitura dos pareceres de commissGcs. 

O Sn. Nora:EIM DA G,\liA, como rc!::tlor da 
commissno de poderes, leu o sc;;uintc 

P,\HECER 

. '' A cornmissão de podet·cs examinando o 
dtploma do Sr. Antonio Ribeiro Campos, de· 
pttlado eleito pela comarca do ScrtilO da pro· 
vincia de Pcmamhuco, e comparando-o com 
a acta respectiva que reio hoje remellida 
pela secretaria do imperio o achou conforme 
ú dila acta, c esta no essencial conforme tlS 
leis e instrucções por que se devia regular. 
E' pois de parecer que o dilo Sr. deputado 
púdc vir tomar assento nesta asscmbléa.-Paro 
da asscmbléa, 18 de Junho de 1823.-Nano'ez 
.Jacinlho Nogueim du Gama. -Antonio 
C'w·los Ribei1·o de .A mlt'C!Clrt Na eh ado e 
Silm. ll-Foi npprovado. 

O Sn. SILVEIRA MENDoNr:A cm nome da com· 
missão de colonisar.no c culcchisarno dos 
índios, leu lambem' o seguinte ' 

PAP.ECE!l 

" A com missão de colonisac;1lo, ci vilisação 
c calcchisaçllo dos índios vio com satisfnçitO 
os-Apontamentos sobre a civilisnç~o dos in· 
di os do· imperio do llmzil-oll'erccidos a este 
augusto congresso pelo seu illuslrc membro o 
Sr .. José Bonifacio de .Andrnda c Silva. 

" Reconhecendo a imporlancia da malCI'ia, 
considera este trabalho precioso resultado de 
profunda philosophin, c consummada perícia na 
marcha gradual dn civilisaçilo do gcncro lm· 
mano. 

" A commissl\o .se guarda de cxtraclal-o por 
não desfigurar o original que pensa digno de 
se imprimir tnl qual se nclw, devendo julgar· 
se como um compcndio de princi~ios ele· 
mcnl:u·cs da siccncia, ou arte ele dirigir c 

.civilisar os sch·agcns do Bmzil, summnmcnlc 
interessante nos governos c lmbitanlcs das 
províncias com elles limilrophcs, cmqunnlo ·o 
estado o n11o púde tornar geralmente cll'ectivo. 

" E' portanto ele' parecer: 
" 1." Que seja impresso· quanto antes 

para ser presente a esta augusltt asscmhléa ; 
c para insh·ucç~o ela n:wi'tO se exponha á 
venda pubicn. ' 

" 2.• Que se expec;l\o m·;lcns ao governo 
pam que remcllcndo nlt;LIILS exemplares ús 
respectivas províncias, e exigindo dellr.s as ne· 
ce~sarias noticias, informe sobre os meios 

...... un ól 

mais cf'ficnzcs de rcalil.ai' cm toda a sua cx
lcn;;M t~o il]1porln11lc projecto. 

" 3.• Que c:>la o!Tcrla seja recebida com 
especial agrado por esta augus!a asscmhlén, 
fazendo-se na nela honrosa menr.~ão.-Paço da 
assemblcn., li de .Junho de 1823.-A·IIIon'Ío 
Gon~cdues Gom-icle.-i.l[anoel Jloclr'ig!!cs clrt 
Cosla.-Jocio Gomes da Sih•eh·a Jlfendo11r.a. '' 
~Foi app1·ovado. • 

Como nM houvesse quem mais pedisse a 
palavra para leitura de pareceres de commis
sücs passou--se aos adiados, começando pelo 
da commissno d~ marinha c guerra sobre o 
requerimento de Antonio .Josú da Fonseca, c 
outros p1·csos na ilha das Cobras cujo pat·c
ccr ficára adiado ua sessão anleccndenlc. 

Depois de algumas reficxocs foi appl'Ovmlo. 
Seguia-se o outro . da mesma commissno 

sobre os meios de se communicar com a 
commiss[o auxiliar de fúm jà nomeada. 

o Sr. Carneiro de Campos :-Esta propos· 
ta da parte da commissno · é feita por se 
julgar que ha falha no regimento sobre o 
modo de nos comnmnicarmos com as com· 
missões de fúra, c por isso se ofl'ereccm 
estes nrligos para se lhe addiccionarem. Se 
acaso ::t asscmhléa julga, como a mim me 
parece, que é urgente, faça-se a segunda leilu· 
ra, pois a commissno quer trabalhar c acha 
indispemavel o ser auxiliada para o bom eles· 
empenho do que se lhe incumbe. 

o Sr. Costa Aguiar :-Sr. pr·~sidcnle, é de· 
cididamenle nccessarío que providenciemos 
sobre o modo c maneira pot· que as com· 
missOes de dentro se devem entender com 
as de fúra da assembléa na marcha dos ne· 
gocios de que forem encarregadas ; e isto nno 
sú porque o regimento no capitulo 10, qnc 
trata das commissõcs, nada diz a este rcs· 

· peito, mas principalmente porque é cm ver· 
dade mais conveniente c acertado o estabc· 
leccrmos t1ma regra certa c invariavcl, até para 
evitarmos qualquer falta de intelligcncia que 
possa haver entre os membros ~c l'óra CO!ll 

os da mesma assemblca, c supposlo cu es· 
' tcja persuadido que todos os senhores !Jue 

th·erem a honra de taes nomcaçoes, eonco· 
rerúo ele certo com todas as suas forças e · 
luzes para o hom desempenho de tM Jne· 
lindrosas tarefas; com ludo é muito melllm· 

. qnc no regimento se determine exprcss:.tmcn· 
te a marcha de taes nogocíos, elo que dei· 
xar isto ao arbítrio das dil·ersas. commissocs. 
Em yista do ponderado sou de voto qne os 
artigos oll'crecidos pela commisslto de gucrm 
e marinha scjilD impressos para . entmrcm 
em discnssl\0 c formarem, depois de nppt·o·· 
vados, a conliml:l(~ão do referido capitulo lO, 
que deste modo licará completo c exacto. 

Fizerill-Sc mais nlgumas observa(~Oes, c rc· 
conhecendo n assemb!éa que a malcria de· 

13 
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,·ia ~th!i,:c:ionaNe por ~ri ig:o;; no rc·gimcuto, 
julg:ou-sc urgente. como r~quer~tt o illu~lre 
rclalot· d:t comuHs:;ão, c Jazcudo-sc por Jsso 
~r'g:tmda leilura. mantlou-;:c imprilllit· p:;m 
l'llirar cm c!iseuss:1o. 

O Sn. Plli:>'IDI::;n: a;;:;ÍgTIOll para ·a o1·licm 
do dia: 1 ', o p1·ojeelo sobre os go\'ct·nos pro
\'ineiaes; 2", a l" discussão do pmjcclo sobre 
a naluralisar;M dos porluguczes c oulros csll':ln· 
gciros; 3', a 1" discu:fsão do p1·ojeclo sobre 
o modo de ]il'Onmlgar as leis. 

Lcmnloti·Sc a se;;srto ús 2 horas tla lartlc. 
-Jo,<é Ricardo tlct cu~lrt A(JIIirlJ' de j 1/(ll'acla, 
scercl:ll'io. 

Sess:i.o em t !I de .Junho 

PHE::JIJE);GI.\ DO sr:. ,I);DllAD,\ !·! !;![,\',\ 

rtcunidos os Srs. deputados pelas 10 horas 
da manl1n, acktriio-sc presentes W, fhllumlo 
por c!ocnlcs os Srs. nibciro de Rezcndc, 
Gama, "\mujo Vianna e Xa\'ÍCl' de Carmlho. 

O Sn. Stx:nE'fAnw C,\nxEmo m: C.\lrPos leu uma 
parlic:ip~çno do S1·. Xavi01' de Carl'allw, cm 
qnc pediu doze dias de liccnç:a para resta· 
helceer-sc da moles lia que sofli·ia; c forrto 
eonccditlos. 

O !11éiill10 S1·. secretario tlissc fJilC o llrí· 
p;~deiro Domingo,; Ahes Brnnco o!l'erccl:ra 
p:n·a ;.;e cl:slrilmit· pelos S1·s, dcpnf:ulos o ma· 
llil'~slo da sua iuslificaçil.o.- Fot·üo di:;ti'Íilllidos 
o:; exemplares. 

o Sn. PnESIIJEX'J'J; declarou aberta a sessão. 
t: lida a ada da an fcccdcn lc foi approvada: 

Pot· 11M lt<tl'él' expct!icnlc pas::ott·sc . ít 
ordem do dia. c o 81·. secrclal'io C:ameiro 
tlc Campos lctl o arl. 11 do Jli'Ojcclo sobre 
gol'él'llOS pro\'Íut:íacs, que é do ll1cor seguinte: 

u Ar!. 11. O conselho m1o t0ni ot·denado 
algum fixo; nas reuniües, porém, dclct·mina· 
tlas por esta ll·i, onde é ele ncccssitlade a 
sua coopcrar,:il.o, lerão os conselheiros clccli
vo:; ~úmcnle uma gmlificnr,:iio diaria clcsignacht 
pelo goYct·no, c pag-a pela lhzcnda publica da 
t·espééliva provineia. " 

o Sr. Rochu Franco :-Cotno me persua
do qui! o;; c:onselltciros dc\'cm lct· algum or
di~JHttlo c:el'lo, c ao mesmo tempo não csl:i 
ainda nrbilt·aclo o que lino ele ler os prcsi
drmfcs c os sccrc!nt·ios, ollercç~o a seguinte 
emenda na qual os regulo na proporr·no 
dos fjtlc se L'i'l:tbelc~cn·m para os pt·csiclenics. 

" Os conselheiros lcrrw tle onlenntlo a lcn·a • 
parle do qnc por lei se assignar ao presi
dente tht respcc!i\'a província.- Paço da as
setulJléa. l fi de .lunl1o de 182:3.-Autoníu da 
J,'u!'ha ·F,.anr:o. " 

O Sr. Pcreiru da Cunhu : -C:umo sou de 
Ynl.o t[llC o couscllto dc1·c ;;c:r pct·manc:ult! 
por isso entendo lambem Cjtlé se lhe eleve 
assialtat' ordcnaclo ccrfo. A esse fim oflercr;o 
n s;guinlc 

" Oo conselheiros l'cnccr;\õ t!c ordenado nn· 
nua! nas provincias mai01:cs ou. gemes, lll!l 
conto tlc r~is, c os scct·clartos setsccnlos mil 
reis; nas menores seiscentos mil ré is c os 
sccrclarios quatrocentos mil réis, pago~ pelos 
coli·cs da Ützcncla publica da rcspccliYa pro· 
Yincia.-Paço da nsscmhléa, 19 tlc .Junho .de 
182:3.-0 deputado, Pcrdm drt Cunlw. " 

o Sr. Arouche Rondon :-r\cslc art. 11 
julgo ueccssario supprimir a palal'l'a-~lc· 
cli\'os-; cm ludo o mais estou pela doulnna 
dcllc, mas accresccnlando-llte a declaração do 
dia cm que comc~a o Yencimcnlo da grali· 
ficaçüo, c daquc!J~ cm qtw termina. E' por 
isso que fiz a seguinte emenda ou atlchla· 
menlo ao referido artigo: 

rr Qtw seja supprimicla a pularrn-clccliros. 
u Que s(\jilo uddicionadas a~ palmTas se· 

guínlcs :-desde o dia cm que sahircm de suas 
c:~sas ale que a cllas · vollcm.-Pa~o da as
scmbléa. lfJ de .Junho de 1823.-JiJ,,~ .A·rolt· 
clw de l'o1eclo Rendon. " 

O Sr. Andrnda Muchado:-Eu 1"'\'0 q1w 
primeiro que ludo se lciilo estas emendas, 
para se vêt· se Silo apoiadas; pois no c:aso 
de o Het·cm cada um podct•:'t Jhzer as rl'flcxül'~ 
que lhe p;wcccreln ju~las .. 

O Sn. Pm:smr.1i'l'r. pt·op•jz a emenda do Sr. 
Hoch:t Franco.-Foi rejeitada. 

Passam depois a propÔ!' a do S1·. Pcrcim 
da . Cunh;t, mas o mesmo Sr. deputado disse 
que rcflcclindo que a commissilo de fi1zcnda, 
dCI'r.tHlo propôr os ordenados para os presi
dentes c sccrctal'ios, lambem podia marcar 
os Ycncímenlos dos conselheiros, queria rcli
r::tr a sua emenda, no caso que a asscm
bléa o pcrmillissc 

flcooh:cu-se que a rclimsse. 
P!·opoz cnlil.O o Sr. presidente a emenda tlo' 

Sr. Al'Onchc llcndon.-Foi apoiada. 
Annuncion-sc a este tempo que estava n::t 

snla immediala o Sr. Antonio Hibciro Campos, 
'tlcpulado pela comarca do SerlD.O de Pernam · 
lmco, c o Sr. Jlrcsidcnlc imtcrrompeu a clis
eu;;sil.o p:tm sc1· introduzido o dilo St·. depu
lado na fürmn do costume, c lendo cllc pt·cs· 
fado o jura111cnlo tlo cslylo, tomou <lssento 
tl::t as:;cmbléa. 

ConliHUOtH;e a 

O Sn. Ptxlll:mo 
c leu a setrui11le 

v 

tliseussfto do nl'l. 11. 
De Ot.II'I·:m.\ ped:o a palal'l':t 
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" At·l. 11. O consclllo 111\0 lc1·(L onlenallo 
algum fixo; mas nas reuniões l.crão os con
selheiro~, ele. supprimidns as palavras deter· 
minadas, ele. até cooperarão-inclusivc.-
Pínheíl'o, >•-Foi apoimla. ' 

O Sr •. Pr.ESIDE:>TE perguntou se eslava sum
cicntcmcntc discutido o artigo, c dcciclindo-sc 
r1uc sim, disse que se passava ao arl. 12. 

O Sr. Carneiro do Campos.: - Parece-me 
que antes do arl. 12 deve h:wcr um cm 
que se cstabclcP:t. o tratamento lanlo elo 
presidente como 'dos conselheiros. Isto nD.o 
é ocioso; darei a razão. As secretarias de 
estado não podem dar senrto · o tratamento 
marcado por lei, c por isso aos governadores 
c capitãcs-gcneraes davão o de senhoria, se 
aliús por titulo ou patente não linh1\o excel
lencia; c quando regia o goremo inlcl'Íno 
davil.O o qnc linl1rto as pessoas qnc o 
com punbão. 

Quando cl-rci o Sr. D . .Toão \'1 mandou 
communicar a. todas as provincias os succcssos 
do dia 2G de Fevereiro, !izetM·sc as parti
<:ipat;ücs dando-se aos governadores o lrala· 
menlo que linhão por lei ; mas para ol'ficiar 
para a Balda onde j(L kwia govcmo provisorio 
houve o embaraço de nrw saber-se que 
lJ·atamcnlo se lhe daria, pois co11sidcrado 
como interino sú lhe locava o llas pessoas 
de que se compunhão, c poderia i:;lo tomar
se como riTcilo de pouca contem plaçilo. 

Eu ponderei isto ao ministro de estado, 
CJne lambem n1lo quiz resolver por si a 
dul'i da, c determinou consullar cl-rci ; mns 
como assim se demoram o expediente, 
escolheo-se JlOr melhor o escrever por parlaria 
para evitar o tratamento. 

O governo da Balda cseandalisou-se, c 
representou que os povos lhe uão lerião o 
respeito devido, se vissem que o ministerio 
o tratava com pouca consideração. Isto movêo 
S . .M. Imperial, então principe regente; pois 
jt't ctt nt\o estava cl-rci, a mandar-lhe dar 
o tratamento de cxccllcncia, c assim se tem 
prnlicado. 

E' pois neccssurio llcclarar para Lodas as 
prorincias o tratamento que de\'C competir 
ao presidente, ao conselho, c aos membros 
dcllc; c por isso oiTercço o seguinte 

ADDJ1'.\ME)('J'O 

" l'\ a corrcspondcncia orticial o conscl110 
ler:t o tratamento de cxccllcncia ; o mesmo 
lerá o presidente dos seus ·subdilos; c os · 
conselheiros o de scnhoria.-Canwiro de 
Cwll)J08. » 

o Sr. França :-Eu não vejo que lmja 
algtun:t implicnncia t•m dal'-Sc o lral:unenlo 

de cxccllencia aos no;;s_os, &ovcrno;; que se 
vão crcat· para as ]H'OVUlC!ao. 0:; povo~ j;': 
estão acostumados a lihcrali~at· c;;~c lrnla· 
mcnlo ús primcims aulol'idades das mcsmn~ 
províncias que até aqui os têm "0\'ernndo · 

l . . 1 . o ' nem t mxm·uu t c o conlmuar ús oulms 
auloritladcs que om se IliCs suhsl.ilucm 
áquellas: porlnnl_o ludo quanto vai na questão 
reduz-se a legaltsar ou eslahclccer de direito 
nquill~ ~JUC de !'acto existe, c cuido que ha 
de ex1sl!r I~at·a ~ fttlm·o ainda que a lei o 
não dclermmc. \•ola pot:lanlo que os governos 
lcnlJão o tralmncnlo de exccllcncia. 

o Sr. Andr~da Machado~-:Como os gover
nadores c capllil.Cs-gcncracs d1spunhuo por si 
só de lodo o governo da provincia, daYa-sc
lhes o lralamcnto de exccl!cncin ; mas sc<>undo 
este projecto o prcsiclcnlc lll\0 cons~·m o 
poder c jurisdicção que aqucllcs linhão · i•i 
lhe fica muito cerr:carlo; c menor porl~1Úo 
dcvcr{t ser o seu lralamenlo. 

Tenha o de senhoria, não sú quando c6m 
o conselh.o fúnna o corpo colleclivo c moral 
que consltluc o governo, mas lambem o lenha 
por sun pessoa. Quanto aos conselheiros 
contentem-se con; o que lhe> ·compelir pot• 
suas pessoas; cle1xcmo-nos ele Y:tndorias c 
tratemos de realidades ; um dos dcJeilos da 
pobre nar:lo bmzileü·a é ser muito amht de 
fumo. ' 

0 

o Sr. França :-Sr. presidente, lodos nôs 
gostamos de fumo, c gostamos muito, isso é 
natural ao coração do homem, é un;, cll'cilo 
do seu amor proprio, não o dissimulemos ; 
mas essa não é a qucsll\a ; trata-se de dar 
aos .o!hos dos po~·os ~ devida . imporluncia e 
conctltnt· o rcspello as aulondadcs que os 
~hão de governar; c isto peza alguma cousa 
no conceito dos mesmos poros acostumados 
a não dar scmcllmnlcs lmlamcntos senl\o tí. 
pessoas c empregos credores de grande 
consideração JJU sociedade. 

Além· de que o governo de uma provinci:t 
do Brazil, altenda a riqueza, cxlensil.O c 
população ele algumas, não 6 lugar de lão 
pouca monta que se nno possa niYcllm· com 
os primeiros empregos da nar;il.O. 

o Sr. Andrada Machado :-Sr. presidente, 
cu lenho uma emenda para mandar á. mesa, 
ou antes um addilmnenlo que ha de entrar 
depois do art. 11. 

O Sn. CAn~Emo DE CAltros o leu, c era 
concebido nos lermos seguintes : 

ct Na corrcspondcncia ofliciul o presidente 
c o conselho lerão o t•·alamcnlo de senhoria ; 
fúm dclla tno sómcnlc o prcsidcnli!, c os 
conselheiros lerão c que lhes couber por 
suas pessoas.-Anlonio Cm·los Ribclro de 
.t1 ndraclci. >• ' 

O Sn. PltES!DEli1'E.-Vcjmnos se estas duas 

··- ····-···---·------~------
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emendas são apoiada~ ; c comer:ando pela rlo 
Sr. Carneiro vou dil'idil-a para maior c.:htrc·r.a, 
cm trcs parle>, c consullarci it asscJuhlú:t 
sobre cada tuna t!cllas. 

Propoz rnlilO a 1" pal'l.e até a palavra 
cuc/lcncht·; a 2" até ,<llbrlito~; c a 3" at.é ao 
fim da cmcnda.-Forão todas trc:; apoiadas. 

Passou-se depois ú emenda do Sr. Amlmda 
Machado; c dil'idindo-a igualmente cm lrcs 
parles propôz a 1" até a p:rlal'ra ,jcuhoria; 
a 2" nlé-o JH'c.;idenfe; c a :3" até o lim.
Forão lambem todas lrcs apoiadas. 

o sr. Almeidao.Albuquerquo.-l'las nossas 
]li'OYincias, principalmente as que lêm portos 
de mar, c onde pelo nosso commcrcio ha 
concuncncia de estrangeiros, é ucccssario 
darmos aos presidentes uma gmndc rcprc
scnlac;:lo, c para isto não 6 indill'ereulc o 
lrdtamcnlo, antes contribue p:tm a consi
dcra\~110 c respeito da autoridade; mas como 
fazemos dilfcrenc;a de provincias maiores c 
menores, c nestas não ha tantos motivos 
como naqucllas para que os presidentes 
tcnlião esse allo tratamento, parece-me que 
haslarft qne nas menores tcnhão o de sculwria, 
declarando-se que lhes compctiníú dentro das 
províncias, pois me parece mais exacto do 
que dizer-se que o ter110 dos seus subdilos. 
Offcrcço a esse fim o seguinte 

ADDITAME~'l'O 

rr. Os presidentes dentro das suas proviu· 
cias, terão o tratamento: nas maiores, de ex· 
cellcncia; nas menot·cs, de scnhm·ia.-.Albu· 
'JltCl''JIIC. "-Foi apoiada. 

o Sr. Accioli :-Sr. presidente, cu quizcrn 
qne nM Jrouvcssc dislinc\·ào de províncias, 
!!ara . que se nno diga: esta é mais, aquclla 
c. m.enos; portanto a v~ncer-se que nas pro
vmcms mawrcs os prcstdculcs tenhão cxcel· 
lcncia, lambem os das menores devem têl·a. 

Nno sei porque hão de merecer mais. 
considcra(·ão as provincias maiores do que 
as menores; os homens todos s:to iguacs. 
.A}ém disto perguntarei, a pt·ovincia que dá 
so dons ou trcs deputados para esta asscm
b!éa tem meno1· rcprescnla~ilo ou menos con. 
SJdcraçno do que a que cU oito ou vinte? 
Certamente n1lo. Logo, se todas sãO Í"Uacs 
na rcprcscnlaç·ãO nacional, lambem o d~vcm 
ser ,no tra~amcnto que se der ao preside~ te. 

\·ato, pms, contm a emenda do Sr. AlmCJda 
c Allmrjucrque. 

O Sn. Ason;\DA ~hciiADo expondo os moli· 
vos que dcrão causa á divisi'lo do Brazil cm 
províncias, ou capitanias gcracs, c cm oulrns 
de 2• ordem, c o que se teve cm considc· 
!'a\'110 para contemplar umas como maiores c 
outras como menores, concluio que não ''ia 
razao para que os presidentes n:to tivessem 

i3ual lJ·alaJnr.HlO cm todas as proviucias, pois 
todo:; c1M executores c administradores gcl'llc> 
dclla~, com a mesma graduação; c que quanto 
ao lmltuJwnlo de cxccllencia qnc se mo;;lral':t 
preferi:· ao rlc senhoria para os presidentes, 
jnl:;avtt que isto provinha de ser a palavra 
souora, pois nada mais havia nisto do qnc 
melhor som para o oul'i<io. 

o Sr. Lopes Gnma:-Sc o tt·atamcnto ele 
cxccllcucia não é outra cousa mais que uma 
palavra sonora,·como acaba de dizer o illuslrc 
p1·copinautc, convenho que nno se dê aos 
presidentes das provindas; porém cnl1lo que
rerei, pela mesma razão, que o n1lo lcnlião 
os grandes do reino, os grrt·cruzcs, minis· 
tros de estado, etc. 

Em uma palavra: se nada vale, .ningucm o 
tenha; c se ncllc lia alguma cousa de attcn· 
dil·cl, gozem os presidentes do que os outros 
cstrro gozando. 

Julgou-se afinal a malcria discutida c pas
sou-se ao art. 12. concebido nos termos se
guintes: 

cc Al'l. 12. Nas sessões ordenadas por esta 
lei, nas matcrias da compctcncia ncccssaria 
do conselho, terti este voto deliberativo, c o 
presidente em caso de empate o de qualidade. 
Nas com·ocaç,acs, poréni, que fieM ao ar h i· 
l1 io do presidente, terão os conselheiros tão 
sómcntc voto consullivo. J> 

Q Sr. Andrade e Limn.-:-Sr. presidente, 6 
bem sabido que as leis devem ser adaptadas 
:\s circumstancias; c que quanto mais pecu
liares cllas são, isto é, quanto mais dizem 
respeito a objectos cm detalhe, mais variilo. 
c mais silo sujeitas a conhecimentos locae~ 
que sú podcni ser adquiridos por aquellcs 
que lêm estado ao facto c inspccr.ão desses 
objectos. ' 

O imperio do Brar.ii, Sr. presidente, abran· 
gcndo um tcrritorio immenso, debaixo de dil'· 
!crentes climas, ofTorecc uma · variedade infi
nita de objectos que dcmandão difTerentcs 
providencias, dill'ercnlcs instituic;.ocs, difTercntes 
leis peculiares, só proprias ás di!Tcrenças 
accidentaes de cada província deste vasto 
continente. 

Umn lcgislaçãü peculiar :\s margens dÓ 
Prata, nno púdc convir cm ludo ao paiz do 
Amazonas. 

Kcsta augusla assemhléa, Sr. presidente, 
ainda que :tsscnludos muitos illuslrcs c sabias 
deputados, comludo nil.o podem conl1Cccr a 
fundo os objectos que sú se divisno pela vista 
c inspccçno dcllcs. 

Legislar poi·lanto sobre cllcs, seria proceder 
sem conhecimento de causa, o que nM se· 
compadece com a luminosa politica; pois 
que a mút· parte dos Srs. deputados nno têm 
viajado, visto c examinado as particula!'idudcs 
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de cada província, nem nunca isso se 
rel'iftearú. 

nados sú p~Jo Jll'Csidculc, o rtual c1n laes 
casos apenas dcl'e ler o rolo de qualidade, 
havendo clllpalc; no sc~·umlo caso, por6n1, 
deve t~r o conselh_o voto consulli vo, porque 

Assim, tendo cm risla as cxigcndas e 
maior bem de cada provinda, com a inlc· 
t:l'idade c prosperidade do impcrio, offerc\~D 
c:;la pequena 

~)!E~IJ.\ 

u Ar!. 12. Elll illô'O.L' de-lei'Ú este velo 
deliberativo, c o presidente o de qunlicladc
subslilua-sc :-Terú este autoridade legislalivn, 
nno contravindo ús leis c decretos da presente 
assemblca; nem impondo taxas directas ou 
indirectas. 

" Paço dn asscmbléa, 19 de .Junho de 1823. 
- Lniz ft; nacio de Ancli'ade Lima. » 

O Sn. PnEsmE~TJ,:-Eu deYeria talvez clmmar 
ti ordem o illustre deputado ; pois considero 
na emenda doutrina subversiva; iodnvia 
consultarei :i assembl6a para ver se é apoiada. 

Foi rej citnda. 
o Sr. :S:enriques de Rczende.-Se me fôrn 

licito cu diria al:;mna cousa sobre a emenda 
do Sr. Andrade Lima ; mas como foi rejei
tncln, 111to fallarci sobre clln. Vamos ao mais. 

St·. presidente, tenho uma lembranra de 
que na sessM cn1 que se la!lou do nrt. 2" 
deste projecto, se lhe accrcsccnlon-que seri1l.o 
responsaveis-; mas como isto em muito 
geral, c lm sessocs cm que o conselho tem. 
voto deliberativo, tacs sl\o as ordinarias ; c 
l1a as sessOcs extraordinarias, convocadas ml 
líbitwn do presidente, em que este conselho 
só ler;i voto consultivo ; e como nas ardina
rias o presidente j.ímais poderia obrar cm 
contravenção ao que ncllns se decidisse, c 
nesse caso seria clur6 que cllc fosse rcspon· 
savcl por actos que era obrigado a · pmlicar, 
umn ,·ez que o conselho nessas sessocs tem 
voto deliberativo ; quizc:·a. eu que ás palanas 
-c cm caso de empate o de qualidade-se 
accrescentassc · este additamento-c serilo 
responsavcis pelas dcliberaçocs do conselho· 
aquellcs a quem · pelo seu voto se atlribuir o 
pr~juizo de alguma resolução. 

Eu mando ú mesa o · adclilamcnlo. 
O Sn. PnEsJDE~Tll consultou ;í asscmbléa 

sobre o referido addilamenlo.-Foi apoiado. 

~~n1do lil're. ao prcstdcntc ·convocai-o ou nüo, 
puc c por tsso seguir o que se lhe aconsclliar 
ou então o que mellJOl' llJc parecer. ?o q~:c deixo expendiclo, segue-se <jllc 
nc•t~ ullnno caso a responsabilidade ó sú do 
prcstdenlc; bcn; como nos da compclcncia 
do conselho sem súmcnlc de todo o referido 

. eonscll10! se iii r uniforme, ou entrlD dnquelles 
conscllwu·os, . ~or cu,ia maioridade alguma 
cousa se dcCJCln·, fazendo os de voto conlr;t
rio a competente dcclaraçüo, como é c !'oi 
sempre cstylo nas juntas de fazenda c outms 
quaesqucr corp9rnçoes; porque o presidenb 
em tacs negoc10s não e senão um mero 
executor do que se determinar, c por isso 
nno dcl'e sobt·c cilc rccahir a responsabilidade . 
. Quand? porém, por ·haver empate, o pre-

Sidente tl\'er o competente voto de qualidade 
então sou de opinino que seja lambem rcs: 
ponsavcl pela cleliberrwãa do conselho não 
só p01·quc igualmente ' conconc com ~ seu 
valo para a mesma delerminar.M do ne"ocio . . I ' o ' mas ]JJ'UJC!pa mente porque sendo-lhe livre 
decidir-se por qualquer dos dotts lados,• em 
portanto elo seu dever examinar com refle
xão c cuidado a natureza c qualidade d:t 
materia, para sobre clla poder votar c dcscm. 
palar com justiça a ulilidnde publica. 

o Sr. Aroucho Rondon:-Eu nlto lenho 
duvida de appronw o artigo, mas com um 
pequeno additamento. · 

Como aqui se estabelece que nas matcl.'ins 
da competcncia neccssada do conselho, lenha 
este voto deliberativo, cu quizera que ·se de
clarasse que clle era nestes casos respon· 
savcl. 

Para esse fim ol1'crcr.~o o seguinte ndtliltl· 
menta: 

rc Que depois das palavras-voto delibera
tivo-se addicionc-com responsabilidade. " 

Proposto este additamento, foi apoiado. 
O Sn. PnESIDE~,.E perguntou se a maleria 

estava discutida, c decidindo-se que ~im, de· 
clarou que se pass:wa ú 2" parle da ordem 
do dia. 

O Sn. · SEcr.E'l'o\11!0 C.uu;Emo DE cAMPos leu o 
projecto do St·. l\Iuniz Tavares sobre a nu
turulisar,~no dos JlOrluguezcs. (Puhlicado na 
sess1to de 22 de Maio.) 

o S~. Mun!z Tavnro3:,-St·. presidente, este 
projecto lhz·se por si mesmo recommendavcl, 
c se ntto fosse obrigado a CÍll!;ir:me ao cs· 
tylo adoptado nesta asscmhléa, n:lo diritt una 
só palavra para sustentar n tloutrina nclle 
enunciada. 

o sr. Costa .A.guinr:-Sr. pt·csidcnta, eu 
concordo com a doutrina elo artigo, cuja mnteria 
me parece bem enunciada c conforme com 
os verdadeiros princípios de justiça; porque 
ou c conselho se ajunta nas sessoes ordenadas 
pela lei, afim de tratar c decidir sobre as 
materi:ts de sun compelcncin, ou é cnUlo 
convocado por arbítrio c á rcquisiçno do 
presidente para o consull.-u·; no primeiro 
caso deve ter o mesmo conselho voto delibe· 
ratlvo, porque decide ele objectos de sua 
competcncia, c que nno podem ser uctcrmi· 

Os principias qnc estabdeci quando o apre
sentei, s::to clarissimos c evidentes. 
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Xinguem lwjtJ oustu'ti aftil'lnar • t]IIC n[,:; 
não fazemos uma nação soberana, liwc ·c in
tlcpcndcnte; c nesta qualidade, Portugal se 
puder consct'\'ar lambem a sna intlcpcndcncia 
(o que duvido, pelo estado miscrrimo a que se 
ac.:lm reduzido,) fica sem dtl\"icla ao nircl de oulm 
qualrJner na~ão; outra qualquer na~M c para 
nús cstmngcira, como deixará Portugal ele o 
ser? Scd acaso pelos antigos laços que nos 
unirto? Ah! estes jti forilo ltcroicamcnlc que
brados, c a linguagem que ainda hoje tris
temente nos conl'undc, só marca a dolorosa 
lcmbranr.~a ele que os nossos antepassados 
lorão colonos c colonos sempre acabrunhados 
pela rara de ferro c odioso syslcma de 
opprcssão. -

Nilo julgueis, senhores, que cm meu cora· 
ção reside este odio exaltado, que compcllio 
o patriota americano do norte a propôr no 
congresso a mudança mesmo da linguagem 
inglcza; não, cu sei perdoar injurias, nilo 
sa!)cndo pcrdaor a usurpação dos meus di· 
rctlos. 

Neste meu projecto, se hcm rcflccliNc, ver· 
se·lta lmnsluzir a modcraçM c a gcnerosi· 
-dade rJUC tanto nos caraclcrisa, qnc irti con· 
fundir, a esse dcsprcsivcl deputado, que ha 
pouco nas desgraçadas côrlcs de Lisbôa, com 
um tom arrogante, impudentemente se ani • 
tmwa a dizer que n:J.o nchaYa um sú hmzi· 
lciro capaz de ser conselheiro de estado, rc· 
pulando a lodos, indislinctamcntc, vis lraiclo· 
rcs; cu marcho mui dill'crcn!cmcnlc; cu quero 
c julgo que a asscmhléa annuirá, que nrto 
sú no conselho de estado, corno mesmo no 
minislcrio, c cm outros empregos se conser· 
ve:m porlu:;uczcs, was por!uguczcs ora rcsi· 
tlcnlcs, c que til'ercm dado proras n1i0 equi· 
vocas de atlhcs:J.o <Í sa:;mcla causa da nossa in· 
depcnclcncia; quero que estes scj:J.o elevados 
á alta homa de cidaclnos brazilciros. até para 
11odcrcm sem suspeita occupar os empregos 
de que forem dignos; mas quero lambem, 
porque a justiça impcriosàmcnlc clama, c o 
direito das nações me aulorisa, sim, quero 
qnc se Jhça c:xpellir do nosso seio aqucllcs 
qttc ingratos aos conlÍ!lUOS favores que de nós 
têm recebido, invejosos ela nossa gloria procu
rilo solapar o nosso cdificio, semeando a intriga 
c a discordia, no que persuado-me nenhum 
dos Srs. deputados deixarti de convir; rJucro 
lambem mais, que aqucllcs que daqui cm di
ante vierem, c que scrno em grande numero, 
por isso que cada vez o pequeno Portugal se 
torna mais pobt·c c mais miscravel, .desenga
nem-se que o morgDdo jt'1 se acabou, c que 
muito lhvor lhes fazemos cm consenlil-os cm 
nosso tcrrilorio pat·a arrotearem a terra c exer
cerem alguma industria util; c lendo passado 
Jtcslc exercício sele annos, lendo propriedade 
c outros requisitos que se podcráo addiccionar, 
conceda-se-lhes c:u·ta de naluralisaçno, c cnl1lo 

pos;;fto occupar cmprc;;o,;, E:;lc é cm summa 
o fundamento do meu projecto, fundamento 
que uos deve dirigi1· ã rol.at• pam ljl!C paose 
ti segunda rJi,;cussão. 

O Sr. B:onriquos do Rozondll : - Amicu.s 
Plato, Bell 11w.giA! mnica 1'Crtlas. 

i\"ão silo os rinculos da amisadc rJUC me 
ligão no nobre aulor do projecto, que del'cm 
prender a minha voz pm·tt CfllC cu não cmilla 
a minha opinião conlm a sua doutrina. 

,Juro pela rectidão das intcn~!ícs do illuslt·c 
aitlor; mas nem sempre são a melhor garan· 
Lia da bondade das nossas acçúcs ; crra·sc 
muitas rezes com as inlcn~.úes mais pums. 

Sr. presidente, cole decreto ou é constitn· 
cíonal ou provisorio ; como constitucional é 
inlempcsliro, porque a constituição é quem 
dcrc regular esta maleria; se é provisorio nrto 
é bom; c pcrmilla·me o seu nobre autor que 
cu diga que até é ruinoso cm todas aR suas 
parles. V c rei se o posso prorar; c como devi).. 
l'tLllar ele todo ellc, examinarei cada um de 
seus artigos. 

Diz o 1 • artigo que aqucllcs porlugtwzcs 
rezidcnlcs no Bmzil que tiverem dado proms 
uM cquirocas ele adhcs:J.o t't nos:m sag;rada 
causa c tí. pessoa ele Sua Magestadc são citb· 
ditos l>razileiros. 

Como é passive] que lodos dC:m essas proras? 
.As t:rrandes acr.úcs sflo sempre filhas das cir
cuni'Stancias e1;1 que cada um se ack, collo

. cado; nem lodos se nchão cn~ silua~.no de dat· 
essas provas de adhcsão c amor: segue-se a 
marcha ordinal'Ía praticando acr;Ocs communs. 

Diz um celebre cscriplot· que cm lodos · os 
corações ha sempre grandes paixões cm rc
stJrva; c 6 assim; as circumslancias as dcscn· 
volvem, c então se obt;i\0 grandes cousas. 

Quantos homens vivião na obscuridade que 
circumslancias pat·ticularcs os puzcrãa na 
carreira da gloria ! Quantos nãO lhzino vulto, 
c cllas os cncaminhar1lo a l'azct· estrondo no 
mundo? 

Ha homens, Sr. presidente, muito pacatos 
c pacificas, a. quem o gcnio, o temperamento 
obriga ao recolhimento, c fogem dos barulhos, 
c mesmo da. vida publica; pralicão acções 
conmultts ; concorrem com o que podem, 
mas sem se fazerem nolavcis. 

E será ,insto que estes sejão cxcluidos tlc 
ser cidad1los hrazileiros? 

O pacilico negociante, diz um cset·iplot· 
moderno, o aulor da obra inlilulllda ccLibcr· 
dadc dos .mares c do commcrcío >>, não deve 
ser objecto de hostilidades. . 

Com cfl'cilo, a sua vida os rclira de ludo 
que n1\o é !ranquillidade c paz ; c nem por 
isso sãO menos cidadnos. 

Demais, como avaliaríamos essas proras não 
equivocas que exige este projecto~ Lembra· 
me um exemplo, Antonio Germano, no Hio· 
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Grande do Norte. J'cz 110 nnno de 1 8li o;; 
maiores ser·vic:os r'11w :t rcpublicrt podia receber 
de um chefe de l'ot·çn armada; lit·ou ns 
petlt•:\s das espinga1.·dns pnm que a sua tropa 
não lizes:>e fogo aos da Paraltylm quando ];í 
entrarão, e occupon urn lugnr de membro do 
~~mo. . 

Parece que islo ó urna prova não cqurvoca 
da sua adhesão. Entretanto o Sr. D. João VI 
o mandou sollar com mil louvor·es, dizendo 
qnc elle fizera aquillo para ·melhor· ser·\·ir ao 
rei. Om, entendM-sc ];'t com laes provas. 

Pois o arlígo 2" do projecto! .Julgaria o 
seu nobre autor que o governo ainda tem 
feito pouco, para que seja preciso mandar 
por uma lei que se expulsem cidad;1os por 
wcras suspeitas? 

Nada seria mais facil do que, não havendo 
factos positivos c provados, lançar suspeitas 
sohrc qualquer cidad1lo. Quem escaparia dos 
cll'citos .. deste 2• artigo? Ha quem suspeite 
do imperador· e seu minislerio; Jm quem 
suspeite desta assembléa, ou de muitos de 
seus memhro3; cu lenho ouvido gritar alerta! 
contra mui los de nós; c quem púdc assegu
rar que o mesmo nobre autor do projecto, 
que eu, ou outro qualquer dos Srs. deputados 
nlío su vcrirw obrigndos a passar pelos ell'citos 
tksla lei? 

L:l.l\ccmos os oUtos ou appliquemos os 
onvidos aos clamores que Yl'lo pelas províncias, 
q1w ealamidades! Se o nobre autor do pro
jecto ti 1·csse estado, como eu, na sua província, 
talvez se oppuzcssc como eu me oppuz, a 
c~sas p~rse!!ttirõcs, a essas prisões arbitrarias, 
c expulsões ~lc emopcus,. sú pot·que. meia 
dt1zia de rapazes dizião que et'ào suspeitos. 
Por toda a parte fervem as desgraças ; não 
vamos auloris:t1-as mais por esta lei; o 
governo csl(t aulorisado para curar da publica 
seguran\~a ; nlío se precisa mais. 

O arligo 3• estabelece rousas por agora 
impralicavcis. Quer que nlío se dêm cmpt·egos 
de conôanra a estrnngeiros sem que lenhno 
obtido cm·t;i. de naluralisaçl'lo, e marca logo 
sele azmos de resitlencia. Neste caso, St·. 
prc;;idenlc, 6 nccessario . naluralisar o Iord 
Cc c!mmc, e outros o!Ticiacs que servem cm 
a· nossa esquadra; mas se cllcs nfLO quizcrcm? 
D:r:t tal vez o nobre projeclista que este decreto 
tem o seu efl'eilo cl'01·a úvanle, bem vejo; 
mas quem nos ciz que nl'lo leremos j{unais 
necessidade de estrangeiros que nos queírão 
pt·eslar seus serviços~ Que emprego ha de . 
mais confiança do que o conunando da nossa 
esquadra? 

Entretanto o lord c os antros não se têm 
nnluralismlo, c nem qncrcruo lah•ez; c muitos 
estrangeiros qucz·cri\0 servir-nos, sem por isso 
quer·crcm ficar sendo hrazilciros. 

A conslituíção, St·. presidente, é que deve 
rcgul;u- n fúz·ma das nt,tm·alisuçoc~, c as 

condiçücs para· occupar empregos; ó pnra c,;~e 
lempo qnc. devemos gnardnr o legislat· sohre 
isso. 

Por agom o governo que di~lrilmc. os 
empregos nãO ó lito estupido que mctta nos 
lugares os vindos de novo, principalmente 
porluguczcs, quando dos que já d estn.o e 
mesmo dos brazileiros cllc tem exigido, c 
com razn.o essas qualidades que requez: o 
projecto. Emborn com os que agora vierem 
o governo ponlm ern pratica essas nnlurali· 
saçúcs ; mas com os que j{t c(t esl1lo, é rncller 
o desassocego cm toda a parle: Valo por· 
tanto que nllü passe o projecto á 2" discussM. 

o Sr. Alencar:-Sr. presidente. Como cada 
um pensa das malerias conforme cllas se lhe 
anlolhão, nil.o me admiro de que o illustz·e 
autor deste projecto pense t~o diumclralmenle 
opposto <is minhas idéas. 

O illustrc preopinantc que acaba de fallm· 
cm alguma cousa j{( me prevenia, porém como 
cu lenho de votar contra este projecto cm 
todas as suas parles, não posso deixar de 
cxpenclcr as razúes porque assim obt·o. 

O projecto que ora nos occupa, contém cm 
si tres partes, e é necessario tratar de todas 
ellas, pois são conncxas umas com as outras. 
Projectos ha em que se púde seguir nesl>( 
primeira discussão n letra do regimento, 
porque aprcsenUlo uma idéa simples, cuja 
conveniencia ou dcscomcnicncia pôtlc ser 

·tratada cm globo; este por·ém de outra na lu· 
reza é. 

Seu íllustt·e uulot• pretende lrcs cansas 
muito di•tinetas cnlt·e si: 1", naturalisar os 
emopeus residentes no Brazil, que tiverem 
dado mostras de adhcsuo {L causa da indc
penclencia; 2", autorisar a·govemo para mandar 
suhir do impcrio aquclles que forem suspeitos: 
3", conceder ao governo faculdade p:\ra dar· 
carta~ de naluralizar;il.O, debaixo de cc!'las 
condzções. 

E' ncccssario examinar cacht uma destas 
parles de per si. No meu modo de pensar a 
1" é desn~r.essariu, anlipolilica c perigosa; tl\ 

2" é injusta e cruel; a 3" é impraticayeJ da 
mancirr. que esl{( 110 projecto. Passemos a 
provar cstns asserções. 

Sr. presidente, é ncccssario remontarmo· 
nos á época de nossa indepcndencia, c dcscn · 
volvermos princípios que silo bem sabidos pm· 
lodos, mas que parecem agora esquecidos, ou 
de proposito ignorados. 

O que cramos nós ainda no principio do 
nnno passado? Todos forma vamos uma sacie· 
dadc, a que se chamava naç.l'lo portugucza: 
lodos e ramos mcm bras dessa familia, todos 
goza vamos dos direitos de cidadão porlugucz. 

Que succcdeu depois? Os membros dessa 
mesma lhmilia, que habit.wno esta parte cht 
nnr;no, chamada Braúl, usando dos direitos 

·-·-· --·-·· -· ---···· ........ ,. ____ , __ . ··-·---.. ------·----
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inalienaveis c impre:;ct·iptircis que têm os 
poros de se dccbmrcm independentes, quando 
c!tCN:lo ao estado de ririlidade, conhecendo 
ter ~chegado a. época. dessa virilitlade, c que 
i:i nãO precisav!l.o de tutor; reconhecendo os 
i·ecursos cxtraordinarios que tinhão dentro de 
si para sustentar ::t sua inçlcpcndcncia, c 
aggeamdos finahncnte c!as côrtcs de Porlt~gal, 
que· nada. menos qucrtflo. do que csCl·a:·tsal
os romperilo os laços socHtes que os untão a. 
P~rlugal, pro.clamarilO sua indcpcndct:cia, e 
formarãO um novo pacto, uma nova sociedade 
c uma novtt familia, a. que chamarão mção 
hrazileira; mas quem fez isto? Farão sómcnte 
os habitantes do Brazil, ncllc nascidos? i\"ão 
de certo; forão tmnhcm os hnbilanlcs do 
Brazil, nascidos em Portugal; logo lodos cllcs 
Jicarão sendo cidadãos brazilciros igualmente 
com os mscidos no Brazil ; todos ficarão 
gozanJo na nom sociedade dos mesmos 
direitos. assim como ;;o.zavrlo na velha.; lodos 
JinalmcÍllc silo membros desta nova familia, 
assim como erão membros da vcllta f:unilia; 
porque todos de conumnn accordo lizcrão o 
no1·o pacto, c scparnrM-sc de Portugal; nem 
nm sú insta.nlc esliYcrão dc>ligados dos laços 
sociaes uns para com os outros, pelo contra
rio estes se conservarilo sempre, e só o que 
fizcrilo foi romperem os laços que os ligavi\0 
a Portugal, e conslituircm-se em naç1\0 indc
peiJdenle; logo clcsnecessmio é dcclamr-se por 
uma lei, que silo cidadãos hrazilciros alguns 
dos membros da familia bmzilcira, e outros 
IlilO; quando lodos elles o são de direito 
por gm('a da gmndc acção rJUC pmlicarãO, 
isto é, pela declaração llc sua indcpcn
dcncin.. 

Dcm se v6, que qun.ndo cu assim Jallo 
da· igualdade de direitos entre os habitantes do 
Brnzil, nascidos neste paiz, c os nascidos cm 
Portugal, não quero abrm1ger os que se op
puzcrão, c ainda se oppoem ÍL nossa causa; 
estes, claro· csU, que não entrarãO 110 nosso 
pacto social, c lambem en creio que não é 
com estes que Jhlla o aulot· do projecto; pois 
estes são decididamente nossos inimigos, e 
nrto podem set· naturalisados brazilciros. 

Se pois é dcsncccssario dizer-se que são 
cid:tdflos brnzilcit·os os lmbitantcs llo Brazil 
nascidos cm Portugal, é :mtipolilico J(tzcr essa 
declara~ilo, pm·quc daríamos a entender a 
esses cidad;ios qnc nús temos cm menos conta 
os seus dirc·ilos; que suppomos aos nascidos 
no Brazil com mais dü·eitos; c que cllcs 
para _scl'Cm cit!aduos necessitllo de um favor 
nosso : isto causarú o clcsgúslo c a desconfi
ança nessa por(~l'\0 de cidadilüs, nli;\s muito 
numeros:t e entre quem existe sem duvida 
uma gt·andc parle da riqnezn da nar,:ão; além 
diSSO é perigosa lllll:t ta] uecJm•:J('àO j pOl'flllC 

diz o projecto que silo cidadnos bt·azilciros os 
portuguczes que til·crcm <btlo moslrns de 

:idltcsão ÍL causa do Bmzil: ora quem se1ú o 
juiz dessas mostras de ndltesi\o? 

Se~uram ente o publico; logo segue-se a 
confusão c a desordem; um mesmo homem 
será muitas vezes julgado cidadno por um 
que suppuzcr nel!c sentimento de adltesão, c 
ao mesmo tempo o não será por outro que 
lhe desconhecer la! adhcsão, ou duvidar das 
proms que lenha dado dclla: desta diversidade 
de opiniúcs nascerão naluralmcntc denuncias 
c denuncias sempre cm sentido contrario: 
Deus nos livre de scn1elhantc lmrulho. 

Senhores, por mais que cu lenha atormen
tado a minha cabeça, 1111.0 posso considerar os 
naturaes ele Portugal residentes no Brazil senão 
de dois modos: ou ellcs proclamarão, ahr~çnr11o, 
ou não se oppuzer1lo á nossa inclcpcndencia, 
antes uzarilo, c uzilo do signal caraclerislico 
da adhesão que é o laço nacional c então 
são cid~dnos lJrazilci.!'Os da mesma i·órma. que 
os ~asctdos no Braztl,: ou clles se oppuzcrão, 
c amda se oppocm a nossa causa c então 

•• o • J 

sü.O nossos mtmtgos, asstm como o serão os 
mesmos nascidos no Brazil que tal fizerem; 
ora lanlo para uns como para outros dcs
necessaria 6 a. lal naluralisoç11o; porque os 
primeiros silo já desde ç principio cidudilos, 
e os scgundo.s nunca o devem ser: logo pam 
que este proJecto? 

O íllustrc d~pulado suppoz uma hypolhcsc 
falsa; pcrsuadw-sc de que l11o súmente os 
filhos do Brazil forão os que proclmnarão a. 
indcpendencia c formm·ão o novo pacto, e 
que os habitantes do Brazil · nascidos cm 
Portugal cslav1'l0 como meros espectadores 
cm lugar segregado, c enUio o illuslrc depu
tado suppúe uma· grande generosidade dizer
!llc :- oh Yús, lilhos de Portugal, que ahi 
eslacs, Yinde para o nosso gremio se · n1lo 
I'OS oppur.cslcs ú nossa. inclepcndencia :-enga
nou-se o Sr. deputado; todos os habitantes 
do Brn!J, quer aqui nascidos, quer mscidos 
cm Portugal fizerl\0 ::t mesma cousa, lodos 
proclamarão a indepcndencia, todos estãO no 
mesmo :;rcmio, lodos finalmente gozão dos 
mesmos direitos, porqtlC isso o devem ú sua 
propria obra. 

Ü i!lus[rc d~pulado repat'C f!UC j:\ liM Ó 
representante so da parle da população bra
zilcira, que nasceu no Bmzil: . é lambem rc
prc~cnlan1tc daq:w

1
lla
1 

que nasceu cm Portugal ; 
mtutos c estes etc ac ãos dcri\o jú seus votos 
para a sua clciçno, pot·que cllcs linhão pal\l 
isso o mesmo direito. 

Se pois, como me parece ler moslmdo, os 
nascidos cm Portugal s1lo cidadãos brazilcil'Os, 
sem ser neccssaria aquel!a declaraç:to, segue
se a injusli(~a da 2' parle do projecto. 

Pois que, Senhores! Aulorisnr o NOYemo 
pam mandar sahir para lüm do Brazil os cldndilos 
bnl:dleiros sú por suspeitos, isl(J pot· lerem 
nnscitlo cm Portugal! Scr1\ uma desgrn1·n então 
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pam o cidadãO brnzilciro o ler nascido no velho 
mundo! Onde j:i se v i o semelhante cousa! 
lslo nem cm Argel; c cnluo diz o Sr. deputado 
-seja mandado para a sua; patria-qual 6 a 
patria de um ciuadão brazileiro, ainda qnc 
cllc lenha nascido cm Portugal; senão o Brazil? 
E hadc ser por suspeitas arrancado da socie
dade que adp~ou, c mandado para a terra de 
seus inimigos? · 

Sim, inimigos sno os pertuguczcs de lodos 
os cidadnos brazileiros, c se alguma di!Tercnç.a 
lia .nno pódc sct· outra scnno a de lerem os 
porluguczcs mais raiva aos nascidos em Portugal 
que são cidadãos brazileiros ; c comtüdo nús 
leríamos a cmeldadc de mandar estes cidadãos, 
sú por suspeitos, para saciarem ncllcs o adio 
os nosso inimigcls? NãO de certo. 

O cidadão brazilciro csl(L escudado na lei : 
sú esta o pcrsiguirá; lenha elle nascido onde 
quer que fô.r sú a lei o punir{L: o governo nunca 
scr•i aulorisado para degradar o cidadão bmzi· 
!eira c cnU\o porque, por suspeitas! Isso seria a 
maior das crueldades. Faça a policia o seu 
dever: procure que um ou outro descontente c 
desafeiçoado nno faça desordens: se comtudo 
algucrn as fizer, a lei o punid, e a .sociedade 
flcar(L li 1·re de um ril<ÍO membro : cm quanto 
poróm isto n1\0 SUCCede VÍYU tranquilo O Ci· 
dadno, nascido aqui, ou cm Portugal, porque 
o corpo de seus representantes n1\o consenlir(L 
que ellc seja alnca.do. · · 

Quanto {L 3" parle ó facil de conhecer n 
impraticabilidade âclla: eu até admiro como 
o illuslrc autor nno a concebeu. 

Nella se autoriza o governo para conceder 
ca~la de naluralisaçilo aos estrangeiros, dando 
como requisito ncccssario a rcsidcncia no 
Bmzil de 7 annos; c isto emquanto a consli
lu,içilo não mandar o contrario: ora cslá. 
vis lo que é impralicavel o governo. conccdet· 
uma só carta de naluralisaçl\o; porque é 
ncccssario que se passem os 7 annos para 
isto acontecer: mas muito antes dos 7 mmos 
lm de . npparecct· a consli luiçno; c como 
esta é quem dahi por diante ha de reger, 
segue-se que a lei nesta parle nunca é 
pratic.avel. -

Tenho pois mostrado a meu vêr, que o 
projecto ó dcsneccssnrio, anli-polilico c perigoso 
n:. 1• parle; injusto c ct·ucl na 2", c impm· 
ticavcl na 3", logo nil.o deve passar à 2' 
discusstto, e deve ser ·in limine desprcsado.' 
Com cficilo, Senhores, seria ncccssaria uma lei 
1iara sct· reconhecido cidadilO !Jrazileiro esse vc· 
ncmndo prelado, que por escolha do povo se 
acha sentado entre nús? Seria necessario uma 
lei para serem reconhecidos cidadnos brazilciros 
lnntos rcspeilnveis'varües que esli\0 occúpnnclo 
lugares na nossa ~ocicdade? Deputados, 
ministros de cslntlo, mugislrudos, chefes de 
cot•pcs, c milhares de cmpregndos precis1l0 

TO:\fO 2. 

uma lei nossa pum serem reconliCcidos 
cidadãos? . 

Urna grande parle da populn~~llo da nação 
entre a qual se vê muitos proprielarios, nego
ciantes, liltcralos, finalmente o mesmo chefe 
da naçãO, prccisaráü de uma lei para o seu 
reconhecimento como cidadãos? Jlíno de certo; 
cllcs são cidadnos do mesmo modo, e desde o 
mesmo tempo que nús somos; c que s1\o 
lodos os mais membros da sociedade brazileirn. 

O lerem nascido em Portugal nM lhes 
deve serviL· pára lerem menos direitos do 
que nús; é o merecimento e não o lugar 
do nascimento qucm distingue o cidad1\o 
hrazilcit·o. Eu sd, Sr. presidente, que ó 
ncccssario ·certa· rivalidade enll·c os individuas 
da uma nação, e os indivíduos ela outra 
para se conservar a indepcndencia das mesmas, 
porém essa rivalidade deve existir de uma 
nnçno para outra, e não entre os membros 
de uma mesma sociedade, como iria excitar 
este projecto. 

Demais a rivnlidadc entre os brazileiros, 
c porluguezcs, nccessaria para sustentar a 
independenCia do· Brazil, jà existe de certo; 
c se alguma cousa deve ser obra dõ legislador 
prudente é 'mitigal·a, c abrandnl·a, afim de 
que n1\o produza maior cfi'i~ilo do que aqucllc 
que se qncr, excitai-a, e excitai-a entre os 
mesmos individuas da. nossa sociedade seria 
nm erro, pois iríamos mcllcr a sizania, odio, 
c desconflnn~a entre -o marido e a mulher, 
o pai e ó filho, o caixeiro c o :una, c final· 
men~c entre os mesmos subdilos c o monarclm. 

As gcmções fulums mui~ alguma cousa 
podcrúü fltzcr ; nús porém dcremos lembrar· 
nos que uma grande parle· da nossa ropula· 
ção é nascida na .Europa, c o melhor modo 
de a conservar ·unida a nús é h·nlando·a com 
a mesma igualdade, respeitando nella os 
mesmos direitos, e olhando para e!la como 
para os mais membros da sociedade brasileira. 
A .i ustiça assim o pede, a prudcncia e a 
politica ·o ordcn1\o. 

Não caldamos linalmcnlc no mesmo erro, 
em que cnhino os porluguczcs no tempo do 
governo velho, isto é, de olharem para nús 
com desprezo, c reputarem-nos menos dignos 
do_ que ellcs, 'isto muito nos dcsgoslwa, c 
excitava.. nossa indignn~~no ; o mesmo succc· 
del'ia com cllcs, se nós uz:tsscmos da mesma 
injustiça que ellcs comnosco pralic~vilo. !'o to 
pois, 'outra vez digo, para que o prOJCClo 
nno pr.ssc á 2• disussM. 

o sr. Muniz Tavares: - St·. presidente, 
como se tem permittido aos Srs. dcpulac'ol 
nesta. 1• discuss1\o combnlercm o projcc·tn 
por pat·lcs conlt·n o que prescreve o regimento, 
ell re;;pondm·ci lambem por par!cs .. O 1" 
m·tigo foi alacndo pot· conter dCiull·ma .mexe·· 
quivel, a cxitjencin de provas nno eqml'ocas, 

1-1 
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(disse um Sr. deputado), exclue um grande 
numero de porturmezcs, que pelo acto ele 
dcixarcm·sc ficar JJO Brazil, têm direito ao 
fôro de cidad~o. 

l\'ilo se lembrou porém o nobre deputado 
que cm todas as naç.ocs o f[n·o de cidadão 
sempre é concedido com demasiado escrupulo, 
por isso que é a mais alta honra a que pócle 
aspirar um estrangeiro. NilO se lcm.brou 
igualmente que a mór parle dos portuguezes, 
que se cleixúrilo ficar, nilo foi scnilo por seu 
interesse peculiar, c que lali'CZ no fundo de 
seu corac'ilO suspirem todos os dias por vollar 

. ao lugar' de seu nascimento para onde os 
convidno todas as atreir.oes do espírito; se se 
lembrasse de certo ni'io quereria uma tal 
prodhralidade; quanto mais que concedendo
se se~n reserva o fôro ele cidadilo a todos os 
porluguezes ora residentes no Brazil, fazia-se 
uma injustiça · aos bons, por isso que os 
nivellmnos com os máos, ficavão sendo desta 
maneim igualmente cidadilos brazileiros os 
malvados portuguczes que se achilo na cidade 
da Baltia, no Maranhilo e . Pará; isto sem 
duvida é o que seria revoltante c impolilico, · 
iria desgostar aos bons portuguezes, e cons
ternar .a todos os brazilciros. 

Disse mais, outro Sr. deputado, (e com 
bastante admiraçilo minha) que o 1" artigo 
em desnecessario, porque todos os porluguczes 
que licarilo no_ Brasil depois da decla1·açilo 
da sua indepcndencia, erllo j{L cidadilos 
hrazileiros, nlla precisayilo desta nova classi
fica~ilo ; c em defesa desta sua ccleberri ma 
opinião mmpeu cm cxclama~úes a meu vêr 
mui pouco di3cretas ;-quereremos declarar 
cidadilo hmsilcil·o ao vencravel prelado, que 
tem assento neste augusto recinto, c a outros 
porluguczes lambem respeita veis ?-Ao · que 
respondo, sim, Sr. Eu nno considero a 
portuguez nenhum depois que ·nos consli· 
tuimos em nn1~i\o separando-nos de Portugal, 
sen:la como estrangeiro pertencente a uma 
naç1l0, com quem estamos hoje cm guerra· 
aberta. · 

Julga que nunca foi desdouro o declarar-se 
cidad1l0, a quem ele direito a nl\0 é; pelo 
contraria persuado-me que se dcvillO gloriar 
muito c muito aquel!cs dos portuguczes, 
sobre quem recahissc esta declaraç:la, por isso 
que cnUto tinha-se verificado o que cu exijo 
no artigo, c que de certo supponho verificar
se nas pessoas allegadas pela nobre preopi
nante, só pelo simples acta ele suas clciçoes 
ao importante lugar de deputado. 

Quanto ao 2• artigo, que fez maior imprcssno 
nos Srs. deputados, cu respondo: qu~m quer 
os fins, quer necessariamente os meio~. 
Ncnllllm de nós deixm·ú de querer que a 
nossa santa causa progrida .com nquclla 
marcha mngestosa, que tanto convém ; nenhum 
de nós deixar•í de querer colhct· os saborosos 

f'ruclos da h:ll'!nonin, da paz c da· concordla, 
nenhum finalmente deixará de appelcccr, que 
a nossa indcpendencia seja quanto antes 
reconhecida, c o systema monarchico consti· 
tucional firmemente consolidado; c quem 
quer objectos de semelhante natureza, objectos 
tllo louva veis, ·ainda se delem cm escrupulos 

· frívolos só proprios daquelles, que adormecem 
na meio elos perigos ! 

Ignorão por ventura os illuslt·cs preopi
nanles, que entre nós existem víboras pc\'O
nhentas qne astutas espreitilo occasião favoravcl 
para morder· nos? Ignor1lo que os perversos 
de Portugal têm mandada assassinos desal
mados para nos roubarem as pessoas que 
nos são mais caras'/ NilO saherlla os Srs. 
deputados, que elles pretendem dividir-nos 
com as suas doutrinas insicliosa.S, procurando 
o~ animas dos incautos brazilciros, fomentando 
idéas lisongeiras de republica só ~ara dilace
rat·-nos ? Esquecer-se· hilo finalmente de que 
todas as naçúes ela uniYcrso sempre tomár~.o 
cm crises arriscadas nilo sú as · medidas 
apontadas no 2' artigo, cama outras ainda 
mais for(es? E o que é que se pretende 
neste artigo? N1l0 é aquillo ml:'smo que a 
justiça nos recommenda? Não é até um 
rasgo de bencficencia fazer com que se 
retirem para o seu .paiz ou para outra 
qualquer parte fúra da territorio do Brazil, 
lJOmens que nilo pertencem ao nosso paiz, 
e que se os deixarmos .. ficar, talvez nos 
vejamos obrigados a descarregar sobre cllcs 
os golpes das mais severa justiça, ou ficar· 
mos de todo perdidos ? 

l\'ão é sabido geralmente que quando uma 
nac.~ilo está cm guerra com outra mandllo-sc 
retirar os subditos da naçM inimiga? E nós 
com este artigo n1\o mitigamos ainda esta 
medida, ·que o direito das gentes prescreve, · 
fazendo lilO sómente sahir aquclles portugue
zcs suspeitos, e deixando nos empregos, e 
empregos de considcraçilo aos que têm dado 
provas do seu comportamento irreprehen· 
SÍI'Cl? 

Diz·sc porém que isto é deixar a arbítrio· 
ao ministerio: nno duvido; as naçocs muitas 
Yezcs pm·:t salvm·em·se vêm-se na dura neces
sidade de recorrerem a este extrema. Quanto 
mais, Srs. que devemos confiar· nas luzes, e 
patriotismo elo ministeria actual, clle ·é com
posta. de varoes interessados na manutcnçna 
da nossa inclcpendcncia para a qual têm tra
balhado incansavelmente cama é publico ; e 
se nno 'confiamos muito, tomemos medidas 
mais rcstriclas para prevenir a extensão da 
arbill'io; pot·ém nno deixemos ti revelia a 
nossa causa, não concorramos pam que clla 
se perca. Allcga-sc mais qüe vamos com o 
arli~o n)ll'Íl' as parlas a dcn uncias. Pot·ém, 
pergunto cu, c sertl a governo tão cstupido 
ou !no mal intencionado que pai· uma simples 
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denuncia sem precederem pelo menos alguns 
r;ráos de probabilidade haja de -fazer sahir 
do. tcrritot•io do Brazil pot:luguczes pacificas? 
Se é assim cnt1\o acabemos com um tal governo, 
procuremos de o reformar mas . não nos 
declaremos contra a medida proposta no artigo. 

Quanto ao 3• artigo, nunca esperei que 
cllc fosse combalido nesta 1" discussllo; cu 
lisongeara·mc de que a sua matcria passa· 
ria sem qu~ ninr;uenl_fallassc , sobre clla; 
porque parecm-me que todos nós cançados 
supportarmos preterições dos portur;uezes, nno 
quereríamos que os que. daqui cm diante viessem, 
achassem a porkt franca .pnrn um pleno 
ingresso; julgam indispens:t\'el a medida pro· 
posta para que o governo tivesse uma norma 
segura para se poder regular, e nlto cha· 
mar.~se· á ignorancin dizendo que nilo Hnlut 
lei que o inhibisse; consideremos, Srs., que 
pelo estado, cm que se acha Portugal,· nús 
nos h:t\'emos de rêr cercados de porluguezes 
solicitando empregos; cllcs ainda nllo se de· 
scngan;\rllo de que j;í perdCJ;no o que por 
tantos a unos dcsfrucl:írão; todas as pr·ceau
r;.ocs a este respeito n:to sao demasiadas. 

O que 'se tem dito' a respeito dos requi· 
silos que cu exijo para a natnralisaçilo, de' 

. que isto 6 suppôr que a cOt)stilui_çüo 11ã_o se 
acabar;\ cm sele annos, nada se oppoc ;í 
doutrina do artigo, ·~ liina lcmbrunr,:a miuha 
que por ser favoravel aos portuguczcs talvez 
se lance m!lo dclla na consliluirno. Além de 
que estes argumentos por agora' ·uno devem 
ler lugar, c só sim na 2' discus~ão. Os 
nobres prcopinanles só se dcvcrião Jimil;u· a 
considerar se a medida proposta era ou não 
util. Tenho portanto respondido ús objecçocs, 
que segundo a minha lembrança ouvi cmil· 
!ir contra o· projecto, c conç}úo. votando 
para que clle passe tl 2• díscussl\o · 

O Sr. Henriques de Rezende :-Levanto· 
me, Sr. presidente, para respondet· ao que disse 
o nobre autor do projecto _sobre as cautelas 
que sno precisas contra qualétuer trama dos 
nossos inimigos. Eu quando combali o pro· 
,ieclo cm todas as suas partes, muito bem me 
lembrei desses perigos de que falla 'o nobre 
projectista, tudo me occorrcn; mas: lambem 
me lembrei que esta lei era desnecessaria, 

· por·quc o goi'Cruo está autorisado . para curar 
da segurança· publica, c n11o h a de emprC· 
gar individuas que lhe· n!lo mcrcçno confiança. 
E se a nós ,-iercm pessoas a espionar, 
c a machinar contra a nossa iildcpendeücia 
c systcma constitucional, existem leis claras 
c vigorosas, quan lo bas,ta, pat;a CJUC o govcr· 
no -possa punir aos que vierem, c aos que 
existirem j;l entre nós. 

O Sn. PnESJDEN'I'~ declarou que· ficava adi<tda 
a discussllo por estar chegada a lJora 
da leitura .dos parccct·cs de commissllcs. 

O Sn. ~ont'EWA D.\ G,nu por parle da 
commissrto de podm·cs leu o seguinte 

P.\Rf:CER 

cc A coJ_nmissno de poderes examinou o 
diploma do Sr. Antonio José de Araujo 
Gondim, deputado eleito pela pt·ovincia de 
Pernambuco, c o achou conforme ás actas, 
c estas lambem conformes ao decreto ·c in· 
slrucçlles para as cleiçocs dos deputados. Por· 
tanto é de parecer que o di lo Sr.· Antonio 
José de Araujo Gondini póde vir tomar assento 
nesta assembiéa.-Paço da assembléa, 19 de 
Junho de 1823.-Nanoel Ja!Jintlw NogttBira 
cln Gcmw.-Antonio Carlos R-ibeiJ"o ele An· 
clrada Jfaclwdo e Silva. ,_Foi approvado. 

O Sn. HoonJGUEs VEJ.wso, como relator da 
commissão de legislação ·leu lambem o se· 
guinle 

PARECER 

" A commissn.o de legislação tendu visto 
o requerimento de Ignacio Rodrigues c_ oul_ros, 
que vencidos por Agucda Caetana no lr1bu· 
nal da supplicnrllo, em uma causa movida 
sobre ·a sua lib~rdadc, têm conseguido rcvis· 
ta; mas nãO a têm podido seguir por falta 
de meios, e por se verem perseguidos pela 
dila Agucda· Caelana que procura apprehen· 

. clel·os, c j{t tem vendido ~lguns elos collili· 
gantcs; · c requerem por tsso nma ordem 
para que poss'ão Iiwcmcnte tratar ela sua 
vida, até que se dccitla legalmente a questão 
da sua liberdade; é de parecer que n1\o 
pertence á assemblea o deferimcnto.-Par,'o 
da asscmbléa, 17 de Junho de 1823.
Ántonio Rod1·igues Velloso de Olit·eil·a.
Jo.~é Antonio da Silva llfaia;-Joüo Anton-io 
R9d1·1:[{ltes de Carvalho.-]). Nuno Eugenio de 
Locio e Seilb·ilz.-Jo8é TeLteira da Fomcca 
Vasconcellos. )> · 
o Sr. Rodrigues de carvalho :-Estes rc· 

quct·cnl~s pedirão revista em tempo, c foi· 
lhes concedida mas nüo tiverllo meios de 
a seguir, c por isso n!lO p_uderüo aproveitar· 
se da gmça, Ora, nós nüo ·podemos suspcn· .. 
·der a execuçn.o de uma sentença legalmente 
pt·oferida; e por isso o remedia. qu~ se lhes 
podia dar era socorrcl·os com dmhe1ro para 
se,uircm os tct·mos .da revista; mas a as· 
SC~1b]éa 11110 faz esmola>'; e por iSSO a COtnmissM · 
foi de parecer que uno JlOdia deferir-lhes. 
· o sr. carneiro da cunha :-Sendo a libcr· 
cinde . do homem um objecto de tanta 
pondcraçno, p~recc-mc que o govcrn~ ~lc~·cr;í. 
prestar a poss1vcl protccçüo a estes mlchzcs. 
Ellcs allc,llo com direitos ofi'cndidos, c 11110 
tem meio~ de proseguir os lermos jutliciacs. 
E nllo haverá remedia algum para atalhar. 
os seus males? 
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A assem blúa ntto poder;í valer n estes 
desgraçados que rccl:mJ11.o seus direitos? Eu 
nno sou entendido cm jurisprudencia, c por 
i;;so me n1l0 opponho aberlmnenle no parecer 
ela commissflo ; mas sempre quizcm que a 
asscmbléa lon)assc cm consideraç1lo a sorte 
de lacs miscraveis, e que no menos remclln 
o negocio ao governo recommendando-lhe 
que os auxilie sobre o que pretendem. 

o Sr. França :-Em tempos antigos veio no 
Bmzil uma carta regia, ou não sei que outro 
diploma, para rtuc o ·vrocurador da corôa c 
fazenda c solicitador desta promovessem de 
otlicio as causas de liberdade dos escravos.' 
Tenho idéa de que este diplon1a se acha 
registrado nos lil'ros da antiga cxtincla pro
vedoria da fazenda desta província do Rio 
de Janeiro; c cu lJOi de ter notado cm um 
indico a sua data, c numero do livro cm 
que se acha registrado. Cal li o porém essa lei 
cm esquecimento, porque nãO interessava 
scni!o a esses misera veis: c obrigava n 
ministros a ll·ahalhar de gt·aça cm favor 
clcllcs. 

De força devia callir cm esquecimento uma 
lei desta natureza; mas clla existe c a sua 
disposição é salutar no caso. Re1·iva a obscr
vancia da lei, c dê-se a uma classe de 
individuas tão miscr:l\:el aquclla mesma prolcc
t:ão publica que lhe n11o negou, antes posi
tivamente outorgou um go\'erno despolico. 
Para fhzcr leis no1•as, c zelar a observancia 
das leis velhas é que nús aq~i nos ajuntamos. 
Que importa que um miscravel supposto 
escr;wo de um injusto senhor lenha notaria 
direito a ser declarado livre, se niío tem 
dinlwiro para o primeiro requerimento que 
lia de fazer, c se a sua pessoa cst(L :i dispo
siç::to do mesmo injusto senhor com quem 
lm de litigar? · 

Eu tenho sido testemunha de muitos casos 
destes cm que a oppressllo do csct·a vo, c o 
seu desamparo é o unico titulo do seu 
capth·ciro: ainda ltontcm me, apparcccu um 
destes miscravcis com um ·tcslmncnto cm que 
lhe fôra legada a liberdade; c não obstante 
o qual fôt·a prezo como escravo fugido pela 
lmrbarida!lc do testamenteiro, que á força o 
detinha no caplivciro. Tal immoralicladc dos 
nossos conlel'l·ancos deve acabar . pondo-se 
estes infelizes debaixo da protccçi\0 que lhe 
dá uma lei existente~ cuja obscrvancia da1'c 
reviver. Eu me encarrego de cxiuninar a sua 
data, c darei conta a esta asscmbléa da 
minha diligencia, porque tenho lembrança 
de a haver notado cm um indicc. . 

O Sr. Accioli :-Se existe a lei de fJUC 
J'cz mcnçno o illuslrc prcopinantc não me 
consta, pois que uno a lenho encontrado nas 
collecçoes das extravngantcs; o que sei 6 que 
a lcgisla~iío de que usamos pam a defesa das 

pessoas miscmvcis, taes as de que se tmla 
determina que se lhes nomêc um clll'adot· c 
que scmcllwnlc c;;colha recaia ernum advogado 
de probidade. 

Ora, se o juiz, cm .lugar de ler em vista 
estas cit·cumslancias, pelo contrario praticou, 
nfto satisfez á sua ohl'igaçã.o. Portanto mande
se pôr cm pratica a lei, puis custa a acrc
dil:n· que por uma petição de rc1·isla se 
pedisse tno exorbitante quantia; principalmente 
<t pessoas lftO desgr:w<tdas, que propugnavuo 
para obter a sua liberdade, c a quem as leis 
tanto protcgen1. 

o sr. Franca :~0 direito que tem o escravo 
como qualquér outro individuo li rrc para 
requerer perante a justiça é liquido, c est.i 
na disposiçllo geral da lei. Mas essa não é a 
questão: a questão é que além desse direito 
indil'idual os Jiworccc o direito de prolccçrLD 
concedido á sua condição como miseravel 
que é. E' este um direito outorgado á classe 
crit geral bem como o c aqucllc que se 
concede nos orph:tos, prodigos, mentecaptos 
etc. a cujo juizo se díL um fiscal que vigia, 
c é ou1•ido cm todas as suas demandas 
judiciac!'. · 

O legislador entendeu que a causa da 
liberdade dos cscrn,·os era uma causa que 
tinha alguma cousa de publica, quiz que como 
tal fosse lraladã, c que as parles fossem 
ajudadas pelo procurador da corôa na demanda 
da SIHl liberdade. A lei é justa; c se digna 
de um gol'ct·no despolico, muito JJJais de um 
srslcma verdadcirmncnlc constitucional. Obser
l;c-sc pois a lei ; o procurador d:L cot·ôa que 
faça o seu ot1icio cm beneficio destes infelizes ; 
c cm grande parle serão soconidos na sua 
miscl'ia c opprcssno. 

o Sr. Accioli :-St·. presidente, para que 
estamos a complicar a questno? l\Iandc-sc poL' 
cm pratica a ordenação, c logo estes misera veis 
lerão quem os defenda ; por isso mesmo que 
são miscravcis l•lm o seu cumdot· ohrigaçno 
rigorosa· de os defender, , c promover a sua 
justiça independente de pagamento. 

o Sr. Teix.eiro. de Gouvêo.:-Sr. presidente, 
trata-se de um ob,ieclo muito seria, qual a 
liberdade de um homem, c por isso digno 
da nossa inaior a_llenção ; é verdade que ó 
parecct· da commtssilo, conforme as regras 
estrictas de direito é exacto, mas cu n1l.o 
sei se o rigor de direito neste cJSo se com
padece com a justiça universal; cu creio· 
mesmo que nós sem infringirmos a lei, nem 
usurparmos as attribuiçoes dos outros poderes, 
podemos remediar estes m~lcs. 

Estes homens aprcsentno lres sentenças a 
seu favor, esta circumslancia me fhz crer que 
cllcs têm justiça; e que talvez :t sentença 
que re~ogou as . lt·cs fosse dada por contem
pl:u;ocs ; cu nno entro no lllct·ccimcnlo da 

• 
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causa, mas, Sr. presidente, custa a crm·, que 
lautos juizes errassem, principalmente quando 
scntenciavilo causas de miscravcis, porque 
cn lrc nús passa c.:imo pt·ovcrhio, que homem 
pobre nM lcm mzlto. . 

A' vista pois do exposto, como a causa 
principal que os move a requerer ú esta augusta 
asscmbléa, é a falla de meios para poãercm 
proscguir na revista, falla esla motivada pelas 
excessivas dcspczas, que a imperfeiç:lo das 
nossas leis impõe a csle recurso, sou de 
·parecer que sejlto . chamados os autos ú 
commissão de legislação, ·quê esta examine 
se ha injustiça manifesta, c que neste caso 
se mande rcvêr na casa da supplicaçllo o 
processo; porque desta maneira sem invasllo 
de outros poderes, soccorrcmos a estes mise· 
raveis que lanlo se fazem dignos desta 
protecção, por quet·crem ''indicar a sua Iiher· 
dadc ; c nem pareça que se altera essenci· 
almenlc a marcha cslabelccida para estes 
negocias ; porque lendo htwido lapso de tempo 
só lcm lugar a rcvi~la de gt·aça cspccialissima,. 
como é dbpcnsa de lei, sú ú da cGmpetcncia 
do ·poder legislativo. · 

O Sr. Carneiro de Cnmp'os : - Não lenho 
noticia da lei que aponta o iiJuslt'C preopi· 
nanlc o Sr. Fran•.~a, mas acho muito urra· 
soado o sco voto, c sou de parecer que 
haja ou ilão haja esta lei, se l'avorc~ltO assim 
estes iul'clizcs, visto que não vamÓs mcllcr 
a mlto no poder judiciat·io. Eslabelcr:a a 
asscmbléa que neste caso c cm outros quacs· 
quer da mesma nalurcsa, deve sempre o pro· 
curador da soberania nacional dcl'cndcr os 
miseravcis que se acharem nas mesmas cir· 
cumslancias cm _que se achllp os supplicanlcs. 

E' uma providencia que dC\'C haver no 
BL"Uzil, aonde não lemos nem ao menos o que 
ha a csle respeito cm Portugal. Naquellc 
rei no é ttula il'lnancladc do Rosario cncarrc· 
gacla de defender a liberdade daqucllcs a 
quem scos senhores querem, contra direito 
reduzir outra \'CZ á escravidão. No Brazil 
nllo lm isto; porlunlo m:mde-sc que o pro· 
c:urador da sohcr:mitt nacional proteja cslc5 
hi:nnc.ns, seguindo-se os lermos de justiça 
graltulamente. · 

ó Sr. Cost~t Aguiar :-Sr. pt·esidénle: se a 
jusli~~a fosse cnlt·e nós administrada gratuita· 
mente, nllo cslariamos agorn embaraçados 
com este caso que é em \'erdadc de lodn a . 
monta, nãO só pela qualidade de causa, mas 
até pela desgraça c fnt!llidadc dos misemveis 
supplicanlcs, que havendo conseguido revista 
na sua causa de liberdade, nãO podem seguir os 
lermos daqucllc recurso pela falta de meios, 
requerendo por i~so uma. · ordem afim de 
puderem livremente tmlttr da referida causa, 
c sem o· perigo de serem lttlvcz perseguidos, 
uu, o c1ue é ainda peior, vendidos pelo senhor, 

eom quem conlcnLlcrn, antes da dccizilo da 
qncslllo: por outro lado porém não devemo~ 
suspender a cxecuçllo de uma sentença, que, 
havendo transitado cm julgado dC\:c ser cum· 
prida, uma vez que nrto scjil. destruída ou 
annullada pelos meios compctcnlcs, c eis-nos 
pprtanto metlidos cm uma collis~o bem cc
lebre pelo 1~1 deposito · dos 60$000 que 
nlto pódc vcrtficar·sc pela pobresa dos dcsgri· 
çados escravos; o que ludo insta para que com 
urgcncia se l'nçn. uma lei, que regule taes 
negocies, c que ponha ao abrigo da juslira 
os desvalidos c miseraveis. ' . ' 

]\Ias cómo esta providencia, alem de levar 
tempo, só deve regular para o futuro, c nilo 
para um caso anlcl'ior,. não púclc por isso 
aproveitar para o presente, que precisa ele 
prompto rcmcdio; porque de outro modo 
podem os supplicanles ser verididos, c talvez 
pam parle l:lo remota, donde nllo conste 
mais noticia alguma clcllcs ; cm ·vista do 
ponderado julgo que allenla a urgencia do 
caso c qualidade de scmclhanlc causa lilo 
sngrada, se rcmella este negocio ao govemo, 
afim de dar as providencias que 'julgar ade· 
qmi.dus pura soccorrer c proteger· estes inl'c· 

~fizcs prclcndcnlcs. · 
O Sr.. Fru)lp ui~sc que lhe parecia melhor 

uclim·-sc a discussão alé que cllc aprcscnlas::>c 
a lei a qtw pe linha rcl'criLlo, pois eslava 
persuadido que existia. 

Assim se dccidio. 
Por não haver mais pareceres de cmmnis· 

sOes c nãO se podct· ·lral[\1' ·do projecto da 
conunissllo de conslilni•.~lto sobre a l'út·ma da 
promulgaçãO das .leis lambem dada . para a 
ordem do dia, por nM estar ainda distribui· 
do pelos Srs. deputados, voltou-se <Í discussão 
do projecto do Sr. l\luniz. Tavares. 

O sr. P.odriguos do Carvnlhu :- O pt·o· 
jcclo cm discussllo é, quanto a mim, digno 
de rcj~içilo. o § 1 n é dcsncccssario c per i. 
goso; o § 2' 6 anliconslilucional, c o § 3' 
ó cxtemporanco e inexequível. Quando se 
declarou a indcpcndcncia do Brazil dcclarou·sc 
por um decreto que os portuguezcs que quizcs· 
sem ficar, fazendo causa commum com o~ 
brazilciros, poriil.o õ distincti vo do . h\ço 
c legenda, c que os que não adherJsscuJ, 
se auzcntasscm denlt·o de certo prazo; dttr!UÍ 
ó evidente que todos nquelles que se não au· 
scnttir1lo fica~·ilo sendo· parte do povo que se 
separou de Portugal, c sendo este pO\'O a 
na~1lo brazileira, cada individuo desta socie· 
dadc, é por consequencia cidadão bt·asilciro. 
A naç1l0 até . enlM compunha-se do · reino 
do Brazil, c dos da Europa, era uma só; 
separou-se cm duas c cada um .scguio a 
sorte daquclla parle a que se unio; nllo se 
púdc ser cidadãO das dnas ll<H,:Ocs, se o::; 
porluguczc~ que Jicarilo no Brazil c pol'lanlo 
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rcnuncíúno a Portugal nno s1lo cidadilOs brn· 
zileiros, donde sno cidaclnos? De Portugal 
uno, porque o acto da sua exislcncin aqui, 
depois elo prazo dado pelo chefe da nação, 
proYn por lhclos uno pertencerem a Porlu· 
gat, Jogo, pertencem ao Dt·azil, c silo cida· 
ditos brazileiros, e por consequcncia n11o 
precisão ela_ dcclarnçno de um direil.o, que 
tinhllo quando a naç110 r:slava inteira, e que · 
continuou quanilo na separação moslt•út:D.o 
fazer parle da fmnilin brazilcira. 

Mas supponhamos por um instante que 
era necessario declarar cidadãos hrazileiros os 
portuguezcs que /icarno entre nós,· cntno o 
paragrapho seda perigoso. Diz o paragrapho 
-os porluguczes que têm dado provas não 
equivocas de adhcsllo á sngmda cnusa da 
indepcmlencia ;-eis-aqui a parle perigosa, é 
prcci;;o .ter dado pro1·as, c provas nllO equi
voca~, mas o que se entende por proras, c 
nno · equiYocas? . Uns cntendcrMl pegar cm 
armas, oult·os concorcr com subsidias para 
as urgcucins do estado, uns cnlender[u:l que 
estas silo cquh·ocas, outros que aqucllas; c 
aqui leremos necessidade de uma escala 
para graduar as proms, e julgar quacs silo 
as int'allil'cis; c quem lm de julgar? Hal'crii. 
uma dcYassa? Se !'ii para meio de juslificaçacs r 
E quem ignora o que são juslificaçilcs. 

Supponhamos que um cidadão pacato Jtilo 
. pegou cm armas porque o nno cltamnrilo, 

· porque 111to houYc occazino, porque não é 
espadachim; que não concorreo com dinheiro 
porque o nno ti11hn; supponlwmos que este 
homem regulantlo-sc pelo decreto Jicou no 
"Bra~il, que provas não cquii'Ocas ha de dar? 

Nilo fc~ acções porque não leve occazino, 
mas confiou-se na promessa, c fez o que 
cslaYn da sua parle. Se o Jlarngmpho ao 
menos contemplasse os que tivessem dado 
provas hostis, tínhamos . uma marca, 1i1as 
quando pretende proms nilo equivocas de adlJC· 
s1lo, quer scnlimenlos postos cm acçilo vaga· 
mente; o que sel'ia perigoso, porque abria a 
porta tim·a ser despojado cada um dos dit·cilos. 
já adquiridos, o que sú pódc ser elfcito do 
crime. 

O § 2• é anticonstitucional porque expõe a 
segurant;a individual inteiramente no arbítrio. 

Suspeita .se diz a desconfiança mal funda
da; o cidad:to só póde soiJ'rer a pena do 
dcliclo; c o deliclo só existe depois de prom 
e sentença; ora, cu jtí ·mostrei que os porlu· 
guczes que fizcrno parle comnosco silo cicia· 
dilas; a suspeita nilo é crime, a suspeita 
nno produz sentença e pena, Jogo, por clla 
se uno púdc condcmnar; c condemnando·sc 
ataca-se a segurançn individual, c aqui lemos · o 
paragrapho sustentando o dcspolisn1o c o dcspo· 
tismo mais violento, qual é a dcsnatlll·nlisaçno, 
que tanlomonla tmt11tlar sahit· do impcrio a qúcm 
j[1 é cit!adno, 

Sei que o gol'crno tem tomado medidas 
violentas; nno entrando no mys!el'io do 
gabinete, sei que ellas sempre indispoc1i1, mas 
o chefe da nnr!I.!O bctn reconheceu esta verdade, 
c por isso ' na abertura desta asscmhléa, 
declarou que as circumslancias· cxigir110 lacs 
medidas então; 110 que concordo, c todos o 
reconhecem; porém medidas cxlraordinarins 
só se podetú conceder temporariamente, por 
uma dispensa da lei, mas não firmal-as por · 
lei de maneira que a restricçllo fórmc a 
regra. . 
· Púde objectar-se, mas qualquer púdc provar 
que deu provas, e assim fica liHc da p~na; 
este argumento seria o mesmo que. d1zer 
prenda' se o lwmcm, c pro1·e cllc que & innó· 

· cenle, mas 11ingucm deve ser preso seuií.O 
por dcliclo flagrante ou provado; ninguem 
se púdc defender de um crime, sem a sua 
cxistcncia, a qual sú se verifica nas , duas 
especies anteriores, 'logo, nllo póde . ter lugat· 
a dcfcza de mera suspeita;' c. nem mesmo 
esta clcfezn exotica como é, teria lugar porque 
o paragrapho ordena que se faça retirar o 
cidadão Jogo que a sua collducta fôr suspeita. 

QuanlÓ ao § 3" é fóra de tempo, porque 
estabelece o prazo ncccssario para se nalu· 
ralizar o estrangeiro; o que ha de pct'lenccr 
á consliluiçi!O, a quem loca regular. o modo, 
o tempo, c cit·cumslancias precisas para 
admiltir 110 seio ele nossa· sociedade os membros 
de estranha familia, c sendo ncccssario vencct· 
tempo de domicilio, é agora ·incxequivel, 
porque no mesmo paragrapho se l'ê que .a 
legislação só se púdc pôr cm pratica. depots 
de sele mmos,. c quando j:t a constituir;l\o 
ha de estar llt·me c • abraçada. 

Poderia pareêer que o projecto acautela 
. que se nl\o conceda carta de naturalizaçM 
aos portuguezes que vierem depois do decreto 
publicado, e que nll.o se empreguem em 
lugares de confiança, honra c interesse, mas 
esta ptU'le jtí está acautelada por dous decretos 
de Setembro de 1822 c de Janeiro a que se 
refere o projecto. 

Sr. presidente, "nllo \'amos nós dar pasto ti 
intriga que j<i labora cm algumas províncias 
a respeito dos portuguczcs qile nellns residem, 
c que já sno cidadnos brazileiros pela adopç110 
da causa da nossa indepcndcncia, contra 
quem nil.o ltoul'er suspeita; os que se condu· 
zircm atraiçoadamente soll'rno o castigo da 
lei, processo, sentença c pena ; mas nunca 
p01·ta para o arbítrio ; c pura evitar este mal 
Yolo que o projecto nilo passe ti segunda 
cliscussno. 

o Sr. Cruz Gouvêa :-Sr. presitlcnlc, Jltlo 
apoio o projecto de decreto, que Ihz o objecto 
desta· discussno ; clle é nu sua primeira parle 
absolutamente ocioso c inulil. 

Os europeus que residem no Brar.il com 
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animo de permanecerem, lêm conlrahido 
domicilio, c depois de haverem dado não 
equivocas provas de adhcsão tl sagrada causa 
do Drazil por esse mesmo l'nclo sno jil cida· 
dMs hrazileiros, csl:lo ligados ás leis elo Brazil, 
c lém renunciado :i su:t palria, que se acha 
declarada inimiga nossa. 

Por esta parle pois, voto contra o projecto 
como ociosa c inulil. 

Quanto · ao procedimento prn· suspeita é 
contra direito expresso, é pr.rigoso c anti· 
constitucional. 

Como proccdet· contra individuas por 
suspeitas ? 

Suspeitas são apenas indicias; indicias 
nunca constituem pt·ovas, c sep1 provas nM 
podem impür-se penas, e penas lào gt·aves· 
como a expulsão .do paiz que se habita, c 
contra o qual se nào lm allcntado. 

Em verdade, Sr. presidente, ahririamos 
assim as parlas ús proscripções de Mudo c 
Scylla! Nós lemos l'clizmcnle um clcrensor 
activo c energico; talvez que essa medida 
o chucassc, c o ministcrio pensasse que o 
linhamos por indolente, quando a meu vér o 
111\o é. 

Em uma palavra, Sr. presidente, nada de 
abrir a parla {L calumnia ; daqui sahiráo 
Avilez, Carrcti, c seus batalhocs, de Pernambuco 
os Algarves; c em breve tempo veremos fút:a 
do nosso paiz os qne ainda nos fazem frente, 
sem usarmos ac leis anliconslitucionaes j 
portanto voto contra o segundo artigo. 

O ultimo lambem o não posso apoia!' de 
nenhum modo. Se . a nossa constituição ha 
de marcar sabiamente as condições para 

·obterem os estrangeiros carta de naturalisar;no, 
a que vem agora um projecto, que não ha 
de ter elfeilo scnilo- depois de sete annos? 
Nno se me apresenta necessidade alguma; e 
n::to v~jo que devamos fazer leis inulcis . 
Portanto voto c votarei contra o projecto, por 
todos os motivos expostos, 

O Sr, Carneiro da Cunha:-Nào tratando 
do primeiro artigo, só me farei · cargo de 
comlmler o segundo por ser tilo evidente· 
mente injusto, l:lO odioso c .opposto ao syslema 
constitucional, que o dia· de sua saucçào seria 
infallivclmenlc o dia da inteira destruic;::to da 
libcrdudo do Bmzil , c confesso que só a sua 
leitura me encheu de uma cspccie de indi· 
guac;ão por ver nclle dcstruida uma das 
pl'incipucs gat·autias do cidadão, c sem a qual 
jtimilis pódc gozat• cm paz das outms ; isto 
bastava para me decidir a oppôr·me com todo 
o calôt·, c enet·gia pum que n110 passasse :i 
2• discussão~ 

Emhom quciri\0 alguns illustres deputados 
dizct· que as inlcnçocs do autor do pl'Ojeclo 
l'orilü boas : eomtnclo o segundo· artigo é tllo 
contrario aos principies do cternn justiça, que 

qttanlo a mim nenhuma desculpa merece. 
Dccrel:u·-se por uma lei que sC'ja arrnn·. 

cado o cidadD.o dos braços de sua lamilia c 
do paiz, que adoptou pot· pall'ia, sem ler 
CCimmcllido llclicto, s·cm culpa formada, sem 
ser ouvido c convencido, c sú por meras 
suspeitas •.. que revoltante arbitrariedade e 
despotismo ! · 

Santo Deus que horrendo futuro se me 
apresenta! Assim se pretende aniquillar a 
mais neccssaria c sagrada garantia do cidadão ! 

E quem é que assim o deseja ? 
E' sem duvida quem aqui t'oi mandado 

para pugnar a favor della! · 
Diz um sabia publicista: cc Nenhum homem 

deve set· pt:eso, c~JC:l.l'ccrado, nem despojado 
de suas Jmmmudades, nem excluido da 
protecção da lei, nem deportado, nem de 
nenhum modo privado de slia vida, de sua 
liberdade, ou de· sua propriedade, senão cm 
virtude da lei do paiz )I e logo abaixo 't cr Todo 
o homem se presume innocenle . alé que 
tenha sido declarado criminoso. n 
· Demais a lei deve ser igual para todos, G 

o segundo artigo· estabelece uma notaria c 
snmma desigualdade, comprehcndendo súmcnlc 
os eUl'opcus; c tal vez porque se desconfia que 

'a mór parte dellcs estão animados de lib~racs 
sentimentos segundo o systerna de govct·no 
de sua ·primeira pàtrir. ; logo, apm·tanclo-se e~ ia 
lei c.laquellcs principias, é inJusta c odiosa, 
c como la! não pódc obrigar, nem set• 
obadecida. 

Ha pouco disse o honrado· membro autor do 
projecto, que innoccncia opprimida, arbilt·aric

. dadc c despotismo crll.o palavras da moda ; 
c nll.O scri'lo lambem, Sr. presidente, palal'l·ns 
da moda ~·epublicunos, demagogos, caJ'bonm·i.os 
e ananhistM, que gratuitamente se applicão 
a todos aquelles que nuo apoiuo medidas 
violentas, leis parciaes, ·caprichosas c bar· 
baras, ·leis, emfl1i1 do sangui-scdento Draci:>! 
(..1.' orde1n.) · 

Estou na ordem, c nilo é pura admit·m·, 
qnc um rcpres.cntanle do povo, conslituido 
pura defender seus imprcscripliveis direitos,· 
qneira estabelecer ·]eis, que cct·tamcnlc fari11o 
a deshonra desta illuslre asscmbléa, se as 
admittisse! 

Quanta gente nflo deveria sahir do Brazil ? 
Todos os qne se achilo p'rcsos na ilha dns 
Cobras por suspeitos: os denominados repu· 
blicanos de Pet·nambuco, Parahyha c de 
outras provincias; e até cu mesmo, quando 
nilo ·fosse· hoje, seria amanh::t, por minhas 
opiniões manifestadas com frunquczn, c a 
prol dos meus commitcntcs, c da felicid:\llc 
do impe1·io brazilicnsc. 

En lllC horrorisa· com scmclhanlé idéa ... 
. i\las estou cel'lo que tnl cousa nD.o se ha 
de concluir, porguc nem csln illustrnda c 
snbia nssen~bléa, nem o nuglisto chefe 1ln . 

. - ... _ ... ___ , ___ .. ___ _ 
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lll~ào hno de consentir cm la! monst!'Llosi
d:ute de lei; c por isso mesmo valo muilo 
decidiclamênlc, que não passe :í segunda dis
cussflO. 

O Sr. Muniz Tavares : - Sr. presidente, 
luLlo se con~rorcrle, tudo se desligura .. As 
ver~lades _mais ~Juras solirem interpretações 
mm alhcJas, cada um torce a seu modo 
aquillo . que lhe faz mais conta, ainda com 
descrcdilo do bom senso, c desprezo dos 
principias elementares da mais simples dia· 
leclica. 

Como é que do decreto do imperador que 
ueclara poderem ~car no Brazil aquellcs 
porluguczcs,. que qmzcrCJ!l,_ se pódc concluir 
c1uc s.ào cl(l.adãos hraz!lcJros lodos os que 
JJCarão? A _lei o decl~ra expressamente? .Não; 
Jogo, é preciso que nos o declaremos. 
~cm se. diga que os que ficarão trazendo 

o laço nacwnal, ficarão reconhecidos cidadàos: 
o laço .só servi~ c . serve para que c!les 
poss~o ''I v?r sem l.nqlllclaçuo cm nosso paiz, 
c nao seJàO considerados no numero dos 
nossos inimigos, . seus compati·iotas: mas 
nunca repul.ados cidac~i'los, porque para isto 
cm r ncccs~ar10 uma lc1 mui clara c explicita. 

Não. sei lambem porque magica se púdc 
conclmr deste men projecto que cu quero a 
susp~n~ilo do habecuJ-Co11lll8. E' preciso nilo 
ler 1d~a alguma deste acto de lcgislarilo 
inglezn para pensar de semelhante manci'm. 

A suspensão do lw.beas-cm')l'/18 nunca se 
estende a uma classe de pessoas, estende-se 
cm geral a uma província, ou um reino· 
or:l, pcl:i si.mples leitura do projecto vê-s~ 
que cu nl\o 1<lllo l_lllla só palavra dos brazileiros, 
11cm nunca podia ser esta a minha intenr.n.o 
faJio sú dos estrangeiros pm·tuguezes, e Clll\'~ 
estes n!lo todos. 

.Bas.la; .tenho dilo o que cm minlia. con· 
scJencJa JUlgo que se deve fazer; a· as· 
semblóa. delibere como lhe parecer mais 
acei·lado. · 

o sr. Andrada Machado :-Sr.· presidente, 
não ~pprova~do algumas cousas do projer:to, 
todavm voüma que passGsse. {t segunda clis
cussil.o. 

O fim do illus~re autor da·· projeto é cs
labcle.ccr qu~ ~ sunplcs habilaçil.o no Brazil 
nll.o .Jaz hi·azilcH·~, . c que desde a indcpen
dencw do Bmz!l os porluguczcs silo- es
trangeiros c não cidadãos. 

qra, 6 verdade inconteslavel que a . simples 
ha!JJlaçno de um c~l!·angciro cm· qualquci' 
pap•l ni\o .o to

1
rua cidad~~ clellc, é sempre 

ll~Is cr m:u~ ~ gum requiSJto; as sociedades, 
a.mcla as mms hl~e!·acs c que mais neccssidntlc~ 
t111h::to tlc adqtlll'Jr povuadorc~, JllllJ'cari'lo ao 
m~1!~s certo tempo! . e nno pequeno de do
JUit!IIO para se adqnll'lr n qua]iLlntle de c:idadno 
sem o que se 11no conseguia. ' 

E' certo que o caso dos porluguews não 
é o commum dos outros e~lrangeii·os; nós c 
os .Porluguczes fazinmos uma sú . nnçüo, 
somos seus Jilhos, seus parentes c vJmos do 
mesmo tronco ; mas lod:wia declarada a in
dcpendcncia, ·e scparaçno do Brazil, não sflo 
mais que estrangeiros, embora mais caros 
c ligados comnosco. 

A qucslàO reduz-se aos lermos seguintes 
-os porluguczes residentes no Bmzil, por 
isso sú que nellc rcsidião na declaração da 
indepcndencia s1l0 brazilciros'! Eu distingo, 
ou os porluguczes aqui residentes mostrarão 
querer a indcpcndcncia, c se declararão cm favor 
della. ou pelo canlrario dcril.o provas cm 
contmrio; no primeiro caso são para mim 
brazileiros, no segundo caso nãO; é mister 
acto manifeslalorio de adhcsão á nossa sa· 
grada cansa para se poder 'pertencer ú no1'a 
sociedade. 

Disse-se porém que S. M. Imperial· já pOI' 
decreto declarou, que os que ficassem no 
Brazil scrião considerados como brazilciros, 
e scriil.o castigados se atacassem a nova 
ordem de cousas, ficando livre a 1·clirada á 
Portugal daquelles que não quizessem adhe· 
rir tL causa do Drazil. 

Cumpre adi'CI'liL' que o poder de c•asligar 
os· porluguczcs CJUe conlm nós conspirarem 
não vem desse decreto, mas dos princípios 
gcracs de direito; lodo o estrangeiro que 
commcllc cm crime no districlo de uma naçno, 
ó por isso juslicavcl, é snbdilo da pena, 
faz-se por este sujeito nacional quarilo á pena. 
Mas ·quanto {L ohjccç:M tirada do decreto, rcs
. pondo, uma lei faz, outra des1'az; o fim do 
presente pra,jecto é destruir o dcsassisado e 
imprudente decreto, qnc reduziu a acquisiçno 
da qualidade de cidadãO brazilciro á .'só 
condição da. residencia, sem acto algum de 
mani1estação, pelo qual constasse a vontade 
de unir-se á nova socieda9c, c rcnunciat· á 
antiga. 

As idéas cardcucs do projecto silo pelo 
contrario muito prudentes, c até libcraes; 
ellc distingue entre porluguczes que dccla
rarno qum·cr pertencer :i nova sccçuo da 
fmnilia outr'ora commum, c os porluguczes 
que ni'lo fizert\0 este acto dcclaratorio ; u. uns 
reconhece como brazileiros uma vez que ris 
provas dadas forem nilo equivocas, nos outros 
rejeita como estrangeiros. 

Se este projecto passar ú segunda disrus· 
silo, direi o que julgo . sobre este artigo, o 
qual cu nüo redigiria de tal inanciru, obscum 
c J'CJJLilsivn. ·· . 

Não deixo de conhecer que rilgumas das 
cansas que lhe objectarão alguns illustres 
deputados são fundadas cm razno. E' vago, 
·c snjcilo a· arbítrio o decidir-se o que é prol':\ 
nüo c qui I' Oca, c o artigo assim conce!Jido 

. pnnha os dcsgi·açados portuguezcs ú discrição 

• 
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de qualquer autoridade no poulo mais impor· 
l:wlc, qual é a qtwsl:1o de xlrtln 2lC1'8011tl!; 

lllas cuido que csla r.rbilraricc.ladc dcsapparcccria 
uma YCZ que O (jUC é posili\'O Se COJWCr[CSSC 
em ncgalil'o, l'CCU:;ando-se a qualidade de 
brazilcil'O só aos porluguczcs, que se LiYesscm 
rlecbrado conlra a causa do Brazil, c segman· 
dtHc a Lodos, que ni10 tivessem l'eilo aclo 
algum de h1imisade, cmhora lamhcm o não 
fizessem de mnisadc. 

. situação é uom, e I'NJII<~a· m<tis cniclnllo tio 
que pensamos. 

H.odcados de porlnguczcs, que om são 
nossos inimig;os, ele irmãos que antes crrco, 
:'c tcsl:t de qnasi lodos os nossos eslahclcci· 
menlos, esses mesmos, ainda que unidos, 
sempre di\·crgcnles, assim como divergem o:; 
seus elos ;;ossos · inlct·esscs, c nlé no apicc 
c summidaclc da naç11o um ser, sim raro, c 
que dcspim lodo o lusitanismo para prol'cssar 
cl"' comr,'ão o r;énuino bmsileirismo, mas que. 
como homem não poclcrt'l nunca sull'ocar llc 
todo· ús gritos da ~ua origc:rn, embaraçada c 
espinhosa eleve ser a nossa conducla politica. 

A segunda parle t!o projcclo, que se funda 
na primeira, é um<t lei de cxcepç,ão, proposla, 

·não conlra os porluguezes declarados ln·azi. 
·léiros, mas conlm os porluguczcs que ncarão 
11a classe de estrangeiros c são mcrmncnle 
habilanlcs. 

O nobre dcpulado Yê o l10risonlc do Drnzíl 
assaz enncYoado, e crê que sl\o precisos 
movimentos cxlraordinarios .. para o ac:larar; c 
parn esse Jim propúc a providencia do projcclo 
e lem a prudcneia c juslir;a de a limilnr 
::t um limitado lempo. 

Eu não reparo que os nobres dcpulndos 
vejl\o pot· oulros vidros mais claros o estado 
do Brazil, c creirw que nada de c~:lruordinario 
ó p1·cci~o para o conscrmr Jiyrc de perigos. 

Sei que c cjucslionnvcl o ponlo de dircilo 
qmnto :i ncquisiçãa do direito dé cidadão 
no Brazil pelos portugnezcs, c não me admiro 
que cuide algucm ·que todos clles uma vez 
que ~c n11o rctirar1ío são cidadãos brazileiros; 
os que assim pensão têm rasão de se oppôrcm 
·ao projecto; mas nunca podem ler -alguma 
p::m:tl'azcrcn1 cscarcéos contra o nobre deputado 
que ú cohct·cnlc comsigo mesmo, c c:ujas 
idcas não são nhal:ulas por argumentos, C!ue 
se) combalem cllimcrns f01:jadus nas caher;ns 
dos mesmos que as avançarão. 

Sr. presidente, fallemos claro, e quasi 
impossil'el cm regra que um porl~1guez possa 
amar de coração uma ordem de cousas, que 
implica a l'llina lla sua palt·ia ele origem, c 
nodôa a· sua dignidade. Por mim o digo, se 
eu !'asse portugucz clelcslut'ia a scparnç·ão c 
índcpcndcncia do Bmzil; o temor e a pna· 
clcncia pol'iM lnlvcz tim sello nos meus 
labias, rqas o eoraç11o pularia de goslo com 
a espcranr;a elo reslabclceimenlo da gloria 
·do meu paiz. _ . 

O amor dos nossos lares,· o aferro ao 
primeiro herr.~o, onde se gastarão os annos 
da nossa meninice, a nlfeir;no á palria que 
·nos viu nnscer, são senl.imcnlos nalurncs, que 
podem sim cnlnr·sc :í. vista de considernr;ücs, 
mas que sempi'c existem coberlos nas almas 
bem fozmaclas. 

Eu dcscul po os porlugtzczcs, têm rnzrco de 
aboz·t·ecer-nos; sea'Íão indiglios se não o fizes
sem; cnlrc:i nús mela quasi fazem senão 
soll't·el', llcsccrczn do Lopo no pnlamar da 
escuda, perderem ·a dominação, qne sempre 
o homem nil1 bicionou, c qnc de fac lo lhes 
perlcnda, é scnsa~M dolorosa; podem accom: 
modal'-Sc a clln, mas descjal· anlto. Se tit·erem 
nas mrcos meios de reslahclcccr o scn antigo 
predomínio, fico que soll'rcgos se aproveilmúü 
ela occasil\0 ; nrco o l'nrl\o súmcnlc se n1\o o· 
puderem. . 

O illnstrc dcpuludo sú reconhece eomo 
eidndãos brazileiros nos portnguczcs que dcrão 
provas nrco equivocas.• de amor e adhcsão à 
ncissa santa cnusn, aos lllais considera como 
perfcilós estrangeiros; c tL cslcs, quando forem 
suspeitos por sm conducla, . ó _que quer 
nntorisar o governo pura os mandar para o 
seu puiz. . . · 

A' Yisla disto bem se Y!: que cnhcm por 
terra os especiosos argumentos c cxcluma~'ocs 
conlm a violn~·M elas garantias da lih~rdntle 
pessoal do cidadão. NrLO ó conlm .. o culalll\o 
que é njnslnda a providencia, é conlm 
c~lmngeiros, e cslt·:mgciros suspeito~, c isto 
sei pelo espaço de Ires mczcs. 

E então sca·ú desunido pcrmillir no governo 
que lomc medidas cnergicns para· lançar 

·· Jüra do nosso seio inimigos que procmno 
solapar· nos, c que até jíc se vl\0 declarando? 
Cuido que ningucm com siso o clir:'t. 

Não -ha pois suspensão de lwbects co1'2J1l.~,. a 
proposiç,11o é súmcnlc um alim bill, all'cctn 
sú aos estrnngcia·os porlugnezcs, c nunca nos 
brazileiros. Se é ou ntlo justificavcl o projecto, 
qne assim encurta a hospilnlidndc devida nos 
e~lrangcil·os, é divc1·sa qawslrco. Eu pot· minha 
[H\I'lc t'reio que a aücdida, odillSa eomo ~. 
comtudo é cxigidtl pela nccc>sidadc. A nossa 

1'0:.10 2. 

Eu, Sz·. prcsillcntc, sei fazct· dill'crcnr.ns, 
não gcnemliso, c menos mlit·crsuliso a ecnstÍra, 
ou anlcs juizo que 1\tç,o dos porluguezcs; cz1 
não comprcl1cmlo nem poderei jínnnis com· 
prchemle.r no mesmo circulo as. almas privi· 
Jegindns, que aborrecem n injnsliça sohrcludo, 
c que sno capazes de renunciar a uma pntria 
injusta, c .empregar todo o ardor da caridade 
na nom palria que os acolheu, e a quem 
dct•cm ser g1·ntos. 

Mas quão diminuto é o nnmcro des~c;; 
cnlcs sourchumnnos? Vamos t'mmle. Que se 
critica no pl'ojcclo? O ter restringido r, qualidade 

. 10 

·------'---··---· 



lJ.j 

d<! dt!adào lmtt.ill'iro ::ú aos porlngner.e:; 
rcsit!enles <fliC t!éssern Jll'lll':l~ n:1o cquirocas 
de adhesào :i nm:sa causa? 

Pois cu o r:rcio ainda lihct·al ; nós não 
~ahcmos se daremos os direil0s polilicos aos 
cslmngciros naturalizados : a mór parle das 
ua('úcs cut·op~as não !h 'os conferem 

l\a Inglalerra nem mesmo os filhc.s <los 
naluralisados SflO pctfcilamcnlc iuglczcs. nftO 
podem sel' do conselho pri1::1do, não . JÍodcm 
ser ministros de estado, tÍão podem ser 
mem hros do parlame:nlo. 
· Em Genebra, apcsat' de republicana, J'az-sc 
dill'crença de habitantes, nativos c burguczes; 
só os netos dos lt::tbilanlcs é que delmixo do 
uomc de burguczcs são capazes de lodos os 
empregos na republica, os Jilhos dos lmbi
lanles qnc se deuominão naliros ainda csl~o 
sujeitos a inhabilidadcs polilicas. "· . 

E pódc causar admiraçi\o que aqui laçamos 
o mesmo ? Quem dir{t que dcremos dar desde 
j:í enlrc nós os empregos de confiança ~os 
porluguezes aqni residentes? Talvez · que a 
sabedoria nos aconscll•c como medida propria 
a igualdade perfeita enlrc os brazileiros de 
ori~em c os de adopçilo. Mas púde lmnbcu1 
que rt prudencirt nos aponte como mais seguro 
o aYcsso, c rJUC ao menos na fcrmenlação 
prcscnle sc•ja insensato entregar a amigos 
pouco firmes os meios de clomitHtl'·nos. 

Talrcz pot· ora comcnlm por syslcrna 
r·cJ'l'::tr os oll10s a tuna riraiidade que cxisl~ 
e que hem dil'igiua é o maiot· c~leio da indc
pcnd~nr,ia do Brazil. O sentimento hcm que 
t:tclitio esl:'t l:1o arreigado como os 11aluracs, 
não >l' púde por ora ,.r,ncet·, nem lalrcz 
eunrl·ttlta. Sü cmpt·eg<U'li10s pois riracs, leremos 
com o nome de cmprr.•gados, inimigos 
verd;Jdciros. · 

Por fim confesso que não é da compclcncia 
deste projeelo marcar o lempo de residencia, 

_que nivele o pot·tugucz ao ];razileii·o pm·a as 
pl'OmoÇces: e :í consliluiçilo ·qnc compete 
decidir i~ lo ; mas nfw vejo mal que desde j:i 
se dcclm·c que nenhum portuguez novamenlc 
vindo possa serl'ir cutrc nós emprego de honra 
c emolumento sem certo tempo de domicilio. 
Sei fJllC cllcs cm rigor de dit·cito sno cslran· 
gciros c ntto podem ser empregados pelo 
govemo ; mas de !'acto tah·cz scji\o, .c cuillc 
o governo que uào \·iola lei alguma assim 
olmmdo, tiremos-lhe mesmo essa fulil desculpa. 

Resumindo ]lois o meu· discurso como o 
. I ' prOJCclo pc o que disse não alaca a jusli1·a, 

como não ~ dil'Í0"ido senãO contra esl.t'<ln"eÍ· • c 
ros suspmlos, voto fJUC passe {t segunda dis- · 
cnssàO, c nclla aprcserhtrci uma emenda a 
cJI~, ·na q.u~I subslilun. por onlms mais pt·o· 
prtns a~ tdcas do Jll'OJcclo que me parecem 
unproprins, c lubornr mesmo cm lnl qual injus·. 

· I iça ou ao menos scvcJ·idmk. 

O Su. Pm:;:IDI·:~:·n: declarou IJIIC fitava 
adiada a discus~fto por ler dado a lwm, c. assi
gnou para a O!'(]en~ _do d~1: 1", o pt·~jcclo 
sobre go1·ernos Jll'O''tllcmcs: ~", o Jll'Ojcelo do 
Sr . .:lfuuiz Taran•s: 3", rcgirncHio d:; a~sr:m-
W~ . 

Lcrnnlou-sc a sessão :ís 2 !toras c um 
rJtlat'lo. Jo.;é R icem/o da C.'osla Afjlliar de .A ndm
da, secretario. 

. HESOLUÇÜES DA ASSE~TBLI~A 

mn.\ JOÃO 1'/I:Ut,\ DE C.lll\"ALIIO 

·!ilm. c Exm. Sr.-A asscmbléa geral cou
sliluinlc c legislalira do ímpcrio do Bmzil 
manda participar ao go1·cruo que pat·a deli
berar 'sobre o rcqucrirnenlo do capilão .José 
de \'asconcellos Bandeira de Lemos c outros 
olliciacs que vicrilo de l\Ionlcvicléo remcllidos 
presos á csla côrte, preCisa que se lhe lt·ans· 
miWI.o os papeis que houverem. rclali\'Os a 
cslc · negocio, c os moliros que dct·ão causa 
ti ref'crida prisão. O que V. Ex. levará ao 
conhecimento tlu S. llf. Impcriai.-Dcus guat·· 
de a V. Ex.-Pa~o da assembléa, cm 18 dr! 
.Junho de 182:3.-Jo,Jé. Joaquim Carndrn de 
CrcmpiN. 

P.\/1.\ O jfF.Sj/0 

111m. c Exm. St·.-A asscmhléa geral ron
slilui!Jlc c ll•gislalii·a do itnpcrio do Brazil 
ma1~d:t. rcmellct· ao go1·crno a cúpia inclu;:a 
da tndiC:J('àO Jll'opo~la pelo depulado Fran1:isco 
dt! P:uila Sou~a e Mr:llo, rclalim aos vc:xa· 
me:~ .moli1·ados pela mulliplicidade de dc>la· 
cam~ul?s :milicianos cm tlill'et·enles pontos d:1 
pt·ov1ncta de S. Pat!lo, para a tomar na con· 
sidcrar,,ilo que merecer. O que V. Ex. ]c,•at·:': 
ao conhccin;tenlo de ~. nr. ImpQt·iai.-Dcus 
guat·de a V. Ex.-Pa('O da asscmblóa, Qlll 1D 
de Junho de 1823.-José Joaquim Catneii'o 
de Cwnpoa . . 

Sessão em ~O de ,Jnnbo 

PllESfDESCI:\ DO SH. o\SDll,\0,\ /~ SI!.\'.\ 

Reunidos os S1·s. dcputa~Ios pelas 10 horas 
da m:mltã, J'cz-se a chamada c achari\o-se 
pt·cscnles 5;3, lhllando com cau;:a motivada 
os Srs. i\ranjo \'ianna, Maia, Ribeiro de Rc
zende, Cianta, Fcn·eira Barreto' c Xnl'ict· de 
Cm·vallto. . 
· O Sr.. Pm:swrm·c declarou ahct·ta a scssüo 

c lid:t a acta da anlecQdenlc· foi npprorada. 
O Su. Srcm:r.uuo C.msrrno DE C:u1Pos ku 

o ollic:io seguinte do ministro dos lH~gocio~ 
do impcrio: 
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u Illin. c Exm. Sr.-Tendo levado :t nu: 
gu:;l.:t prcsen1,'a de Sua Mngcslade o hnpc· 
t•ador o ol'lieio do 1-± elo concute, cm que 
V. Ex. participa [Cl' a assembléa gernl, con
~liluinlc c lcgislaliYa deste imperio resolvido 
qnc se proceda, quanto antes, :'t l'onnn~·ão de 
mappas cslatistieos c lopogrnpllicos LÍ:1s suas 
riill'ct·etllcs proyincins, pam lho serem prescn· 
tcs [t medida qne estiverem promplos, Yi;;lo 
se1· um preliminar inclispcnsavel para muitos 
dos seus tralmllto~: o mesmo augusto scnho1· 
me ordena qtie participe a V. Ex., para o 
Jhzer presente na dita asscmbléa, que pela 
sccrelarirt de estado elos ncgoeios da guerra 
se hão Lle expedido as competentes ordens 
aos governos proYisorios das prov!nd:ts dc:>lc 
imperio, anm de serem empregados cugc
nheiros babeis ueslcs impot·lantcs lraballws, 
JlOL' meio de unl plano ~era!. c uni.!'?nnc. 

" Deus guarde a V. Ex.-I'alacw elo h to de 
.Jsnciro, cm li!· de .Junlto de 1823.-.Josi: 
Bo,tijiwio de A ndi'Cula e Bilm.-St·. ;José 
,loaquim Camciro de Ca111po~. 11-Ficou a 
:>s>emhléa inteit·adn. 

Leu lambem uma fclicila\M ele l\lauocl 
.lonrJllÍlll Pereira da Silva, gnvcmndor militar 
das vil! as ela Ilha Grande c Pum ty, cm seu 
nome e de seus camm-adas da 1", 2" e 3·• 
linha. 

Foi roccbida eom e~pccial ngmdo por SCl' 
a primeim das COl'JlOL'::t\~Ocs milit:.re~ cm 
rliriQir suas fclicita1:ues (l asssembl6a. 
. P~lssou-se ;Í ord'cm do dia c entrou cm 
tli,cussilo o arl. 1:3 do projecto .;ohre governos 
proYincÍ<\CS, concebido no~ lcnnos scgniulcs: 
, rc .Arl. 13. Tmlar-sc·ltM pelo prc~ideutc 
etn conselho todos os objcelos que Üe!llandem 
exame c juizo, lacs como os segu-intes: . 

1r 1,• Fomentar a agl'icullura, commr.reio, 
industria, artes, salulll·idado c úommoelidatlc 
geral. 

1c 2. • Promover a educação da mocidade. 
• rc 3.• Vigiar sobre os cstabclecimculos de 

ca1·idade. 
1c '!. • Examinar imnualmcnlc as contas da 

rcccitã c dcspcza dos conselhos . c rcmcllcr 
c;;lcs exames· ao lhcsouro mcional .. 

.<< 5." Decidir os confiictos de jurisdicç,ües. 
1< G.• Suspender magistrados. " 

na cabc,:n de algucm que o cow,ellw ó 11/ll:l 

pol'l;:io legi;lati \':l; poi$ .i<í lll':if;l'<H,'allanwule 
nqtti disse um St·. deputado que 8C llw que· 
rin.n rlar allrihui,;ocs incompclenlcs; e cu po· 
deda ael:l'C>Ct•n lm· que talvez o que Jhri<t o 
illn;lt·e membro seria lirm· no conselho direitos 
rpte lhe pertencem. Quero tamhr•n1 que clle 
leuhn a t'aeuldadc Lle prúpôl' obras noras e 
os concertos das antigns ; c que vigie sobre o 
tratamento dos escrn.vos c Jhcilitc a emanei· 
paçil.o destes infelizes. 

Qunnto ú applicn~lto de fundos publicas 
digo que nitO deve dispôr dellcs Jlara gran
des ::wslos sem a approvnção de S. M. Imperial, 
a cujo fim deYcrá dar-lhe parle do qne julga 
preciso c lcrn · ordenado, para obter a sua 
coillil·rn:~raio; sendo cm lll(!o mais obrignlo· 
rins as sails onleus nlú que scjãa revogadas. 
Pelo que respeita á decisão de confliclos t!e 
jnrisdicl,,iles,. declaro que quando a qucslflo 
fôt· entre o presidente c outra qualquer au· 
loridadc, dere o conselho ser presidido pelo 
Yice-prcsidcnlc ; mns qnanlo :i suspensão tlc 
m~gislrnclos ni\o é pt·cciso mais cxplica•:üc~, 
porqua no art. J í se especificão o~ unicos 
ca~os em qnc é licita aquclla suspcnsrt.o, islo 
é. nos muito nrgcnlcs, como são considera· 
dos os de receio tle motins populares con
lm elle ou por cllc excitados. 

Em laes circumslancias é imlispons:n·el que 
o conselho poss.a suspender logo o magislmdo ; 
Jüra destes casos seria urna ingcrrn~ia no que 
lhe n:1o compete, lllnn anomalia que destruída 
a hoa ordem. Eu vou lêr o arli:;o tjUC sub::tiluo 
ao 13 elo projecto. 
. " A1t. 13. · Tmtar-sc-hão pelo presidente cm 
conselho lodos os objectos que demandt~m 
exame c juizo :ulminislmtivo, tacs cotno os 
seguintes: 

" 1.• Fomentar a n:;t·iculllll'a, comihcrcio, 
inclusll'ia, artes, salubridade c comtH'tldidude 
~cm!. • 

" 2.• Promo1·cr a cduca1·ão 'da mocidade. 
{{ 3." \' igiar soill'c os eslabclccimcntos de 

caridade. 
" -±.• Cuidar quc se eslahele','ão c:nnams 

onde as dc1·c ha1•cr . 
;r :).• Propô L' ohrns c concertos tbs. mitigas 

c m·bitrios para isto. 
" G.• Dar parte no governo tios abusos que 

nolnr na arrccadarno das rendas. 
" í.• Formar o' senso c estalistic<l das 

prol'incins. 
cc 8." Dm· parte ú asscmbléa das inf1·acr;ocs 

das leis, quu npparcccm 11as pt·ovincias. 
'' 9.• Promo\'CL' as missões c cathcchcsc 

dos índios. 

o Sr. Andrada, Mncli.ndo·:-S1·. presidente, 
qu:mdo· propnr. cslc prqjeclo não calculei com 
o que se poderia inferir de alguns artigos 
dellc · mas tenho visto pela discussão que se 
tem 'rcito cspecificaçocs, qne . sou obrigado a 
ch:unar dcsnccessal'ias; com ludo pura que 
se discuta com mais clnrczo timt·ei. algumas 
palavras que ainda parecem ohscums c farei 
adtlitamenlos que julgo precisos. 

No pl'incipio t!csle urtigo omlc se tliz 
objecto8 que tlcmautlenL t•;rrmw c JUIZO accrcs
cenlarci. rulmiut'~tratt'1·o, pum flliC nno entre 

" 10. CuiL!ar cm Jll'OlllO\'cr o bom lrnla· 
.JllelllO dos cscrn.Yos c pl'Opôr nrbitl'ios para 

facilitar a sua lenta cmancipa('i\O, 
" 11. Examinar annualmcntc ~~~ coutas Lia 
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receita c dcspcztt elos conselhos c do 
prcsiden le. 

rr 12. Decidir os confliclos de jul'i~dicrão 
sendo neste ca:io presidido o eon~elho p~lo 
ricc-prcsidcnle quando a que,:l:iu l'ôr l'lltt·e o 
presidente c oulm autoridade. 

cr 13. Suspender mngislrado;;. 
cr 14. Ordenar por fim lodos os trabalhos 

c dcspezas das prorincias i niio >endo porem 
· as suas ordens, qnando respeitem ú l'azenda, 

executadas antes de confirmada~ c nppnmtdas 
pelo imperador. E quanto ao tllab serfto 
obrigalorias, cmqmnlo uão fOi'(.)ll! rcl'or;aclas, 
uma r~z que não se opponhrlD Ú3 leis.-0 
deputado, Aulonio Carlos Ribeiro tle A ndradu." 
-Foi apoiado. 

o Sr. Pereira da Cunha :-Dous.~~ftO os 
principacs artigos que Jom1ão a uiíidade c 
parles integrantes deste projecto de decreto, 
c que não dcl'illo escapar {t pcrspieacia de 
seu illuslt·c autor; a primeira é a org-;m i,;a\'rw 
de um go,•crno bem fundado que dirija o,; 
negocias de cada província c a segunda é a 
delcnnina(·i\o de suas lbncr;ücs. Se 0u tirem 
podido alcançar qunl era o volo gcml da 
assembléa, isto é, se convinha m clcic;ito de 
um conselho permanente ou se deliberara que 
um presidente só por si manejasse o gorcnco 
de uma prorincin, cu me poupada a estas 
renexões, nem JitligaHa a asscmbléa rom a 
rcpeli\'l'lo de idéas, filhas dos meus principias 
c da miriha expericncia; ma~ nM podendo 
obter esse resultado, senão depois de porliosas 
discussões, c sendo pelo !Jom desempenho 
elo lugar que lcnlco a lconra de occupat· 
obrigado a tlizct· clara c t'rancamcnlc o meu 
modo· de seutir, prosigo no mesmo syslema, 
rc~clindo as minhas ohsot'I'U(~Oes. Este § 13 
cnnumct·a alguns artigos que derem set'I'Ü" de 
o!Jjcclo especial ao presidente cm conselho 
para promo,·er o ·h em de sua rcspccli m 
pt·ovincia i mas nno se llte dcsir;na o modo 
pratico de cxercilãr ·estas funcçocs, nem qual 

. deva set· o resullado. de suas delibct'a('úes. 
l\luilos outros de igual importancia se devem 

recommendar ~~sua rigilancia porque o gorerno 
qualquer que. seja a sqa forma, ucl'c sempre 
entender nestas malcrias para Jhzer cxcculat· 
as leis que lhe sno rclaliras c pt·omOI'et· a 
prosperidade das províncias cm lodos os ramos 

"de publica adminislra\~1lo. Por antigas ordcus 
c regimentos se Jmria. confimlo aos gO\wna· 
dores e capitncs-gcneracs o cuidado de lodos 
estes objectos, que quasi sempre licm·i\o à sua 
livre disposi\·no e cm que cxcrcitnvno um 
poder illimilado, umas . rezes porque jnstava 
a necessidade de pro,·cr momentaneamente 
cm negocias de puhlica utilidade, c que uno 
podino c~pcrar uma·· decisão retardada da 
.ntclt·opole cm la] distancia i outras vezes pelo 
abuso de attloridadc, sempre iuhcrcute ú idéa 

insullanlc de colonia, cm que cla~:;ilicavão · 
os habitantes do Bmzil. 

:\Iuilns pt·o,·itlcncias se cnl~arão para rcgu· 
lamculo cbles geremos, mas sempre na 
uJC.,Illa dircer.~:10 opprcssi1·a, olhando pnra csle 
coulincnle como pam uma f'ciloria de rJUC se . . 
lu·:n·:t lauta:; ranlngcns, sem se promOI'Cl' 
o seu adiaulalllenlo. Xoto por exemplo a 
agricultura tio Drazil, para a qual se fizc· 
rno leis agradas espcciacs, porém com res· 
lricçiícs fJUC LollciftO o exercício do sngmdo 
direito de propriedade, convertendo o domínio 
das cousas c111 mcm atlminislt·ar~ilo como 
mais colll'inlta aos interesses de Porlitgal. 

Le111hru igualrLlenlc as sesmarias que sendo 
um objecto da mais lransccndcnl.c imporlancia 
porque clclbs depende a aequisição do domínio 
cctil de Lotlos os lerrcüos possuídos no Brazil, 
::tpczar tlc algumas pl'Ovidcncias a este re;;pcilo 
cslabclécidas, se Lcm abusado lanlo do poder 
de os deslribuir, que nlem das dcnwndas 
infinitas com que se tem l'ali:;ado seus possuido· 
res, se vê a . desigualdade c dcsproporçM 
com que se tem procedido nestas cHI'isaes. que 
crão de mero arbítrio dos govcl'llntlot·cs éomo 
se fossem sua JH'Opriedadc. 

E,;lns con:;irlc:l'<t('Ocs me persuatÍcm que os 
conscllw,; assislcules aos go1·cmos, derem ser 
pct·maucnlcs pam pt·omovct·em com assidui
dade c acerto os iulercsses das pt·orincias ; 
necu de outra maneira púdc ler exercício o 
potlc~r achninislraliro, auxiliado por junta~ 
que llcc srto iulccrcnfes como é admillido 
nas n;u.~ucs cullas da Eumpa. Guiado pelos 
principio~ fJUC acabo de cxpôt· oll'crcc·o a 
següiulc ' 

1:)11-:SD.\ 

" O presidente ou qualquer dos conscll!Ciros 
cm conselho pleno JH'opor;\ os objectos de 
maior imporlancia c: que demandem mais 
eflkazcs medidas cm beneficio dit Jlrovincin 

. l . ' como SCJ1IO cm gera a .agl'lcullura, commercio, 
industria, artes, n:trcgaçno, csh·adas, cducnçno 
da mocidade, salubridade, cslahelccimcnlos de 
caridade populaçno; civilisaPiio de índios 
policia c scguran(•:t publica, J;nm .li!Cs dar ,~ 
dircc1:ão c impulso que couber cm sua alr~ada 
scgcmdu as leis cxislculcs, c requct·cr ;l ass'cm· 
bléa nacional c ao minislcrio as demais 
prol'idcncias que n::to cslircrcm a seu alcance. 
-Pac,~o da asscmhléa, 20 de ,Junho de 182:3. 
-0 deputado, Pereira da Cunha. "-Foi 
ap'?iada. 

O Sn. Hoc11.1 Fn.\xco oll'crcceu ao § 6" tlo 
artigo o seguinte: · 

.ll.lDl'l'.Ul~X'l'O 

" G." Suspcntlet· tuagislmt!os c do cotuuuuulu 
da lropa o chefe lllilitm·, f{ttaudo iuslc a causa 
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publica, na fút·ma dos arls. lG c 17.-Paro 
da assemhléa, 20 de Junho de 1828.-Rocl;a 
Fmnco. J>-Foi apoiado. 

o Sr. Frnnçn:-A enumcrar;ão que tlfl 
projecto se faz elos m·ligos que hão de set• 
da atlt·ibuiçilo dos conselhos do1J. goYernos 
proyinciacs, me parece dc!ciluosa, lanlo na 
su b:;tancia · de alguns dos mesmos artigos. 
como pela. maneira com que se ::lclllto enun-
ciados. . 

Diz-se por exemplo, com uma cnuncim,,üo 
mui Yaga c geral, qnc aos ,mesmos conselhos 
compele-fomentar a ngricullura, induslri:t c 
m'les-cis aqui lcuws urna proposição vn3n c 
indefinida, que deixa ao arhilrio dos mesmos 
conselhos pür cm pratica. quantos dcsproposi. 
tos lhe Yiercm :í. cabeça a titulo de cnsinança 

- cm maleria de agricullur::t, industria c artes ; 
haycndo-se por Ycniura como medida;; mui 
apropriadas :í. fomentar qualquer destes m·tigos, 
quando scr~í muitas Yczcs ncccssario :t pu· 
blicação de uma lei para cumpridamcnlc se 
adoptarem, c obscr1·arcm laes medida~ se cilas 
não forem ta]ycz contrarias ao mesmo fim 
que se propocm. 

A mití1 parece-me qnc o m::tior· favor que 
um bom goYerno púdc deliberar (ao mcno~ 
a principio) :.t lodos os ditos respeitos é n~o se 
embaraçar inuucdiatamcnlc com a pratica c 
correnteza dos trabalhos de cada um dos ti
dad1los nos diversos mislct·es a que applic~o 
a sua industria. • 

Tudo o que ao goYcmo cumpl'C é dar im
pulso aos mesmos trabalhos, J'acilitando o~ 
meios de se cllcs fazerem menos penosos: 
que o inlcrcssc de cada um particular é o 
melhor fomento que púdc haver pnr::t pôr os 
homens cm acção. 

,]<\ houve cm Portugal um exemplo do 
gorcrno se inlromctlcr 11:1 ordem dos tmba

. lltos do ]urrador, mandando-lhe anancar as 
vinluis, c obrigando-os a applicar as terras. 
a outros gcncros· de cullnra. . 

Alguns historiadores prodigalisarM elogios ao 
ministcrio do marqucz · de Pombal por este 
süpposlo beneficio que dizem cllc fizcm {~ 
sua palria : cu pelo contmrio estremeci sempre 
de semelhante despotismo. 

se dcria ubl'ig;u· a lodos os laYradot·cs a 
-plantar todos o:; ann,p~ uma ccl'la quautidadu 
rlc mandioca, q11c é o pão do paiz, ai11tla 
rpw onl!·o seja o gcncro r; r o::;,; o lla sua ln rom·a. 

N:lo rrucrcrci qnc tdgum de:;Le:; scnlwre,; 
lendo yolo cm conscllto, f'ar.'a passar c;sa,; 
suas imnginnçücs por boa lei com gmvamc 
da agricnlllll'a a lilulo ele fomeulo legal 
deli a. 

Oulro inconvcuicul.c c super!!uidadc cncon
lro cu cm se ultribuir aos mesmos conselhos 
provtncJacs o exame, ou recenseamento das 
contas das divct·sas carnaras das ·respectivas 
províncias: inconveniente, digo cu, porque a 
mulliplicidaclc c uistancias · muitas vezes 
remontadas dtt:; mesmas camarns lomão este 
cxpcdjcnlc de mui dil'licil exccuçüo; superflui
dade, porque é malcria assentada cm . nossas 
ordcnar~ücs acluncs a fiscalisarüo dcslali 
contas,· em que cnlcudcm os pro~cllores dus . 
comarcas, os ÍJuncs set1llo 110 Brnzil cargo;; 
anncxos aos eles corregedores, ns lomuo estes ua 
mesma occasião em que fazem as suas cor
rciçocs: c não 6 para rcYogat· e:; la ordcnar;ão 
suilslilnindo-lhc uma lei que Hil.O melhora, 
como cnlendu, o expediente eh~ fiscalisaçüo. 

O Sn~ P.\l:'r .. \ ~[I~LLO, propoz ignalmcnlc a 
seguinte 

. i( Ao ar L .1:3, Std l'll a reuaq·ão. 
" Conhecer o estado c ncccssidmle:; da 

província pela conta elo prcsidt.!nte, c it vi:;ta 
dclh~ propüt· :í U."semhléa. c ao imperador a:; 
medidas conveniente• :i felicidade da uwsma 
prol'incia. 

~ 2.• Allcnder c Jli'OI'idcnciar ús queixas que 
ltoul'ercm cmtlra os ·l'ttnccionarios puhliccs, 
dctct·minn.ndo-lhcs o cumprimento ua.s leis, 
múnncnlc quanto {L libct·uadc da imprensa c 
scguran~a pessoal; c sendo contm o mesmo 
presidente rcmcttcl-as ao imperador, informan
do-as, presidindo neste caso o vicc-prcsidcnlc. 

cc 3.• Suspender magistrados c mais func
cionarios publicos.-P<wla. J>-Foi :L!ioiada. 

o Sr. Frnn~n :-Vejo qnc neste artigo se 
trnta uma malcria importante, qual é a sus
pensno dos magistrados tctTiloriacs; c que 
o presidende da proYincia é aulorisado pm·a 
os suspender. 

Os magistrados podem abusar, é ''ct·daclc, 
c muitas. ,·czes têm abtisado · da sua JUrts· 
dicçtto; mas o presidente uno 6 sujeito menos 
accomliciomltlo, c suspeitoso de ahuso, do que 
o sno os magislrmlos: é portanto mui pcri· 
goso sugcilat· a sorte destes ao capricho da· 
qncllc, 

Em uma palnl'l'a, lamentar a ngricullnra, 
indnslria c artes cm geral, c indefinida
mente como diz o pl'Ojcclo, nãO pódc sct· 
nunca objecto da dclibet·::~çno de conselhos 
provinciacs: isso exige medidas lcgislntiYns 
qnc stlo da attt·ibu:~~no da assembléa nacional; 
deliberar sobre ·a applicnçno dessas leis 6 
quanto por I'Cntura podcr;í ser objecto de altl'Í· -
lmir:no dos mesmos conselhos; a quem cumpre 
nno dcixm· nunca a porto. aberta para fazerem 
mal aos povos, cuidnndo rJllC lhrs fnzclll 
h em. 

En tenho OLIYitlo 1lizct· a muita gente, qnc 

Eu creio que se ltoUI'et·tnos de cslahelecet' 
tal depcndcucia entre o poder executivo c 
judiciaria, mui pouco ir:i tJisso it lihcnladc 
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pratica dos povos, p~ra os snblraltit· nos· vc· 
x;u11es causado; pelo ahu:;o do poder. 

Todo:; os !Jonwns lellllüm a esl.e abuso, c 
quallllO nrto o pode1n exertilat· :'it'J:l depcn· 
dcncia de outro, J'aci!llJCitiC t'CiliJIICJ[lO ;'t sua 
\':tidatlé, c se ligi:to tom >liJLIL"lle de CJUCI!l de· 
pendem pnra o con:>t•guit·. 

Os prcsidwles são ltomcus como os outros, 
e em rcgm podemos :l\':1111,':11', sah·:ts mui 
poucas cxccpt;üc:;, •que >e. algtun:t w:: lJOu: 
verem de suspender magtsl.mdos, ni\o sem 
pelos males cjuc estes Ca\tSlrcm cm gcrnl na 
admini;;lrar;ftO da juslir,:a com- O:l abuso:; de 
t;ua jurisdic~;10: cslc sempre scr:i o pretexto, 
mas ·o 1110\'Cl innnedialo da ima nc~i:to, é, c 
SCJ'>Í scJil[H·c um rc:;cnliuwnlo, c dcs:tflei~ão 
particular. • 

Se o magisl.mdo fizer l.udo o que ag-md:u· no 
presidente, sc.ic bom on múo, ccl'lo der~ cst:u· de 
11ão ser nunca suspenso: porqlte o clcmats poneo 
impol'la; e :'C !.i I'Ct' de lltc desag-mdnr, uinda
qnc put· amor da jnstir;a seja, nilO lhe ralcr•'t 
a honl':l de ler sc!'l'ido bem o emprego para 
deixar de ser saerificado ao enpriclto do pre· 
sidentc. . 

A cxpcricntia qttotidinna nos dá disto cxcm· 
pios: motivos p:ulicnlarcs sfto 0mndes ra~Ocs 
de estado n rei'pciio de muita gente. Yolarci 
portanto p:1m que tal doulriua não paosc; c 
pot· isso proponho csla 

1-:~tJ~:VtJ.\ 

" ;\o pre::;idt•lllc c coJJi'cllwiriro tlc província 
:-:e Jtlarcai'<Íti, cmrcg-imculo prop1·io, as suas . 
cspeciaes altribui,;ücs.-Pa,;o da a::;sernblúa, 
20 tlc .!unho tlc 182~.-0 deputado F,·uJJ!•u. " 
-Foi apoiada. 

O Sr. Henriques do Rozondo :-Quando cu 
rq:oiei algumas clllendas a este ar!. I:J, deter· 
1ninei-mc por Certos pl'iucipios; Jnas ngora o 
db;curso do Sr. Ft·an,;a cxeitou-mc outt-as 
idéa~. . , 

Com ciJ'eilo este arl.igo com lodos os sctiS 
paragt·apltos, contém malcria de UI111'Ci;Ulamcnlo 
que tiel'e fazc1· o objecto do regimento de 
lacs prc:;idcules das pro1·ineias. Quando se 
mt;auis:u· este rt·gimcnlo lt·alarcmos dcsla 
malel'Ía. Portaulo ogom ·concordo com· o S1·. 
~ecrclario FtTtn<;a n:t snpprcssM dc:;tc artigo 
com lodos os seus pnrngTnplto~. 

.lulgnu-~c a mnlet·i;\ surficicnlcmcutc discutida 
c pas,;on·sc ao 

" Al'l. H. Xiio cslntJtlo o conselho reunido, 
cm tod:ts cslas mnlet·ias Jli'OI'CJ'Ú o Jli'Csitlcntc 
eomo l'üt· .in~lo, snhmel!cndo ilcpoi:i o fJtiC 
]JOUI'et' J't-ilo :i nppro1·ar;:to do conselho. " 

O Sr. Poroira da Cunha :-Eu com·ini mui 
J'r:tiJl'nllll'llte ua nholi,;no da~ juntas dos ~o,·er· 
ltOS [II'OI'i:'OJ'ÍOS tlus [ll'll\'illi!ÍilS do JlmzÍ[, IJ:l 
[ICI':iltrt:'flO Clll fJIIC rtind;t l':'IO!I de tJIIC este 

objcclt~ cm de . sum.ma imporlnneia parn 
COilSOlJtlili' CB{C lllljlCJ'JO C!ll Ulll :ii'S[Citlil ,]u 
união c l'anlagcm commum; JlOI'CjiiC ainda 
que os actuncs (l'OI'el'llos Hão eslejão naquelle 
pó desorganizador c monstruoso cm que 
pretendia eslabelccel·os o decreto dns côt·lcs 
de Li::;IJoa~o l" de Outubro de 1821,· comlmlo 
ainda nào estilo regulados de uma maneira 
tal, que Cl'il.c as rjlteixas, tumultos, dcsnsocc"o 
dos JlOI'OS c anarcltia, que cm quasi lod~s 
as P"OI'incias têm reinado. 

Todos lemos coultccido estas desordens,. 
mas nem todos com imos na origem c causa 
rJtle as reproduzem. Uns a.-;scnti!.o que estes 
nm~es nascem de ser ? gorei'Jlo composto de 
Illlulas pcs:;oas, cujos mtcrcsscs se cnconlt'ilo, 
r se procuri\o · dcbcllat· no conlliclo de suas 
pnixucs;. outros julgão que pt·o1ún da Jhlta 
du cxae!!l:lão com que se tem procedido na 
c:;wll1a .rios indiYiduos cr.ue J'ormfto as juntas 
gol'crnatit'as; c outros hnalmcnlc tia errada 
opini:lo c1~1 9uc os povos se achão, de que 
tcmlo ·o tltrctlo de os clcgcr,.lltcs fica lambem 
C:OIII]JClillllO O de OS dC]lÔI' e lll\tdilt', O que Ó 
na ,·cnbtlc ·11111 gr:mdc ttbsul'llo politico. 

Sem dul'icla me pareceu CJI'IC estas junl<t> 
del'iilo ser substituidas por outros "OYcrno~ 
que lhe fossem mni:; :uwlogos, poré~1 mais 
lit·mcs c lcgacs. 

O go\'cmo das prOI'indas do Brazil, depois 
de estabelecido o syslcma constitucional tem 
r~cnhiclo muitas vezes cm algmi1as pessoas, 
dtgnas. da confiaur;a publica, c de inteiro 
cmupt'IlllCulo cm seus dc\'CI'CS; mas muitas 
outra~ \'C~cs se lcm pt·occtlido nc;;tas clcir;Ocs 
lumulltWl'J:tJncnlc, r:om suhomo, c t-spirito de 
partido, fJIIC em todas as idades prccloiJlina 
. !'iutucndo o presidente da pl'OI'incia pelo 
nnpcmdot• como é de mzão c jnstic;a, adquire 
esta :scolha o cunho da lcgitirnidutlc para sei' 
rcspcttnda, c conscrl•ada, mas ó preciso quo 
os cidatlilos eleitos pal'a o eoafljuvarem neste 
excl'l:icio lenltão uma cO'eclim influencia nos 
ucgocios da sua [H'OI'incia,. o que_ se não 
consegue pela Jürma cslahclccida neste decreto. 

Sei quacs são as re~ms que tlCI'Cil1 regular 
o syslcma atlminislralii'O de cada provh.lcia,' 
eu1 que se t·cqncr sobretudo a aclil·idadc da 
acr;ão, sem rclmdmncnlo do seu· cxpcclicnlc, 
lodal'ia desejava que esse presidente .fosse 
sempre acompanhado tlc dons de seus compil.· 
Jthciros nos dcspnclJO.s dos negocies publicas, 
guarda~Jdo-sc a. p!enl!nde do conselho pat·a 
as dcctsOes 111a1s 1111porlnnles. 

C:oultc~o igualmente que o presidente c 
conselho. têm pOt' Jll'incipal obriga\·llo scr,·it· 
de atal:ua nos outros empregados [lublicos pat·a 
qnc se nno desviem de seus dci'CI'es: isto 
IllCSIIJO é o rJtW os consellJCit·os licavno cxcr· 
cilntulo a n•spcilo dos prcs)dcnlcs, afun de 
JlllC estes 11no abCI'I'tJssrnt de sel1110der; ali;is 
em re:::tahelel'Cl' o gooi'CJ'IIO <lo~ capilt1es gc· 



lWJ':W:~: rpll! ::-ii! l.l!lll JH'I?~endid:l al>oiil', pni~ 
ai1u.la <J>I~ lll>liio;: <HI<:..: l'·'c;~ed,,!.fto ""'" <li
gnidadu, dcsiule!',1,,se " IIHJLil!l';l('[iO, todavia 
pú,le-se cm :;cml al'lil'lll:tl', lfUC o despotismo 
r!sl;n•a cm Sll:l5 mfla:; depositado, c que sua 
\'Ollladc era :t suprema lei, COlHO !:OIIiW!fUCil· 
da ncccssal'i;t dit impunidade de s~:>s prcva
ricar;ücs, c da clislanda ímmcn;;:1 cm que 
vivin.o da mclt·opolc da mon:H·cl >ia. · 

Neslas circumslancias se este pm·:1grapho 
passar como esl:'t enunciado,. c o lll'Csidenlc 
tivct· por si o poder de reger a pt·ovinch 
sem conlemplaç,no com o conselho, sci1ilo 
quando muilo Cfuizcr, narla .mais tenho a 
instar, porque todos os meus addicionamcnlos, 
c poudernr,,ües rolavão >ohrc princípios que 
file sãO diamclmlmcnlc opposlos: c cu lct·ei 
summo prazer qnc o mclhodo adoptado pt·os
pcrc, e que os seus rcsulludos COJTespondão 
nos meus dcs~jos, que têm pot· unico alvo o 
lJcm da pal.rin, c a l'clicidaclc de meus r:on
citl:uüos. Enlrck111lo porém oll'ct·cço . ao :ui. 
l .J. que e~!;\ em cliscus:;l\Q a sc:;uinle 

,, As pl'O\'Ítlenc:ins momc11lmieas pcrleneem 
:10 pre~idcnlc pa>·a dar as que cxigit·etn o 
lll!lll e se~Ul'alll,:u pul>lieu, parlieipaudu·as IIU 

dia immedialo no conselho em sc:;sno, pam 
sei·em appt·ovadns 011 n:1o.-Paço da asscm
hlén, 20 de .Juuho de 11):2:}.-0 c.lcpnlado 
f',~nim de! C'uulw. li-Foi npoia>la. 

Fizerào-se mai:; algumas breves reflexões: 
l' julgaudo-se por fim di:;culida a malrl'ia 
passou-se ao 

<( ,\rl. J;j, Todas a;; resolur;ú<'S ~oll!'e ns 
nmlel'ias aei ma rspcc:ilieadas, sc~rno pnhlir::>dns 
pl'ia lill'lllula-n prl•;;idenl<~ L'lll c·nu;:,,llm ri•· 
suil·eu. etc:. " 

O Sr. Carneiro do Cnmpos:-l~n quiz0ra 
que se uno adoptasse esta l'oi~mnla, flOl''.JUC 
clla clc\'C aecmmnocl::Ne ao que se tlelen11ina 
110 arl. 12, no qual se dir. qnC! 11as ~l!>súcs 
onlcnadas por csla lei, cm malc!'ias i]a eom
pclcncia nccessal'ia do eon:'elho, tem cslc volo 
c.lclibcmlivo; porlnnlo u:to ll•udo o prcsi1lcnlc 
ordinariamente mais que o voto consultivo 
eu dii·ia-o conscll10 rcsoh·cn, e o )H'l!Siclcn· 
lc m·dcna cle.-Pot• ~stc modo fiea c:laro 
que :1 resolu\~1\0 ú do conselho como cot·po 
dclihcranlc, c a cxceu1:no do pi·csitlcnle, rJ>II! 
é vc>·chull•i>·amcnlc o que lhe compele ern 
lric3 ca~os. 

Depois de nlgtimas obsCl'\'a\'Ü<'>, jnl<:ron-sc 
n malcria sul'licicnlcmcnlc discnlicla, com a 
emenda pt·oposla pelo St·. Cm·ncÍI'O d1! Campo;; 
e seguiu-se o 

<r ,\t·l, lG.--0 (;0\'Cl'nO da l'lll'f,':l m'lll:Hia da 
pl'Ovincia de 1" e 2" linha compele no c:om
Ina!lllanle mililm·, e ú indcpcmhmlc do, pl'C· 
sitk•nlc I! consdho. 

1 I !I 

.cr I·~:(C::.!jlLll;v!·:;,~ a!:; Ol\II!IJ:ln~;;t:'i ({11<! stul :.:n
g'L!JLa-:.; 1:1n s.J;lii~:JL(~ a~> Jll'l~;o;ldiwl.e, e eo111 
qncm 11:1tla Le111 u g<irei'!IO LI:>., ru·>nas.· Ex
ecpl.ua-s" l.a>H:>eut o I'CCI'IJlameHlo cpw r.lc1·e 
se>' l'eilo pelo [l!'c;idcnle, " cpwm o eornman· 
rianl.e militar p:u'licip1>'(t " JICCe:l:>idadc do 
dilo t·cct·ulam•!illu. " · 

O Sr. Frnnçn :-Sr. prc;;itlcule, !JIIC o go· 
vcrnador das :u·mas cm tempo de guerra olll'a 
por si súmcnle, c sem dcpcndcnciu do governo 
civil da proriucia, nrw me parece inconve
niente, m:ts cm lodo outro caso, c cm tempo 
de paz, porque nfto ha de cllc ohnH· de 
inlclligcncia com o. mesmo go\'Cl'!IO c:iril? 

A unidade de acr;ão é indispcnsavel p::t>'a 
se eonscguit· a harmonia dos podere:; cm 
lodos· os neg-ocios de administração publica; c 
esta tin_idaclc nflo púde dar-se -uma vez que 
na rcparlir;ão do executivo, se nrw admitia 
a S\Ib::tllcrnuçrto cl:t forr;:t armada ao poder 
directivo dos negocias d;L província. 

N:.l maiot· parle dos casos é de cret• CjUC SI! 
não innov;u·:'t cousa alguma cm os governos 

. das at'lllas, sem mandato especial da cúrle 
(sal\'0 os casos l!lgcntissimo:;). E qnc incon
vcnicnlc lm que s~ia c;:;:c mmulalo [;·ansmil
lido aos mes>nos governos das arm:ts im
Juediula>Hculc c pda inll!n'elll,'i'LU tlus ~UI'CI'IIUS 
civis? Eu nilO o descubro. Entendo p01·laulo 
e sou de \'Ola CJUC o governo das armas sc;ja 
dependente do governo civil, salvo súmeute 
o caso de dclcsa cm lcmpo rle guerra. 

O Sr. Andrndn Machado:-( Xtio "'' Cilft:il· 

dt:n o lctchyg.-rtpho.) I\o fim do di~r""'"" qn•· 
fi~z olli~tw:en a seguinte 

" Arl. Hi. O ~ovel'llo da J'orr;a annad:> da 
província, de 1" c 2" linha colnpl!le hu 
commandanlc militm·, c é ind•!pcndenle do 
presidente c c:onscllw. Nno príde port~1n o 
commandaulc C>nprcgat• a f'or~a nt·mada conlra 
o;; inimigos iulemos sem l'l!CJI!isi(•flo das nnto
rilladcs ch·i;;; nem fazer llltll'd>ar a 2" liulm 
f\:•!'a dos ]imites da pl'OVÍilCÍa, SCil1 orde111 
especial do poder executivo. ,\s ordCJiall\'a~ 
nM s:to snjl!ilas ao govcl'llo das ai'Jitas, 1nas 
ao pt·csidculé, o qual iguahncnlc fm·ú o 
rect·ulnnlcnlo na fúl'lna das leis, quáudo o 
commamlanlc mililtu• ll>c pat·ticipm· a pt·ccisão 
do lal l~eCI'ULalllcnlo. ll -Foi apoiatla.-

0 sr. Bonr1ques do Rozonde :-Eslou con· 
vencido que as eireumslancias elo tempo l<·m 
muilo imperio sobre nossas particulares acções 
c sobre :L Ol'15fllli;;a•;11D c1as leis. Quando eu 
\•olci pam que pa;;sasse c~lc ]H'ojccto ú segunda 
discns;ào \'i hcm que ellc conl.iul1a artigos 
uno • mui lu bun:;; mns guanlci pam esln 
disrus:;O.O o conciliar de algum modo os 
pl'incipios com ns convcnicilcius, 

• '• '' w• ~ •••O••••• •• •••- ••••'-•"• ''"'"-••••••- ... ~-----~ 
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:::>t' a no;;sa r.onslilni<·fta c·~lirc;;se cslahclc
t:ida, a lmnquilidadc "<:~ul':l, c as COII5(1~ cm 

. su~ marella rq;ular l(ll\'cz cn rolasse por 
lodos os :u·lii:)OS com pequenas allcraçücs; 
nws llOl" agora, Sr. prcsídcnlc, ainda csl:l 
muílo Ji·csco na memoria de lodos um dos 
príncípacs ag-grmos de que nos queixarnmos 
das cürlcs porluguczas; a índcpelll1encia dos 
gorcwudores das :li'Juas. 

Apartemos de nús a mais lere suspeita de 
mit !',) c duplicidudc, os poros rendo que 
ihzcmos o mesmo que demos cm culprt aos 
porlugnczcs, julgarão descobrir nislo algum 
myslel'io; cm uma palavra, nrto demos armas 
:is côt·les de Lisboa parn lnn(m·cm sobre nós 
alguma deslwnra. . 

Dir-sc-lw porem que nada tem a· lropa 
com a admiuislrnrão. Sr. prcsidcnlc, se a lropa 
sú li r esse uso no tempo de guerrn cslr:m
gcim, enlrto poderia ser indcpcndcnle do 
governo c:h·il, ma:i tnmhem cu diria cm lal 
caso que em tempos de paz nada de 1" linha, 
porque a melhor ordem seria n'i:mlicla pelos 
milicianos, pela maior parle propriclarios, 
ncgoàmlcs c arli;;l:~s, lodos iulercssndos na 
boa ordem. 

Como porém nlé aqui a 1" liulm sempre 
~cn·io pm·a a poliria interior, c para as 
cxccu~úcs das ordens do govCI'llO, ncslc cnso 
nno púdc deixar de IIIC ser suhordinada. 

E que dnvid,1 ]Júdc haver cm fJUC o Cúlll· 
mandante mililat· seja snhonlinado no prcsi
rlC'n lc, fJUC c uma cmamu;rw do chefe supremo 
do poilcr executivo, cm nome do fjual ellc 
:uhniuisll':t o f!O\'CI'IIO tlas prorincias, vislo <tuc 
o imperador não púdc estar pessoalmente · 
Jll't.•;;enl<! a toda a partt•, eotno dt•l't'l'a: Sendo 
o I'OIIllnandanle da i'IJJ'<;a :ti'IIW<la inllt·pc1Hlcnle 
~~~ r;,,. t·api'Íe!Jo:;o, <:ulJlU qnasi lodos são, 
:mtlai'<Í lodos o;;' dias inqniclaudo o,; Jli'O· 
prietnriol', os IJt•gocianles c la\Tadore.,, com 
lllnl'C:klf', ncmnpm nenlos ~ outras cou~as que 
l·lles sailc·m, ludo em Jll'~jniw Llo hem puhlico. 

Deve111 pois ~ti' ;.;nhordinatlos na podct· 
til'il. :\las tlir-sc·lla nintl:l fJlW os mililm·cs 
Hno m-oullwsos, e nl\0 qucrcrno ohctlcccr n um 
pnisan9; cu lhes dit·ei que se ellcs 111\0 
quizcrcm set· subm·dinallos a essas aulol'itlade~, 
:t Jla<;flo nrto os deve suslcnlar. 

A lim;a m·rn:ula, Sr. prcsideule, é essencial· 
Jnenl.e ohedit•.nl~; é um r:orpo passivo a 
quem ~,; loc:a oiJl'tleeer e eumpt·ir as ordens 
das :111 torilhtLk;; c·tw:u·t·e!,;atlas da cxccu<;t\o das 
ld~, a l(u·<;a al'lu:u1:t é c~scncialmenlc ohc
tlienle 11Psdc~ fJ 11!1 Í111n ~ohla<ln até n sc1i Hmis 
l:;l'athlmlo elid'l', 

Sou portanto de opiuiiio f{IW na onli1taria 
IJlal'('lla rln~ nr[!:odns militare,:, ~lia db:ipli11a, 
c.ll'l!l'll-' do dia, d!'l:tlhes dinl'Ío!', e oulras 
('UII:':IS lit•>'il' l<Jil•, li ('lJIJiliJ:IlHl:tll(e d:1 ii.Jr<'a 
~e.ia iudept•udt·utc dn pn·~idenle; m:1s 1;0 
C III pl'l:go dl'i !a Clll Uli!l'Oo Cti~OS 1 COlllO lllOI'i• 

mcnlo de lropn~, tlesl~c~r!Jcnlos exll'~ordin~J'ios, 
c~lnh<.'lrdlllciiiO rlc porilos milil::ti'CS, lli!:<ll'Í· 
buiçàO do santo, pla11os gcrac~ .de !'ot'lifien· 
('ücs, c outl'Os casos lrnnsccndonlacs, so11 de 
opinião, torno n dizer, que o chefe da fort;:a 
armada seja sujeito no presidente cm consdho. 

O Sn. J'lnESlllF.~Tl~ perguntou se l1avia f{llClll 
mais quizessc fali ar sobre o ar ligo; c como 
alguns Srs. clcpul.ados declarassem que sim, 
ficou adiuch a· discussao, por sel' cl1f'gada a 
hot·a da lcilm·a dos parcecrcs elas commissúcs, 
mas por não haver quem pedisse a palnvm, 
passou-se :'t 2" parte ela ordem do dia, que 
era o projecto do Sr. l\Iuniz Tavares, adiado 
na scss1\o anleccdcnlc. 

O Sr. Cllrneiro de Campos; - Desde a 
primcim leitura deste projecto pareceu-me 
logo impossível que cslu augusla asscmblb, 
aonde as malcrias s1\o lraladas com l::mla 
circumspecção c sabedoria, deixasse de rcpro· 
ral-o ·in limine; porque além de lhe fallarem 
a~ qualidades. pl'Ctisas para ·poder ser admit
lida :.í. discussilo na fórrna do nosso. rcg-i
menlo, lodas as suas disposiçaes se nprcscntão 
logo no primeiro aspecto com os signacs 
caracleriscos elo injusto c absurdo; porem se 
ai~1d~ assi1Í1, c conlm a minl1:t I'Xpecln~M 
cslc projecto oblc1·n apoio, para rouhar·nos o 
lcn1po; fJUC ali(ts devem ser despendido cm 
objeclos de oulra impm·tancia. e urgcncia, 
persuado-me Iodaria que ellc não pnssarú 
dc::ila primeira discus:;ão, se csl:t augusla 
ns:::embléa acl1ar o pczo que cu cnconll'o nas 
reflexões que passo· a p1·otluzir sobre lOL!os 
os seus arligos. 

Sr. prc:;itlcnlc, 11ús fomos COll\'ocatlos pel:t 
nar;ão, achamo-nos !'cli'l.l11cnlc reunidos JII'Sle 
sagrado recinto, para l:tl'l'Ul'lUOs a csct·iptur:t 
elo liOSSO paclo social, p:tm nclla marcarmos 
cm ttomc dos nossos constiluinlcs, c segundo 
a CXJH'CS~ão do ~c11 valo gcml, a mam·im 
como qnc hno de ser exercidos os poderes 
iudispcnsavcis, p:u:a qnc as g:u·anlius tlo;; 
nossos tlii·cilos sc>jno c!Tcclil•as; pot· onll·ns 
p::ila\'l'as, nos ramos convoc:tdos pat'a orgnni· 
stu·mos as nossas leis f'undmncn(acs, a con· 
slituic;i\o tlo irnperio do 13mr.il. 

.lurúmos solcmncmenta perante os altm·cs, 
rJliC fiel mente dcscmpcnlmriamos l1\o alia c 
augusla commissll.o; c para 111\o retardarmos 
a conclusno de trw importante tarc!h, promcl· 
lemos juntamente quu llella uno distral1iriarnos 
o tempo, senno para o ClllJH'cgar cm rcl'ot·· 
mas urgentes, que rtplainnsscm c uivclasscm 
o tcneno, soht·c o qual lcvantnrimnos o ma· 
gcstoso ct.!ificio tia nossa associac;.t\o politica. 

{,;lo posto, é CI'Íllculc <tlle o pl'itnciro oh· 
.i('du da pre~cutc tliseussl\o sc1·:'t a lll'gcncia 
da matcl'ia do prujccto, c se contém por 
ventura disposi\·llo preliminar para a consli· 
tui1·no que t~mos de orr;nni~nr. 
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O projecto cm questão propliP.·SC a deter
minar p1·m•isoJ•iameutc quaes sejão os porlu · 
guczcs, que dcvão gozar do J'óro de cllladno 
brazilciro: ora, todos sabem que esta malcria 
é propria da constituição, a qpal devendo 
declarar os direitos que compelem aos brazi
lciros, Jbrçosamenlc ha de designar as qua
lidades precisas para qualquer ser membro 
da nossa ;tssociaç1ío" ~,olilica, e dizer-se brazi
lciro. O projecto da consliluiçi'lo. deve estar 
muito adiantado, e dentro em pouco tempo 
nos. scrú. apresentado. 

Portanto não lia urgcncia de tratarmos 
provisoriamente do que estamos mui proximos 
a determinar definilivmncntc; nem se póde 
considcmr preliminar da consliluir;ão · aquillo 
mesmo que nclla tem· o seu Jugm: proprio. 

Ainda 'quando soffl·esse maior demora o 
projecto da c·onliluição, o que não é provnvcl, 
nem por isso se pódc inculcar de urgente a 
medida provisoria que se propúc, porque não 
é malcria, que não esteja já sul'ficicnlcmcnlc 
providenciada; c pam J'azcrmos isto patente, ve
jamos as diversas hypolhcscs, a que se podem 
applicar as disposiçúes deste projecto. . 

Ellc contém duas partes: 1." Portuguczcs 
ora residentes no Bmzil: 2.• Portuguczcs que vie
rem depois de snnccionadas as disposiçúcs 
do projecto ; c em ambos os casos com i n
tenção de pct·maneccrem. 

E como entre os que presentemente resi
dem, alguns já crilO residentes c domiciliados, 
quando tomamos a heroica resoluç1l0 de pro
clamar a nos~a indcpcndcncia, c outros vicrM 
depois deste glorioso acontecimento; podemos 
considerar na 1." parle duns hypolhcscs: l" 
Portuguczcs ora residentes, qUe jlL crno tlomi
ciliaclos na época da indepcndcncia. 2." POt·· 
luguczcs ora rczidcntcs, que vicrno c cstabc
JcccrM domicilio depois da dcclara\'110 ela 
indcpcndcncia. 

Ora, para qualquer destas duns hypothcscs 
temos j:í proi·idcncias dadas pelos decretos de 
l8 de Sclemht·o do nnno pnssaclo, c de· 14. 
de .Janeiro uo corrente. l't·itH~pi•)nlOS pelo . . .. prtmctro. · 

(Len o clecrclo.) Temos portanto que este 
(lecrelo concedendo. amnistia gct·al .para todas 
as passadas opinioes politicas, contempla como 
cidndnos bmzilciros os que abraçarem a sa
gmda causa · da indepcndencia, ~xprcssa ou 
tacitmncnle pelo simples facto de uno larga
rem este paiz deu tro do prnso marcado para 
tomarem n sua resoluçno, C1cvendo os que 
ndhcJ·it·cm {L causa do llrnzil trazct· para 
testemunho · publico da sua rcsoluçno, a JIOr 
verde dentro do nngulo de ouro no bmço es
querdo com a lcgcnda-liule-penrlellcict ou 
morte. Pelo que destes nada resta a legislar, 
até porque n pro\'idencia é justa c ·fundada 
nos luminosos pl'incipios que devem sct'l'it· lle 
base a toda u associaçno politica, 

·ro11o Q, 

~a verdade, St·. pt·csitlcnle, se os que nasce
rão cm Portugal, c que residindo no Brasil 
clcllc não saliirão depois da declaração da 
indepcnuencia, não adquirirão os direitos de 
cidadão brasileiro pela continuação. da sua 
rcsirlencia, nós lm)Jbcm, posto que nascidos 
ncslc 1miz, nrLO os lemos adquirido pela 
nossa continuada rcsidencia. 

O Brasil era um reino que formava uma 
parle inlcgran te . da nação porlugucza. Todos 
~"3 indivíduos que compunh1io aquclla ilarão 
crão cidndMs · porluguczcs, embora fossem 
nascidos cm Pot·lugal, suas ilhas adjacentes, 
ou cm as suns possessúes dn Africa c .Asin, 
ou neste nosso vasto c rico paiz. ~ 

O nome que então Unhamos de brasilei
ros não significava como hoje -Uill:l qualidade 
na ordem politica, indicava sómcnlc o lugar · 
do nascimento; assim se chamão . heirúes, 
trnnsmonla)Jos, algmvios, etc.-, os nascidos nns 
provincias da Bcim, Trns-os-Montcs ou reino 
do Algarve, sendo aliús lodos estes, como 
nós crmnos, cidad11os porlugucz'.)s, 
· Deix:'unos de ser porluguezcs c jiass:'m1os 
a ser. brasileiros, dcsd~ que pela insurreição 
do Brasil se dissolveu o antigo pacto social 
qnc nos I igava ú monarchin porlugnczn, e 
proclam:'llllos a nossa indcpcndcncia, · consti
tuindo-nos cm uma no\·n naçilo, distincta c 
separada absolutamcnlc eh portugucza por 
um novo pacto social. 

Nesta nssociaçilo polilica não cnh·nrilo só 
os qne imscct·no no Brazil; ella comprchcn· 
dcn lodos os que cr:to membros da antiga 
nnr;ão rcsitlcntcs neste paiz, ou fossem nelÍc 
nascidos ·ou na Europa: sno estas as pala
\'l'ns do eitado dcct·eto :-Todo o porlugucz 
europeu ou bmsilciro, qnc abraçar o actual 
syslcma do Brasil. • 

ll!a:; se apczar dos trmnos claros c cxpt·cs· 
si r os com que se acha concebido este decreto, 
c da generalidade da sua disposiçno, não se 
reconhece bastante para caractcrisar de .cida- ' 
drtü brasileiro o portugucz nascido na Euro
pa, posto que se tenha sujcita:lo tL condiçno 
que lhe foi imposta, lambem se dcl'c repu-

. lar insunicicntc pnra o que nasceu no Bra· 
zil; pois nno é lugm· tlo nascimento só pot· 
si o que constitue n qualquer cidatlno dcsln 
ou daquena·naçãp, porem sim o pacto social 
expresso, tacito ou· presumido. 

A este, nos termos · ~lo decreto de 18 de 
Setembro se Jigt'u·no os europeus tanto quan
to os brasileiros. Ellcs acccderào; pelo mesmo 
pt·iucipio, constituindo-se uns hcnemct·itos da 
pal.l'ia c dif(nos do eterno reconhecimento 
dclla, pelo' dc:n·cllados esfot·~os com que pro· 
lllOI'Cl'M e JlllZCl'i\0 Cll,1 eXCCtl\'àO ·n gloriosa 
cm preza dn sua intlepcmlcncia; outt·os porque 
nno se auscutm·no do Tit·asil, c JH'cfcrit·no sc•t' 
membros llt\ nom associaçno . politicn: 

A' \'istn do que lenho exposto é dn mniot· 
10 
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evidencia que este [ll'iljeclo é superfino c oc:io
so, qnnulo aos portlignczo';: residentes na 
époea da declara~ilo da indcpendeucia do Bm
zil : examinemos a:.:;ora se ellc se1·:.i nccl's
s::rio rcJatil'nillC!l[C aos porluguczes que Ol'::t 

residem no Brasil, lendo vindo deDais da 
declaração da indepenclcncia. ' 

Antes de ludo cumpre notar, que sendo 
muito curto o tempo que decorre desde Se
lembro elo anuo passado até hoje, bem poucos 
se1·fLCl aqucllcs a CJHCm se possa applicar a dispo
siçi\o deste projecto, o que não deixa de ser mais 
um argumento que pouco abona a sua neces
sidade. !\!as quct· sejilo muitos quer poucos 
os porluguczes que ltmhilo vindo parn o Bra
zil depois da épocn da sun inclcpcnclcncia, ou 
clles prcstq,rll.o na cmnara de sua respectiva 
residcncia jurnmcnlo de fidelidade it causa do 
Brasil c ao imperador, ou ni\0 prestarão este 
jHramento, porque não vierão cou1 o intento 
de se domiciliarem. 

No primeiro caso são cidadãos brazilciros, 
pelo seu jummento adhcrirão ao·nosso pacto 
~ocial por virtude do j:í citado decreto de 1-1 
de ,Janeiro do corrcnlé anno; no se(!:lllltlo sflO 
estrangeiros, e ncsl:t qualidade lctião direito :\ 
hospitalidade cmquanlo dclla se fizessem dignos 
pc!o seu comportamento, ;;e não ti1·csscmos 
;;uei'J'a com a 11ar:i\O de que ~flo memb1·os. 
Portanto cm ncnllllm destes cnsos ~c púdc 
applicar este prqjcclo. · 

N110 lcm applicar;ão para os juramcnt:nlos, 
poriJUC j(t são ddadão~ hrazilr!iros; nno se 
dcl'e applicar aos ouli·o:; porque si\0 inimigos, 
c como tacs, em vez de os recebermos em 
o nosso seio, os dCI'Cl'ClllOs quanto antes 
J:m•J' relir:tl' ilc r•nt1·e nt'•s. . · 

l\':1n é do lllcl.l iutrmto juslitieat· este Llt,crclo 
de l-l de .lm:eii'O, eomo pratiquei úccrca tlo 
Ll_e 18 ·de S~lCÚlbl·?; mnitns rc!lcxocs se pode
riM produw· se lli'Cssem aqm lugar, sobre 
os perigos a CJIIC uos cxpômos, admittiudo 
cntt·c nús eom lauta fl':lnqucza c com a sim
ples gamntia do jummento, pc~soas de r]llCill 
prmleulemcnte se nno podcni lll'csumil· senti
mentos de alll!ir,'llO :í . causa qtic abrar.~amos; 
pois para com·cnccr do quauio. é_ dcsucccssa
rio o projecto, ainda mesmo na ltypol!Jcse que 
aenLa1uos de tratar, basta-me moslmt· a 
cxistenc:ia r leste dccrclo, que tanto a reconhece 
o illuslt·e antot· · do projecto que no arl. 4" 
em manilbta . c:ontr:tllicr,,no do que . p:·opOt•: 
rJncr que subststa cm todo o seu \'Igo1·. 

Tam!Jem uno me dcmora1·ci nn anah·se da 
incon.~lilnti.~u:~lida~lc do :11'1. 2' dc~tc pi·ojccto, 
qnc Ja llllll r:clonos:unc:llc tem s1do comba
tido. 

St·. prcddente, eH amo a Cll'llem, e l'cr.o
uhcr;o fJUC ll gOI'l'I'IIO LiCI'C SCI' :U'IllildO LJC 
l'on;a ~ul"licieut.~ pam JlLH' a patria sempl'C it 
~:;]1'0 dr.• Cjll:!lf]llf'l' Jl!'l'ign.-.Srr!u' JlOjlJI(i >'11: 

jii'{'lii!C "-'.1' (':;/, 

Sei que o,; povos os mais livres, antigo;; 
c modc::nos, nas ~rancles crises, nos casos 
ele perigo, lanr,m:1o mão de medidas extremas 
c prci'r:indião de todas as .rormaliclades c 
claqucllas gat;anlias que nos c:tsos ordinarios 
srw o balum·lc da liberdade. l\Ias quanto não 
é prcci;;o definir bem c com clat·cza esses 
casos cxlraonlinarios, c ligar mui cautelosa
mente as medidas que ilcllcs se tom~o com 
n responsabilidade dos ministros? · 

Acha-se por vrnlum bem definido o que se 
deva entender por conducta suspeita? 

Em verdade uma expressão t:lo vaga abdrú 
a porta :í intriga c iL ca!tmmia ele muitos 
malvados, c subministrará aos ministros um 
meio bem Jhcil para exercer com toda a 
segmnn(!:l actos os mais arhilrnrios. 

Qualquer será suspeitoso, sú porque não 
discorre como o ministro que o quer cxtcl'lninar. 

Tenho concluido a analyse da primeira parle 
deste projecto, c uma só rcflcxuo bastará para 
Jazer patente o absurdo da sun segunda parte. 
Nclln, como ;j:i disse, trata-se das condi(~úcs 
com que os portuguer.e3 c outros cslr:m::;cit·os 
que vierem estabelecer-se no Brazil, depois de 
s::iuccionado este projecto, poder:íú obter o J'ôro 
de cidadão brazilciro; c entre outros requisito;; 
exige como medida provisoria-cmquanlo não. 
SC conc]lll) a coustiltiir,!ãO-CJUC l0nhão-sel.e 
mmos de rcsidcncia nilo interrompidos. 

Pot• esta fór:na mai;; de sete annos se cou
snmit·:'tú cm organisar·sc a constiluiç:J.o, que 
segundo o CJUC cu aununcici dcntm em mui 
pouco tempo nos seda aprcscnl!lda!! ! 

A' vista disto c tlo mais C!lW tenho cxposJo, 
não se púdc dcix:u· de reconl:cccr CJLLC este 
-pl'lljedu, por neul11nn do~ seus artigos tlei'C 
pa;;sat· :i segunda discussuo. 

O Sr. Ribeiro do Andrada :-(~Ytio se enten
deu o ütchygmpho.) 

o Sr. Rodrig)los de Carvalho : - En j:í 
lwutc:n expeudi a minha opíuino sobre este 
projccto, como pql'l:m vejo a t!UCslllO nova
mente altcra~1 Jltrci nl~;umns pequenas obscr· 
var~úcs. • .., 

i~açamos diiTcren(~a entre portnguczcs naseiLios 
na Europa, c residentes no Bmzil no tempo 
cm que pl'Oclamúmos 11ossa indcpeni\enciu, c 
uqucllcs que_ \'ÍCt·1lo depois da, sepr.raçllo, o 
projecto confunde uns com os outros, c cu 
os tlislingo. 

Qunndo o projecto tcni cm vista o;; pt·imciros, 
é iujusto cmquanto Ihz dill'crença de cidauilO 
a cidad:lo. Pod~mos chamar ao acto da nossa 
intlcpcndl'ncia o pacto ·social; c eis aqui a 
sua prilllcim conLliçno: " Todos os ciumlnos 
p01·luguczcs residentes no Dmzil, que quizcrem 
J':lzcr Jl:ll'lc da na\'M, lil'rc c inclepemlentc, 
scrno eotnlcmpl:ulos cidadnos brnzilcit·os, c os 
que n!\o quizct'CI.Jl sahiritú do Bt·azil. " 

. Pu r c•;.:ta clcclarar;no foi l'Xpontaneo ao 
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l:ichtdtto porluguez, bmsilciro ou europi~o, ficar 
ou sahir, os que ficarãO, preenchidas, ns ohri
garlícs então conlt·ahidas formar1lo a Jw;ão 
l;rt;zilcira, c portanto s1lo cidarlrtos lJrazilciros; 
c o Brazil c Portugal, nlé então uma sú 
ua\·ilO, forn1ar1lo duas nações di versas. 

Digo agc.ra, que se o projecto lhlla do cid:ulão 
cmoi·,êu que residia neste irnpcrio quando cllc 
se erigitt independente, o projcclo é injusto, 
porque sendo esl.c cidadão brazileii'O, o pro
.iecto o . dill'~renr;a dos outros cidadãos, sú 
pelo lug:u· do nascimento, quando a condição 
do pacto i1M allendcu a esse accidenle, 
mas tL massa geral do que então formava 
uma c a mesma nação, c á decisão rJne cada 
um tomasse. 

E aonde esl:LYa a razão de dificrença que 
justifique o abandonar-se um cidndno á von
tade c disposição do govcmo, para o dcslcrr::u· 
quando bem lhe npprom·ci·, ao mesmo tempo 
C[llC a outro cidadilo garante a scguranc;a 
individual: 

Por princípios de direito publieo ningucm 
tluvidar;i que ar!ucllcs cidadãOs .que seguirem 
a causa de qualquer naçl'lo, fazem parle delln. 
c gos:to dos direitos communs aos indivíduos 
dessa soeicdadc. 

Entre nos o convite importou ~t CUI!Onna
r;1\o desse direito, as promessas do cliCfc da 
narãO assim o aíiançarão, c direi mais, o 
pr~jcclo cm di~cussflO o reconheceu, c cu o 
apprO\'O. 

O decreto ele 14 de Janeiro declarou que 
lodos os porluguczcs que ficarão entre nós, 
!! se rcunirllo á nossa indepcnücncia, silo ci
dndnos lm:tzilciros ; este projecto deixa o decreto 
cm pleno Yigor; lot;o, o projecto rcconltccc 
tJUC todos os porlu!í'uczcs que cxisliãO no 
Brnzil na época da nossa inclepcndencia, ;c 
que a nlJra~'ar11o, silo ciclad!\os brazilcir9s, c se 
o sM, como prccizM ser declarados ? Como 
se quer fazer dislinc~·no de cidadnos a citla· 
Llnos, Lt·atande a m1s como filhos, outros como 
cnjcitmlos? 

'Nesta parle é o projecto injusto, assim 
como é conlradiclorio querendo . rcconliCCCl' 
cidmHlos aqt1ellcs mesmos Jiol'lug11cr.es que jii 
c~lão pelo projecto reconhecidos. 

Se a mente do illuslrc deputado, autor do 
Jll'Ojcclo, leve cm vista os portuguczcs que 
vicr1lo eslahclcccr·sc no impcrio depois da 
~cparac;no, digo qnc igualmente o pt'ojcclo uno 
deve passar por perigoso, porque uno devemos 

.tno facilmente conceder o lüro de cidadflo bm
sileiro a estrangeiros que "vicrllo Jlroeurnr-nos 
dcpoi;; de nos declararmos independentes; 
scrin arrbcndo adoptarmos pessoas (hoje llos
sos iuimigos) debaixo de appnr~ncia de mui
zadc com o perigo de nos insidiar. O gt·ào de 
citludllo deve ser mui precioso para se con
l'el·it· a quem uinda uno deu exuberantes pro
\'a8 de conJ'ralcl'lliLlmlc, por nqucllcs meios 

que a lei dcrc declarar. Pútlc objeclar->e, u1as 
cs:;c;i mesmos porluguczes que licarão no im· 
perio, c que são l1avidos por cidadnos hra
zileil'Os, podem pela lendencia natural a seu 

· paiz natal rnaehinar contra a nossa indepcn
dcncia, CliHjlJanto clla n1lo mr reconhecida 
pela nac;ão . de que . nos scpar{mJOs. 

Hespondo: que faz o gorcruo -se nllo ri
giar cm nossa seglll'ança interna e externa? 

Se esses cidadnos forem pmjuros, se pre
lendet·cm atraiçoar-nos, a lei os puna, como ' 
punu·1a a qualquer outro cidadão na mesma 
hypolhcsc ; processo, sentença c cxccur.~ão ; 
assin1 1narcltarcmos conforme os princípios 
conslilucionncs, assim seremos justos. 

O ~ 3" do projecto lcm cm vista a ndmis
s11o c! c portuguezcs no cslado actual; aqui 
~cl~o inconscqucnci::. de princípios, porque ser· 
lac1l cm dar entrada a porluguczes residente:; 
cm Portugal, verdadeiros e;;l.rangciros, ao pas· 
so que aulorisamos o governo p<~.r<~ expulsar 
por suspeitas os que hoje são nossos concida· 
dãos, 6 cm parle ser mais duro corn os r1uc 
jtL sl'I.O nossos írmMs; d9 que coín. aqucllcs 
que nos sM estranhos, ·ainda que a ol'i~em 
fosse cormnum, quando dos pl'Ímciros pouco 
ou nada temos a temer, c dos SC'ól11Hlo;; 

·. acuu~clha a prudcncia que tUllo. 
O meu \'Olo seria, que cmquanto n11o fôt· 

reconhecida a nossa indcpcndencia, nenhmn 
porlugucz seja, dc~dc agora, admillido no Bra
zil, c que lon;;c de se excitar a o!Jscrvaneia 
llo decreto de H de Janeiro, clle sc,ia intei
ramente revogado, na. parle da adrnissM : 
c quanto aos portuguezcs que ficarão no Bra
sil, nu fúrma que se ordenou, corri:\0 a sorte 
commum a lodo o cidadão para o que ncnllll
ma ncccssiuadc Jm do prqjccto. 

o Sr. Ribeiro do Anctrndn,:- (.N(io ac cn-
fcndct~ o facllYfJ1'aplw.) · 

o Sr., Carneiro do Campos.- O illustt·e 
prcopinanlc que acaba de fallar, vcrdudeira
mcnle não rcl'utou o que cu demonstrei, con
fundio os porluguczes que rcsidião no Bmzil 
quando se declarou a no8s:t indcpcnclcnciu 
com l'rancczçs, inglczcs c outro:; oslrangciro:; 
aqui residentes; estes sim, crflo c ainda hoje 
sno estrangeiros, cites nno sosa,·no cm com· 
mum comnosco de direitos civis, como gosa
vflo os porluguczcs nascidos na Europa, que 
comnosco erno membt·os dn mesma nar;no. 
Estes crno cslrangcit·os como o era o illnstrc 
prcopinanle .. Fizemos um no,·o paclo social c 
dissemos a lodos os ]iol'luguczcs ·nascidos ria 
Emopa ou no B1·azil, c n:lo aos estrangeiros; 
cc 0d guc mio quizci'C'IIL urlhel'il' ú no1·a «~~o
r.lal~üo )IO/itica1 /a1'[!HC11! O l-tl[jW' Cllt ljllC 1'C•i· 
dcm dentro rlc ll"i11lrt cliaP, c drriüo do JJra:il 
clt'llii'O de qtwlro 71JeZC8 7W8 cidarleB uniJ'aN, r: 

. dou~ 11W:C8 :,Wd 1/Htl'itimad, con!cu!o8 do clht t.ln 
Jl uú licarüo (/('~/c IIU/!llllcio. " Porlanlo, se cslc:> 
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Oc:it·:to, se o;, qué llepois vicrno jur:ír~o lidc
lilladc, todos iicárllo sendo citladão;; bmzilcit·os 
cou:o nús. Nós o somos pot·quc alllterimos ao 
nor6. pacto social; c pelo tnc;:mo lilulo clles 
o s:to lambem, rislo que o decreto n1\o fez dis
lincçllo, 'clHtmou a lodo;:, dizendo mui expres
samente ;- Todo ·o porlu;;ttcz Cllt'Miên ott 
brazi I c iro. 

Se os que fle,lrrw nno se porlno hem, cm ver. 
de serem anim:.u]o;; dos honrados scnl.imcn
tos de nlTCÍI,~rto :i causa que aht·nt,~ar1\o cxpon
lancamculc, formão conlm ella tramas. cono· 
pimç~oes, c pralie11o actos IIOslis, ;:rw itiimigos, 
são rebeldes c lmidores, b cotno lacs derem 
ser punidos na conformidade das lck 

Ao poder judiciado compele julgai-os lacs, 
c Jazei-os castigar, c nito ao miuislerio, :;cut 
formalidade alguma, como se propõe. 

Sei que as côrlcs• de Portugal ni\o deixilo 
de cabalar conlra nós; !tuJa rigilanlc policia, 
é isso ncccssario, é justíssimo, c nconscllta a 
prudcncia que se tomem cautelas. Pot·ém não 
é justo que se exijuo no\'as condi~úcs, quando 
nada de 110\'0 se confere qtlC .i•l se não 
possua. 

Todos podem dcixa1~ de praticar actos lw::;lis i 
nas obrigaç~úcs ncgalints lta imputação-.~elllpcl' 
ct Jú'O ~cmpt:l'-: mas ncrn todos têm meios 
para darem provas positivas cl<t sua adhcsilo (t 
cn,•1sa elo Bmzil; muitos lta que nfto têm J'orr·as, 
nem dinheiro pat·a oncrcccrcm cm dctciJsa 
dclla. Seria portanto summa injustil'a privai-os 
de um dit·cito adquirido c su~lentádo na hoa 
Jc da garantia das leis _que lh'os conccdct·11o, 
motimudo para tào inaudito despotismo. a lalt:t 
de actos dcmonslralivos uc alfcil'ilO ú causa 
da indcpcndcncia. Pelo que não iuc opponllo, 
nnlcs requeiro que haja a maior vi::;ilancia da 
policia; a gucrm rsl:i. declarada, nús lemos 
recebido hostilidades lia parle dos porl.tiguczcs, 
Oti fJUC residem no Drazil c nno adhcrirno ao 
pacto social ''i\ o para fúra do impcrio; c· os que 
\'Ícrem daqni cm diante scj!\o prisioneiros de 
gucrra.:lsto é o que dieta a mzflo, c nada mais, 

O Sn. llft::stz T.1 v.utEs fallou cm abono do 
seu projecto c produzia diJTcrcntcs argumentos 
HJstcnlanuo que as medidas ncllc apontada~ 
crno sauda\'eis, c alé incJispcnsavcis nas actuacs 
eircmnstancias, cm que ha1·ia tudo a recciar 
do:; porlugucr.cs: disse que et·a tempo de 
most_rar que o Brazt! n1lo ern mais seu palri
momo, c de pt·ocurar rjuc cllcs nno occupas
scm us melhore~ ~mprcgos com injusla cx
clusflo dos ht·ustlcH·o>, corno ct·a antin-a c 
detestarei pratica; c que em fim se alguus"Srs. 
deputados pcnsarilo que cllcs et·no ami"OS 
~inccros do Brazil, c que dcrino indistincla
mcnlc ucsfruclar o fJLtC nno era seu cllc nunca 
~cria dessa opinino, c que emqudnto conscr· 
va,:;;e o seu caracter c sentimentos sempre 
t:lamari<t :-de Portugal uadu, · nada, nada. 

O Sn. C.\HXEIJ:O DA Ccxu.\ dcsnp[li"O\'OU o 
p!'o,icclo deduzindo cm primcit·~ lug<tt' setts 
argumentos elos succcssos acontcctclos nas Jl!'O· 

vincins do norte c alguns por cl!e mesmo 
presenciados, c llcpois continuou da maneira 
scn-uinle: · 

Como se lta de püt· cm pratica este proje
cto? Mandaremos sal1ir nquclles mesmos q1JC 
têm contribuído com os seus bens para as 
nossas dcspczas, c que se ll!m· mostrado prom
plos a defender a nossa causa? (Comer-ou o su~
.~,m·o do povo naJ galerias.} Onde cstno estes 
inimigos com cruc nos assusl1lo? Tiremos acaso 
algum receio quando dccladmos a nossa in
depcndcncia? E apczar das phalangcs luzilana~, 
n1lo se vio como se podar1\o os portuguczc:; 
aqui estabelecidos! · 

Deixemos estes sustos; os que cxisleni · 
entre nós fazem parte da nossa Jhmilia, c 
tal portuguez tem havido que por defender a 
nossa cnu:m a ludo se tem sacrificado. C Con
linuo!t o sussw·ro nas galerias com apoiado~.) 

Como se julga pois que até scr{t justa a 
suspcnsi\o do lwbeas co1jlllB, para serem presos 
lacs homens sem culpa formada, arrancados 
do seio de suas famílias c rcmclliclos para 
Portug-q!, cm p~ga de nos terem ajudado na 
luta da nossa inclcpcndencia! St·. presicJcnlc, 
eu nãl) vqjo este projecto scnilo como parlo da 
inconsideração, impolitico c injustíssimo. (.:.1Iul
lljJficari1o-sc os apoiad~s 1ut8 !Jctlcrias.) 

O Sn. Axntun.\ l\L\ctuno :-Sr. presidente, 
lt·atcwos de manter a ordétn. O JlOI'O ni\o 

· dc\'C tomar parte nas nossos discussCics. Ordem, 
Sr. pt·csidenle, é preciso ordem._ 

O Sr. Munlz Tnvarcs:-Sr. presidente, o 
po\'o das galerias tem ousado pcrlurlmr com 
seus grilos os nossos discursos; isto é contm 
o . regimento; cu liCt;o u sua ohsámncin. 

O Sn. Pm:srDE!iTE :-A' orucm, senhores das 
galerias, scnno chamo a guarda· c mando 
prender a lodos. (O Btlilsltrro aJtgmcnlOit c o 
po~·o CD11lCf.Ott. a lemntar-sc JlUJ'It se 7'Cl'Írar.) 

o Sr. Aloncar:-Ett creio que ú bem elnro 
que nno hom•c .da parle do po\'o ·nenhuma 
m:i inlcnçno; ordcnou·sc-lhc qu~ se cnlnssc, 
c clle obedeceu. O po\'o- do Hio de ,Janeit·o 
sempre aqui tem estado com muila attcnçno ; 
se um ou outro individuo rior · mnis incon
siderado soltou alguma pala\'ra, tllssimulcmos 
isto, c \'anJos continuando os nossos trabalho:;, 

Oulros Srs. deputados lizcrno lambclll al
~urnas rcllexacs sobre o succcdido, c lendo 
dado a ltora o Sr. prcsidcnlc declarou adiada 
a discussno do 11rojccto por lmvcr ainda quem 
quizc2sc fallar sobre a matet·ia. · 

O Sn. PnEsJDEXTE assign ou para a ortlctn elo 
dia, 1•, o projecto dos govcmos provinciacs ; 
2•, o projecto do St•, llluilÍZ Tamrcs ; s·, l'C· 

gimcnto da asscm!Jiéa, 
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LemntOLl·SC n sessãO ;Í:; 2 hom~ da tanle. 
Joé, Ricardo cht Co.~l't Jynict1' de Andrada, 
secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEIIIBLÉA 

p,\n.\ A:ll'0::\10 nwdno C.\lii'OS . 

;\ oooeJJlhl6a "Cl'al constituinte C legisJati1•a ..... ·~ 'I VS elo imperio do Brazil tem resolVI( o que . . 
venha quanto antes tomar assento neste au· 
gusto congresso, c ler parte nos sc~ts trabalhos 
como deputado :í mesma asscmbl~~ pela pro· 
vincia de Pernambuco. O que parltcipo a Y· ~· 
para sua' intclligcncia.-Dcus guarde a v. S. 
-Paço da asscmb)éa, cm ~8 de Junho de 
1823 . ....:..Jos6 Joaqmm Ca1·nct1'0 de Campos . . 

Na mesma conl'ormidaclc, porém n~ data 
tlc 10, a Antonio José ele Araujo Gondnn. 

I'AI1A JOÃO VJEinA DE. C.lll\'ALIIO 

~ 
Illm. c E·xm. Sr.-A assembléa gerar'co~-

stiluinlc c legislativa do· imperi~ .do hBr
1
·aztl 

manda -rcmctlcr ao governo a capta 1c _usa 
da indicação proposta pelo clerutado Francisco . 
(lc Paula Souza c Mc_llo_, .relntJv:t ·ao: vexames 
motivados pela mulllplLCtdadc de de.!acamen· 
tos milicianos· em ditl'erentcs pontos da pro· 
vincia de S. Paulo; para a tomar· na con; 
sideraçllO que merecer. O que V. Ex. lcvaru. 
no conhecimento de S. M. 1.-D~us guarde a 
V. Ex.-Paço da asscmbléa, cm 10 de .Juf!hO 
de 1823.-José Joaquim CamCÍl'O de Campos. 

(A indicacüo a que se ?'efel·e cslc aviso 
está trwlBcl·ij~lrt nct ôC8~iío ele 17 do co1·rcnle.) 

Sessão em ~f de Junlao 

I'RESIDE~Cio\ DO sn. AXDn.\0.\ E SIL 1'.\ 

Reunidos os St·s. deputados pc\:JS 10 horas 
da manhil, fez-se a chamada, c acharão-se 
prcscnics 5ü · J'allando por doentes os Srs. 
Gnma, Arauj~ Vianna, Hibciro de Rczcnde, 
Maia c Xavier de CarrallJo. 

O Sn. PnESIDEXTE declarou aberta a scssno, 
c lida n acla' dn nntcccdcnlc foi approvada. 

O Sn. SEcnEnnto 1\Iu~Iz T.wAims oiTcrcccu 
a sc"uinte dcclumr.:to de voto : 

"Na scssno d~ h ou tem fui de· voto que 
nno se recebesse colll cspccinl agrado n fcli· 
citaç:to do govcrnadot~ militar · das villas da 
Ilha Grande c Paraty.-Paço da. assembltl~, 
21 de Junho . de 1823.-PI'mtct~co Nwuz 
Tat'arcs .. ,, 
O Sn. SEcm,r.lmo C.m:sEtno DE C.\ltPOs leu 

0 seguinte oflicio do St·. deputado pela pro· 
vincia de l\linas Gemes, José Ah·:u·cs do Couto 
Saraiva: 

" lllm. Sr .. José ,Joaquim Cameiro de Cam· 
jio;;.- Em cuulpl'Ímenlo da ordem cht a::scm· 
bléa do impcrio do Brazil !ico·mc aprom· 

·piando para ir tomar o mc11 assento c penso 
CJLlC alé ao fim deste mcz li me acharei, 
pouco · mais ou menos. Se a minha demora 
für maior não scriL por falta de diligencia 
minha, sim por lhlta elo preciso, de CLUC me 
acho "inteiramente dcstituido, c de não ap· 
parecerem as cousas ao lcmpo determinado . 
...:ncus .Guarde a V. S.-Jiarinnna, 8 de Maio 
de 1823.-Joaé Alt•w·e.l do Cottto Ba1'aiucr.. ,,_ 
Ficou a asscmbléa inteirada .. 

Leu depois a parl.icipaçãb de_ conlinua~.no 
de molcslia do Sr. Ribeiro de Rczcndc, que 
o impossibilitava de comparcccr.-Ficou i~ilnl· 
mente a assemblúa intcit·ada. 

O Sn. PnESIDE:Sl'E annunciou que estava 
nn sala immediala o Sr. Antonio José Duarte 
de Araujo Gondim, deputado · pela pro_vincia 
de Pcrnanlmco; foi introduzi do na fórmu do 
costume, c tendo prestado o juramento, tomou 
assento no congresso. 

O Sn. ALEisc.m .pcdío a palavm para fazer 
uma proposta c fallou nos termos se~uintcs : 

o Sr. Alencar :-Sr. presidente, cu creio 
que ~ uo ~ilcncio tia~ pu.ixões, com inteira 
tranquillidadc e socego, rruc nós devemos deli· 
bct:m·, c que por isso é preciso ((UC cortemos 
por tudo o que póde oppôr·sc a este fim. 

Por mais que lenha pensado c consultado a 
pouca expcricncia que tenho de outra assem· 
bléa, para ,·êr ·se descubro al~;uma utilidade 
no uso .da palavra apoiado ou no chamar á 
ordem quando se esli fallando, ainda o não 
pude conseguir; c o que tenho visto é seguir-se 
desordens que podem ler conscquencias fuhcs· 
las. 

Eu sei que cm muitas asscmhléas se servem 
destas cxprcissOcs, c sei que cm Fran~n alé · 
chega a haver tumultos nas galerias; mas 
nós principiamos agora, bom scri que nos 
acautelemos contra estes motivos de dcsorücn8, 
c por isso me lembro de fazer uma propor!'.!, 

· cujos artigos podertLO servir clB addicionacs 
ao regimento no caso que mere~ilO a appro· 
vnçno da asscmbléa. 

Càmo cu tenho visto que muitos St·s. de· 
pulados, ainda que nllo chamem dircctmncnte 
íL ordem o que está !'aliando, comludo rcquc· 
rem no Sr .. pt·csidcnlc pam que o chame, 
o que é lambem prejudicial ; pt·oponho que 
isto se nãO pratique, porque inuitas vezes fica o 
deputado impossibilitado de da'r as razoes 
csscnciacs da sua opinino, só porque se lhe ouvio 
uma expressno que destacada das outras pn· 
rcccu uma blasphemitt, mns que unida aoil 
mais conceitos <llada teria de rcprchensivcl. 

Demais, quando um Sr. rlcputado relJUCI' 
que outro seja chum:tdo á ordem, declara 
unicamcnlc a sua opinino, c sú pot• clla uno 
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tlCI'C o que eslii litllnndo set· inhihi elo de ex· 
prrmu· as sua;; itlé<1S, tlas quacs srí ptklc 
li:mnar·::c juiw seguro no fim rlo di,;eut·w. 

Eu sei que isto tlc chamar um Sr. depu· 
lado a outro ft ordem, se Ihz muilas rezes 
por economia de tempo, para se não gastar 
cm discursos snperfluos; mas seja esta lhcul· 
dadc sú pcrmillida no Sr. presidente, c nin· 
guem mais posm nem sr.qner rcrJncrer o 
chamamento [t ordem. 

Tmnhern não sei, como j<i di;;sc, que ulili· 
dádcs resullão dos itpoiados, pois o que lenho 
1·islo são prejuizos, como presenciei nas côrles 
de Porltlgnl c honlcm nesta mesma aescm· 
hlén. 

Falia. um Sr·. deputado: oult·o a qnem 
soou bc!n a proposição grita. apoiado! apús 
este mmlos fazem o mesmo, c por fim lodos 
~ri!ão, lodos apoião c (\lÓ as galerias nos 
Im!lão. 

.Julgo porlaulo que isto merece a considc
raç·M da asscmbléa, c por isso lerei a minha 
indicnr;ão, que desde jít requeiro que se ue
dare urgeule. 

1:\D!C.\r,:};o 

rr At'ligos addicionaes· ao regirncr:lo. 
" 1.' Nenhum Sr. deputado quando cslh·ct· 

fallando podcr(t sct· chamado ú ordem scnno 
pelo E.r·. presidente. 

" 2.' Emquanlo um Sr·. deputado f:dlar, 
nenhum outro Sr. tlepulado usani tla pnlnl'ra
apoiado.-Pa('O da. asscmhléa, 21 de Junho de 
1823.-0 deputado .Afoncar . . " 

Foi apoiada a urgcncin. rcrjucl'irln, c fazcn
!lo-;;c 2" lr::ilut·a lieon para ser di;culida ua 
scssno seguinte. 

O Sn. PncsmExrE dcclai'OU que se passaYn 
;'t onleni do dia, c o Sr·. secretario Carncir·o 
rlc Campos leu o arl. l6 do projecto sobt·c 
goi'Cl'llOS provinciacs, cujo artigo fic;'tra adindo 
Ira scssrto nnlecendcnlc. 

o Sr. M:nrinnno Cnvnlcnnto:-Sr. prc~idente. 
l\'cm sempre se podem pôL' cm prnlicn as 
Ll.re?riO~ pot· mais fundadas que sejno cm prin
crpH?S cohcrcntcs com os seus fins:· c quando 
a expcl'icncin as tem mostrado nociva:>, pare-
ce absurdo :llhnillil·as. . 

Eis o ar:aso c1n que estamos; c por· i:;so, 
nno ohslaulc as plausíveis c judiciosas rnzlles 
cxpemlidns pelo illuslrc nulor do projecto a 
lhror do ar·ligo Clll qucslilo, opponho·mc 'a 
rJuc cllc pas;c rm parle Nu que cslnli'rc que 
o comnm1Hlanlc das al'!nas seja indcpemlcnlc 
tlo gorel'!lo !la prol'incin. 

Foi este, Sr. prc;;idcnle, 1rm dos pomos de 
di:<cordia cult·e o llrazil c Por!'ugal; de sorte 
que qumHlo ·as c•ir·lc~ de Lishoil deerclarào 
(•:;lc principio, o sr:;lcma inhercnle fui Jot•o 

• .. l"' 
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Ires caher.~as, pois qnc dirid~ulo cm l.t·cs parles 
as funcç·ucs atl!ninisl.ralivns, c J:mmdo-as in· 
dcpentlcnlcs umas das oulms plantava (em 
rez do nexo c harmonia da [!dmiuislr::u,,ão) 
a dcsinlelli;;cnci;t enlrc as autoridades rc:;pe:
cliras, dando azo a disscnçllcs, abusos e cou
Jiiclos,. donde nnsccri\0 a. maior parle dos 
males c desordens, ck rJnC ainda hoje se 
rcscnlcm as províncias. 

Ora, decretar agora o mesmo principio, 
seria clcerclar os mesmos males, seria nulo· 
risar ele algum modo a nnarcltin, c todas as 
perturbações provenientes desta origem funesta. 

Os poros vil'cm dcsconuaclos c prcl'cnidos 
contra a jndepcntlencin dc~la auloridmlc militar, 
de cujos abusos, múrmcnlc ·em Pcmmnbnco c 
na Balria, tantos dnmnos têm resultado ;Í liber· 
dadc dos mesmos povos, como ;, publica se· 
guranr.~a c liberdade E' pois do nosso dcrcr 
preYcnir lncs preoccupaçoes, dissipar ns de:>· 
confianç·as c tirar qualquer prelcxlo ele eles· 
cont,wlamcnlo. 

Cumpre portanto que o commandanlc elas 
armas rcconlteçn uma autoridade superiot· na 
provinéia, embora não sc.ia subordinado innnc· 
dialamcnle ao presidente, mas sim ao con· 
sclho provincial, o qual -comluclo não lerá 
ingerencia alguma na economia c disciplina 

-da tropa, porque isso inconlcstavclmcnlc per· 
lcncc ao chefe militar c aos comm:mdnnlcs 
dos corpos. 

o Sr. Araujo Limn:-(.N,io o OlWÍI'ÜO o.~ lrt· 
c!I!J[j1'aplro8.) 

O Sr. Muniz Tnvnros :-Está claro quq este 
artigo não pótle passar la! rpal se acha concebido i 
o seu mesmo anlor tem tratado de o modificm·, 
mas a modificar;flo que apresenta ainda uno é 
salisfacloria. · • -

Eu concordo qnc a rcuniD.o ·do governo ciYil 
c militar cm uma mesma pessoa, necessaria
mente ha de produzir unmnos irreparnveis : 
a arbitrariedade n1lo encontrará censura. a 
pre,•aric:u,'D.o Jn'ocedcr{L sem limites, niuilo 
principnlmenlc estando as nossas pr·orincias 
cm lilo longa distancia da capital, onde os 
gemidos clrcgno tarde e j{L rc:;li'i:tdos i rJUCl'er 
nma lal reunino é querer rcvivct· os cxliu· 
elos cnpiU\es generacs, c Deus .nos dcfemln 
de scmC!hnnlc lcmbrml~·a. 

Por oulrn pm·lc lambem a cxpcricncia lcm 
mostrado que a sepnrar,,no de nutol'idadcs, 
ficando uma independente dn outr·a cm uma 
nl'csmn pt·ovincin, produz iguacs males, ou 
ainda maiores, se c possil'cl. Por cspirilo de 
cm·po mna choca-se com oult'a: c desta mancim 
o amlamcnlo dos negocias ou retarda-se, ou 
llil'ficulla-sc; cmla mnn lmla de IJSIII'Jlar a 
jurisdiq·l\0 que lhe uno compele, c afinal a 
rJliC c~l(t de pos:;u das armm é qnc111 lndo 
supplnnlai ~cllllo cm ullimo resultado o uri:;c
ra l'cl poro ri clima dc:;gra•;:Hla. 



E' Jll'e('iso por!anl.o pt'OCIII';ll' tun meio de 
conciliat· o' ernb:mt~·n~ apnnl.ados, meio q11e 
poult;~ ao provinein;: ao alll'igo t!e innurne
mvei:; males, fJtH! li'm solfrido peln cdehrc 
deet·elo das cúl'lcs de Pot·lugal. . 

Em bnsca cblc meio facilmente nil.o se 
descobre outro scnfto o de fic:-tr o comm:-tn
dante das armas dependente do conseliJo 
prill·incial, excepto no que diz respeito {t eco-. 
nomia c disciplina militar. O con;;clho pro
vincial composto como se deve snppúr, de 
v:U"ücs respeilaveis escolhidos livremente pelo 
povo, Mo púdc dcixnr de in lcrcssnr-sc na 
prosperidade tht p:·o\·incia; c n::t minha opi
rti::to é a unica nutoridadc que melhor púdc 
conhccet· quando ser:i ou n~o, acertado o cm
prego da l'or\'U armada na província em 
quai<JUer circumslancia tl'islc quc puder 
OCCOl'l'er. 

as pet:inrh~f;üe;; da pmviu~:i:t tlu rcmamhuco,. 
molir:uh.L:; pelo ~m·ern:ulor das an•l::t> l(llt! 
lra!Jalltou quanto e::levc ao scn alc:u1t:u para 
cni'Ulrct· cm 1una guel'l'a civil, tire lambem 
oc2asirto dQ conhccct· a opiniil.O · geral dos 
pó1•os da Paraltylm sobre o mesmo objcr:lo, e 
de cct'lo falllll'ia {t mesma obl'i!rar·M se 
aqui a n::to dceluriJ,sc. " ' 

O despotismo cm qué se lcm fallaclo dos 
antigos capililes·gcJÍcracs, cmquanlo a mim, 
n~o procedeu dn.s hnyonclas que Linltilo <'t sua 
disposiçrw, mas de serem militares; pois o 
fim de sua profissil.O é mais destruir inin1igos 
do que g;ol·crnat· povos; c mui rams vezes 
se lm de rcunit· cm um mesmo indi1•iduo 
eslas duns qualidades. • 

Quando governou Pernambuco o general 

O commnmhtnte das anuas dcpcndcn te do . 
conselho nil.o se alrcvcr:i a abusar lhcihnenle 
da !'orça que commanda; nãO pnssar{L a vexar 
os pobres milicianos;- sempre procurarú dQ
::cmpcnhar com cscrupulo as suas funcr.~ucs. 

:I.Ionlencgro, hoje ministro dos negocias d:t 
jusli\~a, conservou-se a tropa sempre cm l.al 
subordinaç~1l0 c oplima disciplina, que o regi
mento de artilharia daquclla prol'incia podia 
rimlizar (como dizião os cslmngeiros) cont 
os mais bem di~ciplinados corpos das nações 
civilisadns, de sot·lc que, querendo o conde 
da Palma (r!omo me disscrão na Balda) 
reprtrm·, c gunrnccm· as l'ot'lalez:ts por ordem 
superior ·que tivera, e in!onnando-;;e com o 
seu ajt!danlc ele ordens a respeito de bons 
arlilheil·os, e::;le lhe respondeu, -nponlamlo-l!w 
para a cadeia, qtte alli ac!J::tria . os melhores. 

Eu nilo nfianço intcimmcnlc o horn exilo 
Llcsla medida, mas. Jcmbr:mdo-me que c !la é 
provisoria, c que os povos da1P ~o com razào 
conl!'a a in<lcpcndl:!ncia dos govematlul·e:;, ou 
conun::tndnnlcs das armas, pcr:mado-mc que 
por om é o que se deve abraçar. Enlrclanlo 
se conhecermos pela expc1·icncia que tamucm 
esta medida não é ulil, procuraremos rcmc
di:ll-a. Estes são os meus sentimentos. 

O Sr. Carneiro da Cunha :-Tendo-me op
poslo debalde, quando se apl·escnlou o•pro
jeclo de rel'o1·ma da;; junta:; provis01·ias, pam 
que >C nl\o tratasse de s<:mclh:1nlc medida 
por a0ora, c lendo-se vcnddo, ht!lll a 1ncu 
pezar, o .gj>nlrario, gnanlci-mc para !'aliar 
contnc o arli;;o que lmla da imlcpcndcneia 
do cltclc da fot'\'a anmula. 

O nHo acolhimento, St·. ['l'c:>Íllcntc, qnc 
~>xpcriuJCulau Llos vcvos do n,·nzil, c muito 
pt'Íncipalmenle dos das província:; do nol'lc, 
onde mais lcm pesaLlo a mão desses ly1·annos 
cm·i:ulos das cürlcs lusil:mas, co1no aujos Lia 
mol'lc para nos l'ct·ir c pet'llll'bar i a dcshm·
monia <Jtlc lo:;.o ltom·c cnll'C cllcs e os'gover
uos ciris; os lcnil·eis males que dcllcs resul
tarão, e cujos funestos cll'cilos ainda csl:•mos 
senliutlo como j:'L tcnlto dilo, c ac:tbou de 
pondcmr o ltotmulo utembro que me pt·ccedcu, 
tnc oln·igilo a recl:ui!al' desta augusta a~sem
blca o allivio das opprcssoes duqucllc~,. qttc 
dclla cspcrno lodo o 8Cil bem, ê. que cm sua 
sabcllul·ia c prudcncia sú dect·cle aquillo que 
flir pnweilu:;u, conl'onne aos seus r•;acs inte· 
rcssc:;, e que cort·c~pOHL!a i~5lltd mente aos ~eu:; 
<les~jos, pura que ni:\o ellCOHll'C a mai:; pcqiH'II:l 
oppusi~·no. · 

Alt~m da cxpcricnein Cjl!L' me JlliHislml·l\o 

Eis ólf{t;i um exemplo que Jll'Ol'a qtw n:1o 
lta inconvcnicnlc em ser o chel'c da l'or(':-t 
armad:t dependente do presidente, embora não 
seja militar i basta que nno se inlromclta no 
que é rclnlii'O {L disciplina, economia c go
verno particular da lropa. 

Disse-se que esta lei sendo prorisoria 
podia reformar-se ao d<~pois; mas ctt cuido 
que por isso mesmo que é pmvlsoria dt:i'e 
ser o commandanlc das nr111:ts dependente <ln 

. govcmo civil.; pois fica entretanto o poro 
salísl'eilo, c se nil.o lüt· hom o ~·estllln.do, 
rcl'ormu-sc a lei. 

E' prudente, .c· muito pred,;o altcntlermos 
tLs amar::;as queixas dos povos; nno os il'l'i· 
lemOs, porqLlc lemo não obcdeçãd go:;Losos, 
mas súlllcnlc conslmngidos, o que ncho·poucu 
justo c assaz perigoso. Ellcs têm representado 
c pedido que ll!Cs uno mandem cs:w mimo 
!'unes lo; c · uno ,;e i, Sr. presidente, por que 
lhlalidaLlc, JlOl' que m:'L sorte, o que fi11·a ltoult'm 
l'econltecitlo múo, o que fura tlccrd:lllo pelo 
congresso porluguez, para tlc,;or~anisal' o 
Bmzil é hoje reconhecido bom c justo, chc· 
gnmlo ntc o illuslre aula:· do projecto, pal':t 
dar maior peso ao seu eloquente discut~o a 
inll·odusir nu questno o b1·io milit:u·. 

Pum lhe l'C>JlOllLIL-1·, conccda-sc·:lll: t:unho.•111 
aparta-me pO!' um momento do ühjcclo. · 

QuallLiu u:; LiepttlnLio;; porlugtw~es sohl'f! 
c:;lc lllCSll10 lWgocio CUll!Unliihl us de !Jl•rrdJ, 
llll1ilos <los qtmcs se ucl!l\o n .. Ji?.mcn!c aqni 
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p1·cscnles, como nno era de seus Íillercssr.~ 
que os chc•Ji:·s da liJrça fossem dependentes 
das juntas, olhando pm·:1 as galcriag, gc aclwxão 
cheias de militares, dizião para lisongcal-os: 
rc Pois os briosos militares r[llC · denodada· 
mente vcncCJ'llO as celebres batalk1s da 
Península, eh cios de serviços, c· cobertos de 
louros c ·de gloria l1ão' de sujeitar-se a 
paisanos? " -

Eis usando-se quasi da mesma phmsc, es
timulando-se o amor c amhiç1lo de mando; 
dando-se a entender de algum modo quo 
scd desairoso a. um chefe mililar ser sujeito 
ao chel'e politico ; c chegando a denominar essa 
classe, posto que nobre, por flúr da nação! 

Embora a inlcnr.ão do l10nrado membro 
não seja a dos dep~1tados luzas todavia como 
com. estas armas clle combateu a l'avor do 
artigo, com a mesma devo combater contra. 

Eu considero, Sr. presidente, llôr da naçno 
lodo c qtHJlquer cidadão virtuoso c ulil, que 
não só respeita a lei, mas contribue com 
quanlo está cm . suas faculdades n bem da 
palria; a todo aqucllc empregado que dcsem· 
pcn h a ficlmcn!c as suas obrigações. 

Li na historia qne temendo certo povo um 
\'arão dislinclo peb. :mra popular, que tinha 
adquirido por suas brilhantes qualidades 
prclcndcrM a.halêl-o, c pam o co11scguircm 
dcrão-lhc um emprego, que clles rcputav!lo 
vil, o qual seguramente correspondia ao de 
almo!accl ; mas o lwrúe c vit tLJoso cidadno 
de tal fúJ·ma desempenhou o seu lugar c 
procedeu com tal actividade, resulinndo dcllc 
lilo grande bC'm it cidade que tlalli para 
diante ficou sendo um emprego nobre. 

A' vista disto n[l.o será lambem flür da 
na('l'\0 o robus(o lavrador, que ora queimado 
do sol, OJ'a rcsfdado da chul'a, ora cohct·lo 
ele pú, rompe com o arado as duras entmnhas 
da tcl'l'a para com o J'ruclo de suas laborio· 
sns c inuoccnlcs lhdigns soccorrcr :ís urgen· 
cias tlo estado~ 

KM será llôt· ela na~ãa o inlegcrrimo 
mngislmdo que l'éSlilnc ao l'mco c pobre cidmliio 
a p1·opric~:ulc, que o rico c poderoso• lhe 
usurpára, e arranca das mnos da barbara 
ealnmnia a misera innoccncia opp1·imidn, c 
eom a sabia pluma defende o throno e a 
mesma naçM ? ' 

O arlis!a, o. ncg-ocianlc, emnm todos que com 
induslda c trnhall1o c com o cumprimento 
de suas obl'ign~ae::, qunnuo empregados, servem 
ao estado? 

Quando muitas l'czcs o militar fraco, c 
cl'crniwtdo deixando de cumpl'ir com os seus 
imporlantissimos dc'l'et·cs, nno sú foge nhon
tlonnndo o seu posto no primeiro som da 
I n,mbcla inimiga, mr.s deixa exposto :ís m!los 
do Jioclui·no assas>ino o pacineo cidacll!O, que 
lhe paga pam 1·igiar cm sua segut·an\~:J! 

Quando po1·ém o militar é homuclo, quando 

cmpunl1a a s11:1, cspacla f'lil tlcfezà da pnlria, 
c contra s0ns llllllllgos, como os que a cst:1o 
clcl'cndcndo na campanha da Ba!Jia, quando 
suslenlftü· a dignidade, a honra, a libcrda•lc c 
a sobcmn.ia ela nação contra ns injustas c odiosas 
pretcnçües do almz c sanltudo despotismo 
então a palria a::;radccida cxuhermitr.menlc ~ 
recompensa; o poeta. canta os seus lJCroieos 
feitos ; o historiador elcl'llisa sua memoria ; c 
bem recompensado fica, pela brilhante gloria 
que de ludo isto lhe resulta. 

Portanto não façamos dislincçUes de classes, 
porque são odiosas; todas c)las são uleis, sãÓ 
nobres, quando conspirão n. favor do bem geral. 

Os deputados porluguczcs linhão uma forte 
razão de liso11gcarcm muito os ·militares, por· 
que fizerão a revolução no Porto, c podião 
quando quizessem dcsmanchnl·a; porém entre 
nós não succcdcu assim; foi a massa gcml 
do povo do Brazil, que resiliu o primeiro pncl•J 
soem] com Portugal: c posto que não desconhe
çamos que os nobres militares lirazileiros têm 
leito já grandes serviços, c podem para o fulmo 
preslar maiores, ntlo acho justo collocal-os 
acima dos outi'Os empregados. 
. .'\.lém ~~ .tudo quanto tenho ·cxpcndido, que 
mcompallbJlJdadc lm cm ser sujeito ao presi· 
dente da província o chefe militar, semlo 
aqucllc da noincaçrto do imperador, como j:i 
se decidiu? Como se púdc julgar indecorosa 
s~mclhnnlc . depcndcncia1 quando urgem as 
cp·cumslancJas que nssun se decrete? Kão 
comprehendo. 

Acresce demais que é, no mcn vêr, uma 
das mais dislinclns qnalidadcs do mililm· ,a 
obcc:Ticncia, c quem não quer su"eilar-se a.o 
rigor da lei c ;\s pcnsúcs do C:li"'g, não deve. . . . o. 
coulmuar no cxet'CJCIO de scmc\Jmnle empJ'C"O 
scnrlo mcll10r não scrl'ir, do que lornar·s~ ~ 
llagcllo de seus concidadilos; como succcdcu 
cm Homn, CJUC a tropa hoje acclamam um 
imperador c amanhã nssas~inava este para 
pôr 110 throno outro peior, aló que assim se 
destruía tão dilatado impcrio, fntcto da honra 
disciplina c d:1s \'Írtudcs bellicas de seus nn~ 
te passados! 

Os nobres militares lJrazilciros scrl'indo 
' ~ ' como ale o presente, u causa da sua pratia, 

c merecendo, quando homens de bem o 
honroso cpilhcto tle Alcxandres do nosso 'sc
cnlo, n1l.o se hão de escanda.lisar de serem 
dependentes de uma a.nloritladc legitima, con· 
sliluida por uma lei, c da nomeaçno do clJCl'c 
da naç1l.o 1 c nem me posso persuadir que 
clcsta de!JlJCraçno possa resulla.,r algum perigo, 
antes sa!Jsfaçno, hm·monia dos governos ]ll'Ovin· 
cincs c coulenlamento dos povos. 

Esta ó a minha opinino; e o mais é que 
era lambem a do illuslJ·c autor do pr~icclo, 
quando, :Hl\'ogando a causa do Drazil uo 
congresso de Porlugal, combateu este artigo. 
Eu I'OU repelir os s~us pz·oprios argumentos, 



SI~SSÂO E:\[ 21 j)E JUNHO l)f~ 111~:.: i~n 

" Sú por eonl'u;;l\0 de let'IIIOS púdc dar-se a 
denominação de podet· :i Jim.~a ruililrn·... I~~~
lrumenlo do poder nno é o mesmo poder ... 
11110 é eonlrnclicçrto sujeitar aos agentes do 
poder executivo uma. força que a consliluic;llo 
sngeita a este poder: isto não é concentrar po· 
uel'es;. a força que obedece ni'lo é poder so
cial ... Püe remate a tudo o desejo unh·erHal 
das províncias do Brazil; a opinillü de lodo 
um reino deve pezar ... Mas o pundonol'1nililar 
sofft·c muito ·com a sujeição., não comprehen· 
do f o soldado é cidadn.o,. e não lla dezar ao 
cidad110 no que a lei mnnda; mas é um corpo 
pó pular; bem, o povo é a origem de todo o 
poder legitimo, é o primeiro soberano, c 
nunca póde ser dcshonra · o acatamento que se 
lhe trilmta. 

" Dcshonvão-se os militares nos Estados· 
Unidos por obedecerem ao presidente que é 
de eleição popular? Desltonr11o·se os militares 
que têm obedecido ús juntas provinciacs elo 
Brazil. Não por certo. · · 

" Só esta duvida moslt·a.' quão bqçacs somos 
, Cl)1 malerias conslitucionaes, c quanto apczar 

dos muitos J·oncos e gabas· · de liberalismo 
estamos atascaclos no pegajoso lodaçal das 
mnximas do velho despotismo. " 

Tal vez lerei com lt!do isto, c com algumas 
repetições abusado da a~tcnção deste . illuslrc 

• cougrcsso ; mas tm!o .JUlgo nccesii:\1'10 para 
desviar dos que mm conli::ulamente e~pcrno 
de seus representantes -a reparaçno de tantas 
oppt·essõcs que ale ao presente têm . soll'rido, 
úma alluviilo de dcsgm\~as, que muito receio 
aconteçllO, se os chefes da.for\~a armada forem 
independentes dos governos civis. 

Por ludo pois CJUanlo tenlto pollllerarlo, I'Ogo 
a esta illustt·c assemhléu obre com Ioda. a 
rcncx110 sobre tno importante c melindroso 
negocio, de que ·póde seguir-se alguma funesta 
commoçno; isto tanto pelo dcsc.io úo bem 
geral, como porque jít cançaclo de trabalhos 
não desejo vêl·os rcno1·ados. 

o sr. Andrada llllachado:-Firmc nos meu;; 
principias defenderei a doutrina do artigo 
porque entendo que lm de contribui!· para a 
felicidade do Bmzil; c súmenle t·cspondm·ci 
nos argumentos, deixando ele parle o mais 
que se .tem inulilmenle assoalhado, c. que a 
fallar a verdade nada vem para o caso. Te
nho ouvido allirmar ·que uma das razoes rJUC 
liverno os hmzileiros para a scparaçno J'oi 
a I'Ól'ma dos governos com a indepenclencia 
do poder militar, c que por isso nno convém 
rcno1·ar esta causa das suns queixas ; cu peço 
que se repare que ::s circumstancias sno di· 
versas; cntl\o 11:10 hnvin no Bmzil nenlmm 
poder central; desconfiava-se c temia-se com 
razno, que os go1·cmadorcs .das armas viessem 
munidos de instt·ucçacs sccJ·ctns, c que eles
presassem os membros do governo cil'il. 

'rQi\10 ~. 

,\~ora nito c~lrunos no mesmo c:a:;o i O'S 

govel'llritlore:; tlus at·ma:; s:io ht•ctzileiros; não 
lel'ãu im;lruec;ües secretas; l.ém ns elo t·egi· 
menlo; c serão punidos se clcllas se an·cdawm; 
cmfim agora nào é nem púclc sct· o qnc r.m 
naqncllc tempo. 

Um nobre Jli'Copinnnlc pretendeu mo>lt·at· 
a ncecssidndc da mediaPão elo conselho rm 
ludo i e diss,e qne assim como a na(!ãO inteira 
tmha um centro, lambem cada provincia o 
devia ter i isto, Sr. presidente, seria, a mc11 

·vêr, querermos manter pequenas rcpublic:a
Si!lltas com seu~ presidentes, e é o que cu 
não quero. 

Sr. presidente, o . centro do poder é un ico 
por essencia e por necessidade; para a eco
nomia de tempo, c bom de;cmpenho de 
trabalho, são indispcnsaveis agentes secunda· 
rios nn execuc.~ão; isto é o que se faz na 
administração geritl do impcrio, .e é o rJuc 
pretendo que se faça nas províncias; pela 
divisão dos trabalhos so: tem melhorado a in· 
duslria · c aperfeiÇoado as artes. 

Tambem ouvi dizer que as nossas cit·cum;:
lancias crl\o. particulares, porque em províncias 
tão destacadas, c distantes do centro do govct·· 
no, não era passivei, cm caso de discorclia; 
esperar sem gt·aves damnos por decisões vindas 
de cci1!os de legoas. . 

Conltcço qnc é um mal, mas procnm-sc re· 
medial-o fazendo o regimento bem claro, pat·a 
que o gOI'Cl'llador das armas saih:t alé onci•J 
cheg-a unicamente o seu poder, c o gol'f'I'IIO 
cii·il conheça qnaes si\0 as suas nllrihni•;ü.,s, c 
que dellas nil.u púdc arredar-se. 

Demais snjcita1· o govc!'lladot• milil:n· :10 
conselho talvez pcrft:itamcnlc ignorante• CJIIL 
malcrias militares, não po~,;o r.oiii'ÍI', Jllii'CJIII' 
cada um \lc1·e exct·ccr o que ~nhe i o c:arpintei· 
ro seja ouvido no qne é tlo ollicio de c:m·piu
tciro, c as;;im. os mais. 

Tamhcm se disse qne o h rio milita r não ;;c 
oppuuha a csla snjciçno, porque é ela csstmc:ia 
do militar a ohcdicncia; cu não nego islo; ;;ei 
que dcl'cm o~edccur c que se nilo ohcrlcc:crt>m 
serão punidos; mas é nccessm·io que não nos 
afastemos intliscrelm.tcntc do que _pede a pt·u· 
dencia politica: c que se. considcJ•c Cfnanto é 
pm·igoso 1\tzet• leis c:onlra opiniões de holll'a; 
póde servil· de cxumplo a lei sobre os d:teli~las: 
são boas no papel, c pam mais nadn 

O que disse o nohrc pt·copin:mlc 80III'c o 
chamar-se llôr da nn~~no aos militares rnoslt·a 
confusão de idéas; nunca se deu este nome a 
oult·a alguma profissão na sociedade; o lnwa· 
dor é seguramente muito util, c se a raz11o tle· 
cidissc seria considerado como mais hom·o;o : 
mas nas sociedades honra-se nu;i;; os qnc ~e 
dedieno ao sct'l'i~~o publico ; c enll·e estes sem 
exceptuar os ministros do! estado, os mais iu· 
teressnntcs sno os militares ; pm·quc rJ mesmo;; 
ministros do cstndo trntl\0 de luze!' n nnçn.o 

1"1 
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mais 011 llll'llO:< pl·o;;pcra. e o;; mi I i !are;; :;usleul;io 
a" na indcpcndcncia qnaudo eU a é ataead.-,: m·a, 
qnnl c 111nis imporlanll.', a nwior ou n_wno1· 
pi·o>perithclc de mna mção, Ol! n sna cxisl.cn
r:ia polilic:r? Se esta é, como mngucm dnvi.da, 
de maior inlercssc, os qnc a sustentàv c dclcn
dem hãO de ter maior cslima~ão. 

Quando digo isto noio udorQ os militares, 
f!(JlllO quiz suppür o nobre preopinantc; c se 
exijo a indcpcndcncia do govcmador das armas 
cm· ludo qnc fôr malcria militar, é porque 
\'cjo nisso o bem do estado ; cmhora dcsagmdc 
nos po,·os, aos governantes c aos governados: 
sempre lenho assim praticado c sempre pra
tic.:uci; c quem obm assim constanlcmcntc 
não adora milHares. 

Se quero a índcpcndcnc-ia do governo dãs 
armas, c porqnc o contrario é um perfeito 
absurdo; é obrigar \lm homem i'ntelligcntc a 
cxccul:tr os dcsproposilos de quem nilo sabe; 
c cu desejo cvil:u· este grande mal ; além. de 
niio vêr amontoado em uma só mão dcmasmdo 
poder, que pl'Oduz necessariamente abusos c 
despotismo. 

O Sn. An.u:.TO Lm.\ pcditl a pala na c con· 
lml'i~mlo os argumento;; do Sr. Andrada l\Ia· 
chaclo o11'ereccu a s~:;uinlc 

F.)IE~D.I 

rc O !WI'CI'Uadol' das a1·mas nrto ('111 p1·rga1-.'1 
a li:wra ~u·mada senão ;Í rcc[uisi~ão das auto· 
l'i.!n&s ci\·i~ c ser:t su bordii1ado ao eonselho. 
-A·i'ft!(fo Li111a. "___: Foi apoiada. 

O Sn. Ror.iu F1u:>eo propúz lambem uma 
emenda concchitla uos termos sPguin\e;;: 

. E)IF~Il.l 

" ,\u a1·t. J G.-E é indcpcrollcnlc do prcsi· 
dC'nle. Em conselho por~m podcr;Í cst.c sus
pender aquellc do commando, qnaudo wsle a 
>t't:ln·an(·a publica, dando immcdiata!ncnlc 
parte pela secretaria da gucl'l'a.-Paço da 
a>:;cmhléa, 21 de .JunliO- de 182:1.-Roc/w 
J./·anco. ,.:.;_Foi apoiada. 

O Sr. Pereira da Cunhn:- i\s cmcml:ts c 
addita1nC11tÓ,; qne oll'ercc;o a este ~ lli têm por 
princijml l'umlmneulo evitar os conlliclo> que. s.c · 
podcri(Lo excitai' cntt·c o chefe do governo Cll'll 
,. o C0111lll:\lllbnlc militar. Ncccssm·io e rc· 
lllovcr esta;; di;;;;~n:;oes que sú trazem eomsigo 
o dcsasor.('go dns províncias c o m;í.o scrl'ic.~o do 
l•slado. Quando cu arrtimo que me parece cou· 
\'cuicntc licnl' o cornmnndnntc da for\'a armada . 
subordinado ao goYcrno da provincia é na con· 
sidernçno de se1· c;;lc go1'Cl'llO cXCI'Citn;lo por 
um cousclho j1CI'111nlll!Hle, do qu:t! dcvm !:'et· 
membro o mesmo comu1awlanlc para ser 
i~nnlmcnle olll·ido nos 1w;;orios impol'lantcs 1!0 
,:;;lado; m• quae> nccc;;,;al'iameutc dcvino in· 
llnit• as tlisposi\·úc;; wililarl'i' e111 lelnpos dt• pe1·· 

lurha(';1o eomo aqucllc,; cm tJifC ;:c Jé,m ar~had(l 
muiln;; das uossas p1·oviueins. 

Semlo pois o governo cnll·eguc a um prcsi· 
dente para decidir da sua sorte, fico cm pcrplt!· 
xidadc sobre c partido que clero tomar, porque 
ou lutlo fica sujeito cm lodos os ramos· de 
publica administração civil, politica c militar 
ao mesmo presidente e então temos renascidos 
os capilãcs-gcncraes tão decantados; ou devem 
h~vct· . duas autoridades que .se disputM em 
prunazm, donde se podem orin-mm· males incal
cularcis. Pelo antigo syslcma ~c não exigia qnc 
l1ouvessc um commandantc cm chefe da tropa 
cm cada provincia; cada um dos coroncis on 
commandantcs elos regimentos ou balalhúcs 
era !mmcdiatamenlc sugcito ao govcmador rcs· 
pcchro, fosse cllc paizano ou milita_r. 

Algumas vezes ·se emiarão commandnútcs 
de tropayaya regular os_ corpos c estabelecer a 
sua dJsc1phna, mas s.;m serem subordinados 
ao governo como aconteceu no- Pará, Rio de 
.Jane!ro. c Baltia, o que Pc1'11ambuco c outra~ 
provmcms nunca cxpcrimenlarilo ; mas no 
actual ~stado de cousas parece indispensarel 
que assun se cslabclcra dobaixó das mediçlas 
que mais com·cm n~s emendas olfcrcciuas. 
~ara conhecer melhor os ob,icclos é neccssario 
fa7;cr a sua analysc na siruplicicladc ~a sua 
or1gem, aonde se mostra com clareza a sua 
orp-anisação; c applico este principio ú insti· 
lU.l('i\o CJ.uc os povos tum csponlancamcnlc 
fe1to das .JUntas de seus g'O\'Cl'llos. 

Em todas as províncias aonde se tem lns· 
lallado juntas gol'crnativas, a cllas tem ficado 
subordinado o commanclante das armas como 
se fe1. na"Bahi::t cm 1 O rlo. F""""ci"" d~--1021 ;-
EnlM o command:.111lc ficou rceehcndo as or· 
dcns do g'OI'CI'llO qnc J•cgulon a força militai' 
pelo mDLlo (fUI) mais nlil lhe pareccn; c não 
tel'iarnos visto a sanguinosa scena qnc alli 
existe, se :\!:Jdeim não fosse nutorisado po1· 
carta regia para com mandante cm chefe! de 
toda a tt·opa com indepcndencia do governo 
daquclla provim·ia. , • 

E~ta medida nãO olfcndc a t!eli<:atlcr.a é honra 
militm·, não sú pela pratica das novas juntas 
dos gov~rnos, como pelas antigas, cm CfUC um 
simples paiznno, su JlOI'f!UC ern nomeado gove1·· 
nadot· c capitão-general para uma provincia 
fic:n·no a seu mando toda,; as tropas c oJ1iciacs· 
gcncmcs qnc nclla cxistno. Este oh,iec:lo é de 
sum1na importancia pam o bom re~;imcn da 
puhlica mhninistrac,,ão das p1·ovincias, porq1w 
sem a sua unifonnidade se não podem ti1·m· os 
vautajosos resullados que dc,;cjarnos conscguit· 

. cm no~so p1·oprio inlc1·cssc. . 
Este foi um ·dos artigos que ma. i~ cscnn · 

dalizou o Bmzil no citado decreto das côrtcs 
de Lisboa do 1" ele Outubro de 1821 ; c cotno 
6 passivei nlloptar agora o erro que ·havíamos 
condcmnado; de c:m·to que nos sm·it nimia· 
mt•nlc ccnHUI'ado. Eu c:onltef'O (L ucccssirlutlc 
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e111 que 110~ aclnuuos de ktvcr cm cada lli'O· 
riw:ia um ol"ficial superior que por suas luzes 
e patriotismo 111ercr;a a eonlianc.~a. publica, para 
ler mu rigom,;a suhordinac,~ilo toda a tropa, sem 
a qual Jica a l'orr,'a ui·mada sendo o 1\agcllo 
dos estados : mns esse oflicial ou seja sem o 
titulo tle comrnunduntc ou com a patente de 
in>peclor, pura rnanlêl' a regularidade c clis· 
r:iplina ·da tropa como convém :í se~uranc;a 
intcma c externa, deve ler rclnc;úcs de inti· 
111idade com o govcmo, o que se conseguiu 
eom os conselhos pcruHuJcntcs, ~;cmlO o mesmo 
ui'Jicial · um de seus membros: de outra ma· 
neira julgo prejudicial qualquer lllCL!ida que 
:L este respeito ~c adopte. 

O l!~Sl!O Sa. DEI't:TADO leu e mandou :I 
mesa a seguinte 

El!E:"D.\ 

r< H a I'CrtL cm cncb província um oflicial ele 
patente superior, c1ue se Llenoll'finad com· 
mandante da tropa, nomeado pelo imperador, 
u rece~Jertt diaria111enle o santo do presidente 
da província. " 

.IDDl'f,\~IEX'I'O 

" E~le oflicial serü subordinado ao canse· 
!110, de quem rcccbei'Ú as, ordens 'pam. as ope· 
ra1,ões Jnililarcs c deJ'eza da província, sendo 
o ;ncsmo commandantc c outros o!'liciacs ou· 
vi dos cm occnsiucs semelhantes, ·respondendo 
uns c outros pelo resultado de suas medidas. 

<( A di~ciplina da tt·op:i de 1" c 2' linha 
lir·aJ':Í.. .:í. irnmcdiala inspecçM c dirccçl\0 do 
rel'erido commariclante, llando de tndo conta 
ao conselho. 

" O commandanle da tropa vcncmi, ~1lém 
do soldo de sua patente, a, titulo de ajuda 
de custo ou de gratificaçl\0 1:000$, pagos 
pelos colh!s das respectivas províncias. 

cc As propostas dos ofliciaes de 1' linha 
:;ct·no J'cilas pelos chcl'cs dos corpos a que 
pertencem c com as obscrmçúcs do comman· 
dantc da tropa, passaráõ ao conselho, c deste 
com suas rellcxücs subir{tõ á presença. de S. 
)1. Imperial pela sccrctal'ia de estado 1·es· 
pccti v a para serem rcsol vidas. 

" As promoçúes dos corpos da 2• linha se 
conlinuaráõ da mesma maneira, que se pmlica 
;;cgundo ·as leis cxislcnlcs, pelos goi'Cl'lmdot·cs 
das provindas com dill~rençn sómenlc de 
~crcm resolvidas pelo conselho. 

·" As ordenanças da provincia fieM immc· 
dialamenlc sugcilas no conselho c sct·ilo rc· 
Hulmlas por seu regimento c leis poslct·iores. 

cc O recrutamento da tropa das l>rol•incias 
scd !'cito pelas mcs111as oJ·dcnanc;ns, decretado 
pelo conselho c pelo modo que cllc Ol'lleuar, 
quallllo lhe J'ór rccJilCI'idu pclu COIIIIIJ:l!Hlanle 
da li'Opa l'cspcclivo, 

u O conselho n~o dttl'ii baixas ou c~ctJS:ts' 
de scrvic~o militm• sem o cxprc~su-convcnio 
-do co;mntuHlantc da lJ•opa, depois de. oul'ido 
o chcl'e do corpo, c de ·se justificat·em as 
cau~as, que inhabililào o pt·cteudcnt.e de con· 
Linuar no mesmo sr.rvir,,o. 

" A 111arinlm nacioual estacionada nos portos 
das Jli'OI'Íncias marítimas Jica immcdiatamcnlc 
subordinada ao conselho para lhe tlar uqucllil 
dirccç~rto que cxir;it· o bem c a segm·m1ç~a do 
estado, excepto quando por ordens positivas 
do ministcrio lhe fôr o contrario determinado. 
· cc As suas dcsper.as scril.O feitas com as 
demais pelo~ corres da província c reguladas 
por ordens d:t junta drt l'azcnda, Llirigidas a 
cslc respeito aos intendente~ de marinha c 
inspeclórcs dos arsenncs.-Paç~o d:i asscmbléa, 
21 de .Junho de 1823.-0 deputado, Pmi1·a 
du Cunlw, "-:Foi apoiada. 

o sr. Arouche Rendon :-Sr. presidente, nãO 
me. posso conl'ormm· com a mal cria do a1·t. 
16 deste projecto. Duas autoridades cm tudo 
indcpcndcnlcs, cm uma mesma provinciu, 
dentro da. capital della c longe do li1rono, 
de necessidade se hilo da chocai', · 

Quando as~Íill paSSC e~tC artigo cllc Sertl 
um viveiro de desordcn~ entre o governador 
das armas c o presidente dtt provinciu, c 
.nessa bulha Lambem entmr:í a junta da 
fazenda a cujo cargo c::lil.O as despczus da 
província, que nunca dcvcráú set· maiores do 
que os seus rendimentos. • , 

l\Iuilo justo parece que o govemo da pro· 
vincia nada tenha com o go,•crno das a1·ma~, 
o qual tem rcguhtmenlos prtm se diri;;ir; e 
nesta parle cu quero que o govcmador das 
armas seja independente do governo da pro· 
vincia, assim como na cxcCU\':lo dnquellns 
ordens que lhe forem dadas dircclamcnlc 
pelo imperador; mas cstabelcccr·sc cm regra 
que o governador das armas é independente 
do presidente c consc;-lho, é querer que contra 
a vontade do presidente c conselho c conlm 
n economia politica se augmcnlc a LI'Opa ; é 
querer que o govemndor J'a~.a c mude 
quarleis augmcnl:mdo dcspczns e \:cxando os 
subditos que _cslno ús suas ordens, em uma 
palavra, é querer que sú dlc responda pela 
província c nno o govcmo, que. é a quem 
compele saber os meios da sua dcf~za, em 
que parles devem estar Lt·opns, ou seJa pal':l 
segurança exlcma ou inlc~na; é emlim dar 
uma idéa de que o prcsl(lcntc com o seu 
conselho n11o é a primcim :mtm·idacle que 
administra, rege c preside t't lli'Ovincia. l'nr 
isso cn propouho c rcmcllo {t mesa n cmemla 
seguinte: 

cc O govemo tla l'oi'C,~a nrm:lCl~. da Jli'OI'Ínc:ia 
ela 1' c 2' linlm compele ao <:unlnHUidtmlc 
mililm·, u qual comlut!o .ser:\ ~ujcito .au go· 
\'CI'IIO da IIIC>'li'H\ Jli'OI'IIIC!il nas IIIUlCI':aõ !JIIC 



nito se ncltaJ'cJn delcrminadn.'l no regulamento 
'da~ milícia~ c igualmente na execLH,:no das 
ordens que di!·ectam~nlc lhe f'm·cm dadas 
pelo minislcl'io. ExecptuftO·sc ctc.-Pa\:o da 
a,;scmblóa, 21 ele .Junho de 1828.-JoJé 
.A roudw de J.'o!crlo RCIIdon. "-Fui apoiada. 

o sr. Carneiro de Campos :-Sr. Jll'esiden· 
te, a mnlcria do artigo cshi mnilo hem dis· 
culida c por isso uada direi ~obt·c a inde· 
peudcncia do govcmo das armas; mas segundo 
as minhas idóas len!JO rctli~ido o ru·ligo de 
oult·a maneira, pnm qnc fique com n darcza• 
<[UC exigem as circurnstancias do;; .tempos; c 
como nús não podemos dat· nas· leis a razão 
deli as, cu quizcra que neste caso dist!ngu issc
mos de tal sorte o que se: dclerrnma nas 
dillcrenles !Jypol!Jescs que nunca Jwnvcsse 
molil'o de duvida na pratica. 

Na emenda qnc fiz procurei mnrcat· bem 
estas dillcrenç:'ts, declarando. os casos cm qnc 
o c:ommandante militar é independente do 
governo cinl, que sno os· que dizem_ respeito 
:i defcza ex lema: e aquellcs cm que depende 
pam empregar a forc,,a, ele rcsoluc;ào ~o 
presidente em conselho; tal ó o de manlet· 
o socego na prorincia <runmlo se jnlga pct·· 
turbada, porque muita~ I'CXCs se supp~c 
sublevac,,úes que nãO ex1stem, . coruo podct·ta 
uwstrar corn exemplos; c tal e o elo rccl'll· 
lamento, porque uão se pt·omovc a .agl'i.cu]. 
ln m sem braços, c os que se podem clt;;;pcnsar 
sú os conliece quem tem a seu cargo os 
Jncllwr:uncntos 'dclla c que lia ilc rcgulal·os 
peht cstatistica da província. Eis·aqni a cmcntln 
']Ue oncrcc;o pelos motil'<is qnc acabo ele expür, 

" O gol'erno da força armada ela pro1·incia• 
da 1" c 2• linl1a compete ao commnndante 
militar c. é inclcpcndeute do presidente c con
selho n:t parle que diz respeito {t clelcza ex
tel'lla. Nno púdc porém o command:~n!c ?'ll· 
prc":u· a. [i)l'C'a armad:t contra os mmugos 
intc~·nos sem' rcquisic;11o das autoridades civi~, 
del'cndo scmpt·e preceder a rcsolu1:no do·prcst· 
dente em conselho, quando a empregar para 
man têr o ~o cego c obcclicncia ela província, 
totlas as l'ezes que se julgai' perturbada .... O 
t·cct·utmncnto del'c ser dirigido c ordenado pelo · 
presidente cm conselho, á rcquisiçno do com· 
manuantc.-0 deputado, CarmiJ"O de Campo~. " 
.- Foi apoiada. 

o Sr. Paula e Mello :-Se Ctl soubesse . que · 
al"umns <las muitas emendas que se têm 

c []' • proposto, ct·no approvadas nfinal, nno o crccm 
a rruc tenho !'cito; mas como .nno sei o rru.c 
,;ucccdcr:i c ohset'\'O que sno tltvct·sas as opl· 
Jtiúcs, ~etnpt·c tuc resolvo a propol·a c tnli'CZ 
put· c! la tudo ,;e cout·ilie. E' du tlwor ~etrnintc: 

(;,IWSD.\ 

•c O goi'Cl'llo da força al'lnada elas prov!t~cius 
ser;\ cxeL·cido por um comnuuulnnlc mtlllnr, 
subordinado todavia ao presidente em conselho 
c ainda arJL.wllc s(t nos casos m·gcntes na forma 
do ru·ti~;o H. Xão obstante isto, cm qualquet· 
proriucia oude haja guerra podcr:ía harct· ge· 
ncracs cncat'l'cgados da mesma, sú responsa· 
hilisados ao ministcrio, c cuja comrnissão sú 
dumr:'t durante a ncccssitladc.-Paula. ,_ Foi 
rejeitada. · 

o Sr. Souza Mello.-Pcço a palarrn para 
fallnr sobre este artigo. Sr. presidente, levantei· 
me pam lhz~r um additamcnto; acho· lhe uma 
falta; e ainda que possa dizcr·se que o que 
lhe falta csl:'t subentendido, como. eu quero 
que a lei seja expressa, proponlto o que julgq 
dever accresccnlar·sc, persuadido que nãO se 
votará pam ficar o governador das· armas indc· 

· pendente do governo civil, pam que nno se 
rcpit:to os males que por expericncia · conlte· 
ccmos, o que sú púde conseguir-se havendo 
um govcrtio· na provincia a que todas as mais 
autoridades cslcjão. sujeitas; mas como na 
lei não se diz o que Jm de l'azel'-Sc no caso. de 
l'>lCatma, resolvi-me a dcclaral·o por achhla· 
men to no m·tigo. . 

Nellc digo ciue o commando passar:\ á patente 
maim· que houver na província; c 11orquc 
tenho visto a ril'aliclade que ha entre a 1• c · 

• :!" Jiuhn, chegando muitas vezes em caso de 
vacnlum, a encarregar-se do commando um 
capilii.J de tropa de linha, resitlindo no lugar 
um coronol de milícias, proponho nuc sc .. di: :i. 
maior patente ~em dislinc~'il.o, mns prel'crmdo, 
uo caso de igualdade, a da 1" linha, ainda 
que seja mais moderna. Eu \'OU !e~·, c mando 
:i mesa o meu 

,\DDI1'o\~!Eli1'0 

cc No caso de impedimento ou vacatura, 
pnssar;í o commando das :umas á patente militar 
maior que estiver na província, quer seja da 
1• quer da 2• linhà, comtanto que no caso 
de' igualdade prefira a da 1•, aindn que menos 
mllig:a.-Souza Jllello. »-l~oi npoiadn. 

Jul~ada a matcria sufficientcmcntc discutida, 
passou·se ao art. 17 do mesmo prpjcclo. 

cc Art. 17. A adminislraç:to ela jusli\:::t, é .indc· 
pendente do presidente c conselho; pódc pórcm 
a· presidente cm conselho suspender o mng:s. 
Irado cm casos urgentes, c qLmndo se nno 
possa esperar rcsuluçna· do imp.crador,, dn~do 
pot·cm logo pm·tc pela sccrclat·m da JUSlJca, 
tlo motivo c urgencin da suspcnsno. " · 

o l.lr, Franga :-Sr. presidente, parece-me 
defeituosa a doutrina deste· arti~o cm quanto 
estcnc.lc imlcfinitlnmcnte a autoridade dos 
presidentes das províncias :i suspcnsno dos 
rcspcclil'os magistrmlos, Eu cutcndo sct' cousa 



il,illi"péll;;al'c1 m:lI:car·sc o modo, e cil'culllstan· do;, . mui:,; empl'c3,\tio,; jJ~1 hli~o:; ú a!.trilJlú"n.u de 
tiaS, cm qlle haJllo de leI' lugal' sel11r.lh:lIl1cs o~ll}'o~ agl;ntes ",npcl'iorc., tlu lIi~:;1Il0 Jlodcl' .in . 

. ,lIspcnsõcs, E' ~lulcl'Ía. dc illllilu illlpol'tunc.!ia, tlICliU'Hl, \oto pOIS quc, a pas,:u' a doutl'illll ti,) 
e extremada dehcader.a cnr um sv,tema con· arli:;o ~').ia defillidamell!I;', dc~h\l'allrlO·SC U~ 
sl,ill1~ional repl'esentatil'o, plu'a se deixlIl' tL (:1l5;05 e modo, com quc tac.; suspenslk. alio· 
dl;:CI:IP\'~O, e al'bilrio elc UI11 pL'esideulc de malas o extl'ilordina1'ias se dCI'cm fazcl', 
Ill'OI'!HCIU, , 

!~lJa traz comsillo uma implicita Í!1\'asno do "\wc~:s ,~IL;;, DE!'U'I',\1l0S pedil'flÚ a pahLl'J'iI, 
podei' executivo nas alll'illllir.úes e cXCl'cicio pOl'em o ::;1', pl'cSILlt:lLtc tlccl:u'ou lJuc ÍÍcava 
do poder judieial'Ío, cuja ind~pondenci[l' dcve adiada a disC1l5;;[0 do al't. li, por ser cltc· 

t 'I (' zadu ,li 110m da Icilllm tJo~ IJ,"I'CC"I'c< (1,'1< 
BCI', ql1an o pOSSII'C ÓI', tno respeitada, e sus. v " "" " 

tcntada paI' torlas tiS lei. l'cgulamcntarcs que comlllls5úcS i e corno l:ãO ltol1l'e~sc ulgulLI para. 
RC Iloul'erem ge fazcl', como a indc[lendcneia lcl"sc, entl'OU cm discussão o (IUC JiclÍm 
I t 'd adiado, sohre o l'c'luol'imenlo de Antonio 

(.os ?II ros po, CI'~S, em cuja divis::to se esteia Machado tle Clll'mllLO, 
por Igual o edlflclD dos governos libel'ao., 

E:I conheço que as malvcl'sal;ões de muitos O Sr, Pereira da Cunha :-0 rcqucrimcnlo 
mn~lstl'lulos far[o tnlvez neccssarias medidas c prctcuçi10 de Antouio Machado de Cai'vullIo 
cocrcitil'as qllC atalhcm os males il'l'cpal'tlveis csl{1 nns circulllslancias de ser atlcndido e 
que elles podem lhzcr aos povos com o abuso dcferido, nlLO ob5laiJle o parccer da c01l11ni;· 
do podeI' que lhes é confiado' mas devcmos São, que exige uma nova habiJitaç::to, E' do 
aCtÍutelar.nos de ir, qucrendo p;'cI'enil' uin mal, regimento das mel'cês que p[Ll'a se obter a 
C:luzal' oull'O dc nl10 mcnol'cs consC(ll1Cncins; I'cl111Ll1craç1lO dos ser~iços feitos' ao ctitado 
que ~'ell\ a SCI' a dcpcndencia c conscquenle elcvc Jlrocedcr conhccimcnlo dc causa, e 
COI1!bll:ac;tto ,dos dous podercs em detrimcnto fiscalisal;l1o; para que' o prelcndeule 'mostre se 
da .tusll~a, Eu não rcputo os prcsiclente:; quc Oil' sCI'l'i,,:os são pl'o[ll'ios ou alheios, se cstão 
IIOl1l'cI'cm de scr das pro\'incias homcns de na c1assc úo:; quo devcm' seI' compensados, 
lIlelllOl' témpera elo qne o hno dc ser os 1I1~gis, o com, os I'cquc~itos quc l'CqUCI'~lI1. os :l 
trados que para elIas se nomeal'em;, pois llllS dccretos de 13. de A~ustu llu liUü; IllUti c::;ta 
e uU,tl'OS s~o da escolha do,po!lcr cxecutivo, doutl'ina acha·sc c~;pJjclLda pela lei dc 22 de 

'. ,la se lLOS concederlllos (luo. uns e outl'OS Dezembl'o de li61, na qual se determinll que 
podem SCI' prel'Uricadores edcixando a lei pelo conselho da IlLzcndll sc del'em habililm 
i IIdcHnidamenle ao al'bitrib do presidente sus- as pessúas que se pretendem legitirnm' com 
pClIllcl' ao magistm:ló, bcm púde aconlecer sentenças de justificação, ou pum 'suC':cdcI'eul . 
que, este sacrificio quc se v.ola oi causa publica, a outros que lêm IUCL'CGS de .illl'O e herda· 
I'CI\I1,L . sVIl}en~c .' a constituil'.se Ila polil.iel um,. de, e Clll ,vidas, ou paru l'equCl'el'Clll a sutis, 
~lIel,O de \'Ing:mça, com que sc lll'etcxlcm de, . ((lC,~il.o de serviços de leiteiros, ou pam Óllll'O~ . 
.Iusll\~a e bem publico as mais atrozcs c ne- atlcndil',cis fins i de O1~de se infere que quandu 
f:lnda~ personalidadcs i e isto por \'cntllra ell1 os SCI'I'IÇOS são Ill'oprlOs, e se' mostra com 
despeito de algum magistl'ado probo e honrado, legalidade a idenlidade d.t· pessoa que os 
9ue, só teve por culpa o nM sabel' lol'ccl' a apl'esenta, fica sendo escuzada, c alé muito 
,tusll\~a . ao gosto e sllggestõesdo .pl'esidenle com onerosa uma habililaç!lO, a qual cxige í\lém 
Ill.Iel11 se combinar<Í alhis o malvado pm'a de gl'ande tl'abalho, uma dcspcza de -60S a 
pOllcl: sem susto vexar os povos, 80S a que nem todos podem chegai', desis· 

Con~I,uo pOl'la!l!o, que se dcve rcsll'ingir lindo de tacs· diligencias aqueIles a qucm 
a doutl'lIlu do UI'lIgo, para que uM tenhtto lugar lhlltto os meios de as \'cl'Ílictll', como ordi· 
selll~lhanles suspensõcs, sem que haja UII1 llariamenle acontece aos omciaes militarcs, 
nl0ll."0 legal, sobt'c que del'e SCI' ouvido em muitos dos' quacs tendo apcnas os' soldos de 
todo o caso prel'iamcnte o mu"istrado' de SUM patentes, que lhes pres\1lo uma escussn 
~OI'1e (lUC a inlimação da SUSPC1~Sno Ms'ente subsistencia, uno del'em ser prh'ados de .pre· 
~o!Jrc facto ou faelos certos e verificados com tenderem a satisfaçnode seus serviços por 
~udicncia.do ~nesmo magistrado j porque em- lhes faltar a possibilidade de fazel'em um 
(11:1 cIle eXel'~lla um )lodel' de atlribui\~M pl'O- decl'etamento, quc só tem lugar quando os 
pl'la, c axcIuslI'a Ú sua classe, que lhe c ddc- serviços so.o herdados Oll adquiridos, ou 

. gado pela ,ual'no j' e uno púde ser intcrrompido' quando se qucr obstut, á sua pl'escl'ip\'!I.O, ou 
scnno pela vontade )lrCslllllptil'U da mesma marcaI' as dil'cl'sas épocas em que 'aes l'cmu· • 
naçllo, que se l'cputa cnunciar o presidente' nel'açõcs se devem rcqucrcr, 
afim dc que n (!ol'l'entl'zn do mal 11110 tra"~ Esta pl'atica ['oi }l0l' mim o!Jscrl'ada cm· 
tah'cz conscquellcins mais runestas, o quc sCl1a quanto tive a ltoll1'll de occulHn' o empl'cgo 
L'Sla .lal qual anomalin pratica de subol'dirm!'oSc de liscal das mel'cês Jlesta curle, e ['ui appl'O' 
a Ilcs~oa llo lIIagislmdo li !is<:alisal':1o de 11m \'titIa )ll'lo lIIillisll'O ClIt::tO existcnle CU1U I'UU' 
du~ ngclI!~s do poller cxcclIlil'U i tllltul<ll(alit'!s lagelll do cxpcLliclltc dcst:1 rCl'iLl'ti.;no j c l~ pOl' 
n III'UllUIlCIIU;illl dos seus dcliccus assilll COIUO is,;u IIue .iulfiu llc~lIccc,sal'Ía Ollll'a :JI~IIIIIII 



h a h i lita,·;io. Eslaht:lccido c~lc principio lcul10 
dr: mab a ponderar, •IIW o conselho da 
l'azcuda j;i cunmll.ou I:n-ol·avclmenlc para que 
e,;lc~ ~erl'i•;o~ foôscm compelculeruenle rcmu
ncradoô, o t[UC culno 11;\0 lcl'e elTeilo parqué 
>e ,iu!;:ou iu1pralicm·el a erew;iio dos ortieios, 
que o rccort'l!lllc prclcmlia, con10 ludo consta 
da 111e,;:ua coJISUlla que "e ad1a jlinla a 
('~[1:,; papei:-:. 

Eulrclaulo o Sr. rei D .• loão \'1 ullcndendo 
á jusli•;a desta cauza h ou I' C por bc111 conceder a 
cada uma das 5lilhas ilo supplicanlc uma pensão 
annual de l.iOS para alimentos c educar!ito', cm 
ttuanlo se lhes não proporcionam outro melhor 
meio de subsislcncia. 

Os Jhclos que o suwlicaule allega ler pt·alica· 
do nas praças.do !Uo da Prata a fal'or dos sub
rlilos de uma c outra naçi\o se derem considerar 
ua sua origem, c pelos resullados como ncgocia
•,:õcs diplomalicas, e for1lo de tal magnitude que 
o plcnipolcnciario de I-Icspanha que se acham 
residindo nesta côrte, os of'rerccco á consideraNto 
de cl-rei para que se compadecesse deste homc'm, 
que leu do exhaurido scos bens no que linha gran· 
•.lc parle o serriç'o da nar;nõ, se achava acahru
uhatlo por falta de sande; c de meios para conti
nuar ;~s lran~:wr;óes mcrcnnlis. S. M. o Impera
dor coul'encido desta Yerdadc foi servido man
dar achuillir no convento de l\'ossa Senhora da 
Ajuda· as dil;IS 5 filhas rlo supplicanlc para 
serem ;I] li educadas, por ser este o primeiro 
objecto de sua rogaliva: mas esta saudavcl 
providcucia nM pôde obter os seus desejados fins 
pol' litlta de meios _ou de outros motivos que 
tt;noro: portanto lenho a concluh· que este 
homem Jcz relevantes serriços ;[ palt·ia, c )llCrece 
ser contemplado c soccorrido, para o que apre
senta os mais aulhcnlicos documentos que jmli· 
Jicão a legilimidadc de sua prcten(:1lo; c assim 
achando-se verificada a inlcndiuacle de sua 
pessoa, c ;! veracidade dos mencionados serviços1 
o mco 1•oto é que a assembléa cfleclivamcnte 
u despache, a·l'IJitmndo-lhc a commiss:to da 
fazenda os meios proporcionados para uma 
condigna satisl':ü;ilo. · 

O Sr. Carneiro de Campos : - Sr. presi· 
dente, nno posso concordar com o illuslrc prco· 

· pinante, a respeito da dispensa da habilitarno 
Jltll'U a reillUJlCt'aÇ1lO de SCl'ViÇOS1 porque O regi· 
wcnto das merc&s a exige expressamente. Agora 
o que cu vejo é que nno estamos no caso de 
rcmunet·ar;no,_ porque os serviços al!cgados ni\o · 
ô:l.O dos rcmuncral'cis; os serviços dos ministros, 

• das secrclal'ias de estado, dos lribunncs, da casa· 
• real c dos militares de tropa de linha, que 

depois se mupliou pnm os de milicins no ullm· 
war, lêm l'Crntmct·a~no ; outros serviços por 
gmndes qur. sejno nno sno remunera veis por lei. 

O S1·. D . • lutto Yl, as mais das vezcs, n1lo 
su:;cit;n·a iiS pessoas que rcqueJ·ii\o J'CIIIliiiCI'a· 
•;úes, a l'S:<as l'uruwlid;~tlt·s da lei. porque !ltc 

allcgal'iiO falta de meios p;u·a supprir /!:; tbpc· 
zas que cuslal'no lacs lmbililaçoc~; c mandara 
inunedialnmenle inl'ot'll'liJI' o Ji>cal para decidir 
da prelençrto ; mas nem por isso se segue que 
n lei a não exija cm todos os casos ; o que se 
fazia era dispcn~ar nclla porque o rei linha 
enlM podct· de o fazet·. 

Entendo pois que a conunissno diz muito !Jcrn 
quando declara que os sct'l'iços do prelcndeulc 
nno cslM no caso de rcnmneraçno pela falta de 
decrelamenlo i· mns lambam sou de voto que 
esta asscmblt~a let~lm allen~M com o supplicantc, 
porque realmente fez muitos c bons serviços, está 
reduzido á pobreza, doe11le c carregado de i'ami· 
lia ; c por isso o julgo merecedor de alguma. 
graça, aulorisando-se o gov~rno pam a vcrific:.u·. 

_0 Sn. PnESIDE:iTE :-Cotno dcclara(:ão \'OU 
dizer o que se passou a respeito desta prc· 
ten(·ilo. Este homem. requereu · a S. M. Im· 
pcrial, pela secretaria de estado dos negocios 

· do imperio uma rcmuneraçilo dos seus sct'l'i· 
ços; mas Sua Illagesladc que ni\o quiz abu
zar dando da fazendapublica uma nova pen
s1lo, quando aló linha reduzido :i metade os 
antigas, nno a!lcndeu o requerimento, posto 
que conhecesse que era digno de rccompr.nsn. 

Se clle estivesse cm estado de scrvii· nl!!lllll 
emprego, Sua Ilfagcsladc lh' o leria dado; ~nw; 
como este desgraçado, por su:ts moleslius se 
acha inhabililado para qualquer lugar, c ao 
mesmo tempo Sua Illagcsladc linha mandado . 
executar a lei das côrtcs ele Portugal, .se· 
gundo a qual se n1l0 dilo oflicios de propric-

. daelc, nno havia meio algum ele o soccor
rcr .. Julgou JlO.Ís o m.iuistcrio qur., nno .. podi ..... 
allcndcl--v, mas indicou-lhe o que deveria l'azct· 
dizendo-lhe que requeresse a esta a$sembléa 
depois de installaela. Eis-aqui o qne houve 
sobt·c esta materia, c que julguei dever dcclarn.l 
para illustraçno do negocio. 

o Sr • .f!ndrado Machado :...-Eu . per,'o a lei· 
lura. do decreto a. que o nobre pt·copinante 
se rcfcrio, pelo qual se concedeu uma pensão 
de 50$000 a cada uma das filhás deste prc· 
tendente: pois quero vet· se lhe foi dada 
sómentc como efl'cilo da real munificcncia. 

(O Sr. secretario Carneiro leu a deC?·elo.) 
Está timda toda a duvida; .. o Sr. D. Jono 

. VI reconheceu qu<} ni\o podia rcmunerm·, c 
o que mandou dar· lhe foi por um acw da sua 
munificencia. O Sr. Cameiro provou que ne;;lc 
caso n1lo póde haver rcmuncraçilo; o. dcsgra· 
çmlo nt\o lcm por si a lei , c jti por isso 
S. M. Imperial lhe não t'c~ a graça que-lhe 
pediu; por entender (c mui lo bem entendeu) 
que os dinheiros nacionacs nilo se despendem 
sem conhecimento dos procuradores da na~·no ; 
se houvesse lei ctne mai·oassc a remuncrnçno, 
cnlno Sua Mugcstudc como Cl.:cculot·, devia 
l'ci'Ífical-a uo prclcmlcutc; 111as uão a lm1'endo, 
por 11111ilo rc!evaulcs que scj1\o sco~ sci'I'i•;o~, 



-·· 

uno poclia l':ixeJ· mni;; do que dixcr-lhe que rc· 
corrr.s;;c a esta asscmbléa. cllc assim o l'cz, 
c nús devemos dcciclir este ncgoc:io. 

O pretemlcutc dix rruc aquelht pcn~llo d.os 
iiOSOOO não lhe hasta para a sua suhsJstcncm, 
e de uma numerosa l'amilia; c com efi'eilo 
é. mui pouco para os serviços pres~ados; os 
que fez não são daquellcs que a let marca, 
mas são muito relevantes, são dos que homàO 
a humanidade; grande numero de portuguezes 
infelizes por perdas ou naul'rngios, acharão 
nr.lle lodos os possíveis auxilias; c. Bu~nos· 
A \'l'es foi lambem testemunha de mUJtos Jactos 
cpÍc o constituem hcnemerito. 

E11 creio <rue a· IJUÇüo oln·aria dignamente 
dando-lhe algum signal de approl'aÇiLO de tnes 

· serviços, c dos sentimentos philnntropicos de 
quem os prálicou ; c como ·é grande a sua 
precisão, seja recompensado por nós com alguma 
mercê pecuniaria, pois o podemos fazer, c 
au"mentemos com esta boa acçM a h o ma ·do " ' . nome brazileJro. 

o Sr. Fran9a :-Eu nãO pos~o accommodar· 
me à opinião que tenl1o ouvido ao illustre 
deputado o Sr. Antonio Luiz. As habilitações 
de serviços são necessarias, ainda mesmo no 
caso em que é o proprio aprcsenta:ll: aquell~ 
que os fez. A raz110 é p~rque ex1gmdo a l~I 
que os documentos ostensivos de taes serv~· 
ços scjM qualificados com certas ·e determi· 
nadas formulas, e perante certa~ autoridades 
terriloriacs, onde elles fór1l0 feitos, segundo 
as quacs se pretende excluir toda a· ft·aude, 
c engano que possa haver it respeito da sua 
vm·MKlado,. n~o. ~r. lnmn. por· via ·de· l'egt·a · 
conhecimento na secretaria das met·cês de 
nenhuns documentos que ahi subuo, sem serem 
qualilicados pela maneira c com as diligcq
cias, que a mesma lei prescreve; e esta é a 

· habilitaç!lo primaria, c que é comrnum a todo 
o · gcncro de . scrvic;os de que se pretenda 
haver remuncra~1l0. · . 

· Ella consiste cm nma sentença profcl'ida na 
eôt·tc p~lo conselho da J'azcnda, c nas pro· 
vincias remotas por certas autoridades, ·cm 
que se hão os documentos por verídicos, e 
p;:~ssados pelas proprias pessoas que accusão 
etc. Se por~m o apresentante dos serviços 
nilo ê o proprio que os fez, rilas um terceiro 
herdeiro ou ccssionario dclles, é mister ent1lo 
nma scgundit habilitação respectiva ÍL idcnti· 
dudc de pessoa do mesmo ccssionario, c grtio 
de parentesco que tem ou tinha com o cc· 
dente, para lhe set· prbficna a succcssão ou 
cessão, porque uma c outm sú é pcrmitlida enlrc 
parentes proximos cm gráo determinado, como 
sabem os mesmos illustrcs preopinanlcs. " 

Agora indo ao nos~ cnso, nno julgo eu que 
n falta da dita habililaçao ordinaria dos ser· 
viços de que se trata, seja exclusiva, para que 
se denegue ao suppliennte n remune1·n~no que 

1 :l;j 

lhe lüt• corrc>pondcntc. A razilo é porque lendo 
cl-rci o St·. D. ,João VI conhecido imrncdia· 
tamcnl.c desses SCI'I'Íços, c nlé começado a 
remuneral-os nas modicas l.cnc;ns on penRú<!~, 
qnc conferia :'ts· filhas do supplicanlc, visto é 
ter-se dado por entendido, e conhecente da 
verdade dclles; pois nenhum inconveniente 
havia parn. qnc o mesmo monarclu\ prescin· 
disse da vin. do conhecimento ordinario a tal 
respeito, como muitas vezes o praticou, man· 
dando examinar extraordinariamente . por con· 
sultas semelhantes documentos mesmo ern 
favor da justiça: e na verdade se me devo 
decidir pelos··conhccimentos praticas que deste 
c de outros semelhantes expedientes tenho; 
induzem ellcs mais uma formula de dar de 
comer :í e~crivães e ministros, do que alguma 
cous~ que util s~ja á apuraçi\o da verdade: 
e prescindit· um soberano de formalidades 
ociosas 6 sempre, no meo conccitü, it· caminho 
direito á justiça 

A illilstrc commissil.o de l'azenda r.omlutlo 
não é deste parecer;· e l1:1. que a falta ela 
dità habililaç11.o, como cousa substancial no 
caso, é um' del'eitoque exclí1e o requerimento 
do supplicante da alten~ão dcsla assPmbll•a: 
o rjue se houvesse de passar se dci'Cl'Íi'to 
tamucm suspender como ind2vidas as modien~ 
tenças ou pensões, que a titulo, e por prin· 
cipio de remuneração dos ditos ser~iço~, j:'t 
percebem as filhas do supplicante. · 

Eu sou de opinino contraria, porque fli'Í· 
· mcimmenle entendo, que ao imperante {~que 
compele como authoridade propria o direito 
·de I'Cmuncrar os serviços ·feitos a naç1\o; se· 
.gundo, que no modo de conhecer da vemei· 
dadc dos. mesmos serviços, podia o monarcha 
o Sr. D. Jono VI, a quem clles l'orào primei· 
ramcntc apresentados, deliberar-se immcdialn· 
mente c por consulta; ou j:í mediante tuna 
sentença, porque uma e outm. cousa induzi:t 

. o juizo,· c parecet· de mn tribunal a respeito 
da VCJ'itcidnde de papeis qnc examinava; sendo 
mermnrntc accidcnlal a diversidacle 1lo meio 
com que se expl'imira esse juizo ar.hando-~r. 
como se achavàO reunidos :'tqucllc monarcha 
todos os podere~ politicas ; tct·r.ciro, rpw a 
remuneraÇão comc('ada a dar ao supplir.anl•: 
na pessoa de Rnas fllhn~ p<!los mesmos ~cn·i· 
ços induzem no . sobcJ•ano n presnmp('ão rl11 
conhecimento previo da sua verdade: qnarto, 
que o juizo, respeito ao compl<'mcnt.o da mesma 
remnneraçno, pertence ora por igtpl mzilO ao 
poder executivo; e que este negocio sú vem 
ao· conhecimento da asscmblén pelo fJIIC 
respeita :í parle pccuniaria de capitars da 
rtaç1lo, com que por ventura se haja de com· 
pletar a· rcmnneraçno pedida. 

Portanto em resumo seria de voto que sr 
remetesse o requerimento ao go1·crno para 
que intet·puzessc o sco jnizo n J'espeito dó 
merecimento rios r.litos scrl'i~os1 n S<'I'Clll r~· 

··-···----. ---------------------------- --------------
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muncratlo~ cm tliuhciro, afim ele que a :IS· 

scmbléa apprilYc ou desapproYe a sabida clelle 
rlo thcsonro por csle lilnlo. Isto me parece 
sct• o que conYém fazct·; porque, como tli~sc, 
a nsscmbléa não conhece rie serviços; eonhe
~c rio dinlteit·o da ua,ção com que ~c pretende 
s~jão remunerados ; se outm fôra a moeda 
da remuneração, ha muito me teria .decidido, 
qnc se reenviasse no goremo o rerJuerimcnto 
por nos não pertencer o despacho dcllc. 

O Sr. Carneiro da campos :-O illuslt·e 
preopin::mte não diz bem ; uma cousa ~ re
mtm.crar e outras fazer graças ; r':muncrnr 
serviços é pagai-os; c por isso o que pede o 
pagamento deve mostrar que lhe é devido, isto 
é, que se vel'ificão as condições exigidas pela 
1 c i para ter lugar a remuneração. K o antigo 
govcmo el-rei dispensava as habilitaçó~s, c 
podia f,,zel·o ; c igualmente concedia, por 
graça, as recompensas de que julgava dignos 
os serviços deste ou daquelle vassallo, ainda 
qtw nM fossem dos considerados rcmunéravcis. 
Quantas vezes os ministros de estado lhe dizião, 
pot· exemplo, -senhor, não cslti• nos termos 
de se conceder o que esta viuva pede-c elle 
respondia- é verdade, mas clúc-mc o corarão 
de ver uma infeliz· cercada de fHhos. ' 

Levado ,dos mcsmàs sentimentos atlendco a 
este pretendente ; e cu não desapprovo a graça· 
que. lh~ concedeo ; fallo súmenlc da fórma de 
fazct· as cousas cm regra. Digo pois, como j{~ 
disse, que por . via de remuneração não- tcin 
lugar, c_ que pot· Isso approvo o parecer da com
missão ; porém accrcscento que este homem fez 
bons scr1•ic;os, c que é muito· digno de allcn
rão por Slla infeliz SOI'LC, COllllanlO fjllC CSSa 
attcnçno seja cfl'cito de gra~a, que "ninguem 
negar::~ que esta assemblóa pót!c fazei'. Este 
é o meu voto. 

o sr . .Andrada M:~chcdo :-0 i Ilustre dc
pula~lo, o !::it·. Curncil'O, di1. muito bem ; estes 
sct'l'i\~os nno podem ser remunerados, porque 
não são dos· apontados na lei como remu
neraveis ; mas !!O mesmo tempo quer que se 
faça bem a quem os prestou,· e nisto cu 
lambem concordo. Emborn, cm rigor de 
direito, lhe não pertença remuneração alguma, 
é da homa da na\~M dar-lhe um signal de 

· approvação, fazer-lhe alguma graça; ora, esta 
só nús a podemos fazer; o imperador Mo 
rlispcnsa na lei, 

o Sr. F:r:nnça :-Eu não entendo cjue os 
SiJJ.'I'iÇOS Cl!Ulnet·:u]o;; na tabeJla que SCri'C de 
regt·a i'ts consultas de semelhantes, sejno ex

·e!usivos d11 rcn1uneraç11o . de outros exlraor
dinarios que nclln se 111\o contém; porque 
isso seria um absurdo na pratica. O soberano 
que mandou formar essa tabclla nl:lo disse 
j:ímais, nem podin dizer sem incori·cr na 
·censura de maior impolitica, que nno lwvia 
conhecer, nem rcmuncr:~r os scr\·iços cxlt·n· 

ordinal'ios cpl!! qnalqnct· ~ltbdilo ftzc,;:;c :: 
nac;ilo; o que dis:;c l'oi que os sct·ric;o,; 
Ol'(linarios de trii.Junac>, militares, ele. serião 
regulados nns consultas para n rcmunet'a\'no 
segundo certos períodos de mmos ahi decla
rados; pnra qne a uns se nãO consullas,;r 
maiot· remuncraç·ão elo qnc a onlt·os. Foi a 
dita tabelln, po: assim dizer, um lembrete 
permanente nos lrillllnaes qne costumavfco 
fi1zcr. as ditas consultas; para que estas fossem 

·sempre consequentes umas com as ouLt·as em 
identidade de razão·; o qlw lanlo é verdade 
q11e o conhecimento da mesma tabella se 
não 'vulgarizou como lei, c ficou servindo 
de regra sómcnle ·ás deliberações dos ditos 
lribunaes consultantes. Nilo se púde pois dizer 
qnc ·os casos de serviços exlraordinarios 
Jeitos·(~ naçM fora elas classes enumeradas 
nilo linhão remunera\~1l0; porque positiva-. 
mente nem for:to excluídos nem. o podino 
ser sem absurdo. E se isso assim fôra, cu 
desde j{~ diria que 11i10 tratassemos mais de . 
la! assumpto de remuneração elos set·1•iços 
do supplicante ; porque quando elle os l'cz 
segundo a lei, foi no prcsupposto de não 
requerer rcmmwração ; c contra essa hypo· 
Lhese pretende ora ser remunerado. 

l\'cm se dign, que suas circumslancias sãO 
dignas de commiscraÇão; porque nús nilo vi e- . 
mos aqui para dm· esmolas, mas sim pam fazer 
leis, e vigiar sobre o seo exacto cumprimento, 
que é o que importa aos nossos constituintes, 
que nos e;l mandarão. Portanto, ou os ser· 
viras se hão de considerar como remuncraveis, 
oJ nno; se o s!lo, e o .. impcmnlo cnlcmlc, c 
mais nós, que só podem remunerar-se cm 
dinhcit·o eifeclivo do lllesouro publico, autorize· 
se a prcsla\~1\o; c se o nno _sãO, 11rto lm. para 
que ~;astm· tempo; nno é obJecto que esteJa na 
lei, nem porque se fa~~a uma lei. 'l.'ollatw· 
quwstio. 

o Sr. Rodrigues de Carvalho:-Os servi· 
ros marcados no 'regimento são os nnicos 
;·emuncravcis; mas sem entrarem na cl-asse dos 
remtmct·avcis outros muitos são allendivcis; 
por exemplo, cm eommercio púdc um homem 
fhzcr gmndcs serviços, mas como nM cstno 
marcados na tabellti do regimento não têm 
rcmuncraçflO pela lei. Pergunto agora, os ser· 
viços desse homem são rerimneraveis? Não, 
porque nilo csli\o na labclla. Mas cllc nno 
pede remuneração, pede uma graça. E esta 
tem fundamento? Tem, porque dos clocn
menlos que ajuntn mostra ser um citladno 
benemcrilo, e esta assembléa tem Lodo o poder 
ele conlel'ir graças. Eu não sei o _que neste 
negocio produz lnnla confusão! O Imperador, 
quando· este homem rcll!iereu, teve a delicac!czn 
de nno querer decidir; mas como tinha von· 
tade de o beneficiar ordenou-lhe que requeresse 
á asscmblén. E seria isto para se desculpar 
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com o homem? l'íão, foi para· que nós co
nhccessemos os seus serviços, c o allenclessernoR 
como fosse justo; ora, depois ele tomado este 
conhecimento, tornarmos a Cll\'ial-o para o 
governo, ~ o jogo do empurra. Portanto valo 
que o pretendente seja atlendído; nM por 
obrigação legal de lhe pagar, porqüe nrto ha 
dívida, mas por ser merecedor dé alguma 
graça. . 

,Julgada a malería dísculícla i o Sr. prcsi· 
dente,. para maior clareza a propôz da ma· 
ncíra seguinte á votação: 

1." Se a assemhléa approvava o parecer da 
commissão cmquanlo entende que os ser· 
viços nM estão no caso de serem rcmune· 
rados, por falta de legalidade.-Resolveu-sc 
que sim. 

2." Se por equidade são allcncli veis os set·vi· 
ços, para os tomar a assembléa em conside· 
raçM.-Dccidiu-se que sim. 

3." Se o governo clevcrít determinar a 
quantia que de equidade se lhe assig;nar.

. Hcsolveu-se que nM. 
4.' Se devia ir {t commissão da fazenda.

V cnceu-sc que ·sim. 
O Sn. PRESIDENTE assignou para a ordém 

dia : l', o projecto sobre governos provinciaes 
2•, o do Sr. Muniz Tavares; 3•, os artigos 
propostos pelo Sr. Alencar para adcliccionacs 
do regimento ; 4", o mesmo regimento. 

Levantou-se a sessão Cts 2 homs da larde.
Jo8e RicaJ'do dct Co8la A!]tâm· ele ·.A nclrada, 
secretario. 

Sessão cm ~3 de JuU1o 

~r.i~SIDF.~C:IA DO Sr.. A:'o:DRADA 1·: SJI.I'A 

Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas 
da manhi\ fez-se a clmmacla c achar1l.o-se 
.presentes 54,- faltando por Aocnles · os St·s. 
Rodrigues Velloso, Araujo Vianna, Hibciro de 
Rezende, Silveira Mericlonça, Bispo capcllllO· 
mór, Caldas, Gama e Ferreira Barreto. .. 
· O Sn. PnESJDE:'o:TE cleclaron aberta a sessão, 

e lida a acta da antecedente foi approvada. 
O Sn. SECRETARIO _ C.\RXEIRO ÍlE CAoJPos leu 

a parlícipaçi\o que fez o Sr. Araujo Vimma . 
ele ni\o poder assistir ás sessoes por cnfcrn)O. 
-Ficou a assembléu inteirada. 

O Sr. Xavier do Carvalho:-St·. presidente: 
-Li a resposta dos J,l·esos na ilha das Cobras 
á carta do amigo da 'ordem, inserla no 
Dim-io do governo n. 112, resposta que, a 
pcdimenlo clelles foi repartida por ·todos os 
illuslres membros ·desta augusla assembléa; 
e confesso a V. EX.. na fmnqucza que me 
caraclerisa, que estremeci á ~ó idéa de que 
ainda se c.onsct·va entre· nós enlhroriisado o 
despotismo c at·bilrarieclade judicial ! ! ! Horro· 

TOMO 3. 

rizei-me, Vt!ndo qnc cidadãos brazilciros ~ào 
ainda presa infeliz da mais despejada arbitra· 
rict!adc de juizes, que ousão cspczinlmt· a 
magcsladc das leis!!! Slelcre comw, et 'I!OX 

(cmcib·u.~ lwsit!!! _ . 
Quíz logo tlcpois l'azcr o meu officio, 

advogar a causa elos opprimidos, reclamar 
.it!sti~~a qontra os op]ll'essorcs; mas na pruden· 
cta que me regula, deteve-me ·a considcrar•ão 
de que talvez aqucllc só papel publicado; e 
publicado neste augusto recinto, á face da 
briosa unção hrazileim; fosse o poderoso dique 
ao mal. 

Enganei-me todavia, Sr: presidente, a 
pcrtinacia, a impudcncia e a injustiça estão 
de mãos dacHts. E' o que me prova este 
novo papel, igualmente por nús repartido; o 
manifesto jusliflcalil·o de um duquellcs mesmos 
presos. 

E' preciso pois que cu alce jít a minha 
fraca voz neste augusto congresso, que cu 
cumpra uma vez o mais sagrado dos meus 
deveres, jt'1 infelizmente omillido . 

Em verdade, St·. prc~iclenle, não é V. Ex.,. 
n1\o soti eu, n~o sois vús, oh sabias legisla· 
dores, os baluartes que a magnanima nação 
brazilcira icm opposlo ao despotismo de 
qualquer parle, c debaixo de qualquer fót•ma 
que clle se apresente? · 

Nilo foi escorada nu inviolavcl P.romcssa 
elo seu augusto defensor perpetuo, ifcj que o 
despotismo nunca mais appareceria no Brazil, 
que esta nação trcs_ vezes heroíca proclamou 
a sua gloriosa ínclcpcndencia, c nos conslituio 
os bravos alhlclas da bem entendida libet·dade 
dos povos, daquellu nobre liberdo.de, que é a 
um tempo o snslenlaculo do throno c a 
garantia dos direitos do homem c do cicladi\o? 
~ào tenho cu mesmo ouvido neste sagrado · 
recinto (c com que glot·ia o repilo) que apenas 
conste de oppressllo injusta con lra qualquer 
ciditdl!.O, c.ada um de nós ser:\ o seu adi'O· 
g~do, o seu ucl'cnsor? 

Eis pois se apresenta a occasiilo, St·. presi
dente. Ha cidadi\os brazileiros CJUe gemem 
debaixo da fet·t;ea c mais· transcendente arbi· 
lraricdadc dos ,inizes i lm cidadãos primdos do 
mais precioso dos seus direitos, da st;à 
liberdade; c is~o sem culpa legalmente !~l'J· 
vacla. Estes papeis o dizem, e destes papeis 
rcverberi\o cerlos caracteres de verdade, CJilf
(ingennamcnlc confesso} nrrasUl.o-me, persua· 
clem-mc, convencem-me. -

Comludo eu confesso na minha orclin.u·ia 
fl'ieza, sempre indispensavcl quando se trata. 
do exame da verdade, que falta a vcriflcaçno 
que dever{L produzir a evidencia, a qual ·~e 
desde j(t existisse, enlilo uma de duas; ou 
acudir jà, ,iá com o sauclavel remedia que 
não só removesse o mal, se nllo que repa· 
rasse satisfactoriamente os estragos que ellc 
ha causado; on fugir de uma sociedade que 
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no~ nc>ga a pi·omellida prolccçilD, ·que nos 
recusa mão hemfazcja contra a injustir,'a rJIIC 
nos csinnga. . 

Eu nrto vejo meio, Sr. p1·csidentc. l\'cm se 
diga que não devemos ingerir-nos no poder 
judiciaria. Qualquer poclet· quando abusa, 
rJuando ultrapassa os seus limites, é desde 
logo um monstro contra o qual desde logo 
a naçfLO deve usar da plenitude dos seus 
inalienavcis direitos; c cu não posso conceber 
mais escandaloso excesso de limites do poder, 
que o elo juiz que sem nenhuma prova legal 
_dcclar:) culpado o cidadão innoccnte, para o 
calcar no carccrc, a despeito das leis cm 
contrario, que o tribunal que confirma um 
la! decreto ele pronuncia. 

Resumindo portanto o meu discurso, c 
ligando-me ÍL ordem neccss:uit, cu desejo que 
procuremos o cnnho ela evidencia, que, como 
confessei, falta ainda nestes papeis, c é a 
esse fim que cu faço a seguinte 

JNDJC,\(!ÃO 

cr Proponho que se rcmcllão ao governo a 
resposta dada pelos presos da ilha das .Cobras 
ÍL earla .do ;:unigo da ordem, inserla no Dia rio 
n. 112, c o manifesto juslincalívo de um dos 
mesmos Jll'Csos, para que, fazendo-os con · 
f'ronlar eom a devassa a que elles se referem 
informe se é exacto e verdadeiro todo o seu 
eonlcuclo, c isto com a urgencia que a mate· 
ria exige por sua gravi<laclc.-Paço da assem· 
hléa, 2a de .Junho ele 1823.-Xaviel' ele 
Ch;•mll1o. " 

Rcmcllida :'L mesa a indicarão, foi julgada 
urgente c entrou cm discussno. 

o S1•, :Muniz Tavares :-Eu CL'eio que por 
ora nà0 compele a esta assembléa lomat· 
coniiccinicnlo ele semelhante negocio i deixe· 
mos que os juizes fação o seu offlcio, c se 
houver infmcção de lei, cu serei o primeiro 
a bradar contra ellei;' neste augusto recinto. 

o Sr. Andrada Machado :-Nós não vicinos 
aqui para sermos procuradores ele ningucm ; 
se a asscu1bléa approvasse o que se acaba de 
propür appro1·aria uma ingcrellCia no que, de 
nenhum modo 110s pertence;· estes homens 
hão de ser julgados ; e só depois que o foi·crn 
e que podemos conhecer se os . magistrados 
o!Jrarno conlormc as leis i se ellcs as violarem 
nús como garantes elos direitos individuacs, 
lhzcmos dcsapparcccr a arbitrariedade i mas 

•antes desse tempo não comcr.a o nosso officio; 
tudo o mais são abusos q~c devemos evitar. 

o Sr. Franga :-Se nós não temos autori· 
dadc de pedir informaçúcs, ncnlüuna autori· 
Lladc lemos, c é melhor irmo-nos embora. 

Diz o illustrc preopinantc que deste modo 
nos ingm·imos no (JUC nos não pertence; mas 
cu nno n·jo como assim nos inll·omellcmos no 

I 
que é dos oult·os poderes. Diz-se qnç estes 
homens são imioccntes, mas como púdc acon · 
lccct· que o não scj:lo, pedem-se informaçúcs 
para se conhecer a ve1·dadc; ora, que o pedir 
informaçaes s(\ja ingcrcncia é o que nno con · 
ccbc a minha razão. 

o Sr. 'Araujo Lima :-Sr. presidente, cu 
serei o primeiro a punir pela liberdade do 
cidadão, todas as vezes que o fizermos dentro 
dos limites marcados pela lei : cu quizcm que 
nunca sahissemos füra clelles. Em gedtl não 
devemos mellcr-nos cm negocias como estes, 
senão depois de esgotados os recursos ardina· 
rios ; e se por desgraça o governo não der pro· 
,·iclcncias quando so eommellercm abusos de 
lei, então exigiremos a responsabilidade dos 
ministros; seguindo esta .-escala evitaremos 
que o governo supponha que queremos conhe· 
cer de negocias que estilO a seu Cm'f:O ; elle 
eleve defender a liberdade do cicladliO com o 
nós mesmos ; c portanto deixemos snhir as 
sentenças, e o poder executivo nos mandarú 
então informaçaes, se nós as exigirmos, c conhe
ceremos . do negocio cm circumstancias de 
nos pertencer; agora a· imformação é inlem· 
pesliYa, porque o negocio eslú entregue ao 
poder executivo. Saia pois a sentença ; se ella 
für injusta as parles recorrerão a esta assem· 
bléa, e nós faremos que os que a profeJ•iJ·11o 
rcspond1to por clla. 

o sr. Alencar :-Sr. presidente, diz-se por 
toda a parte que estes homens estão presos 
sem culpa alguma; se assim é, j:í os ministros 
têm transgredido as leis, zombado de lodos 
os principias conslilucionacs, c devemos ela· 
mar contra elle:;, ·e moslrar-llws r1ue lemos 
força sul1icienlc para conter o despotismo, que 
parece, com m:ígoa o digo, caminhar com 
passos de gigante. 

O que nós queremos saber é unicamente se 
nestes papeis ha verdades, e a esse fim pccfcm • 
se informaçaes ao governo. 

Hoje que a nação está verdadeiramente con • 
sliluida, não podcráli os seus representantes 
reclamar a justiça, e fazer dcsappai·ccer o des· 
polismo que calca aos pés a innoccncia? Sem· 
prc que existirem cidadiios opprimidos, cu 
damarci cm seu favor; sempre quererei sabet· 
se o estilo, e nunca terei isto por ingcrencia, . 
Voto por isso que se pcçn:o informaçúc~ uo 
govemo. · 

Julgou-se a matcria discutida, c pondo-se a 
votos a indicaç1l0, foi rejeitada. 

Por n1lo haver expediente passou -se ft 1" 
parte da ordem do dia, e entrou em discussão 
o artigo 17 do projecto sobre governo~ provin· 
ciacs, que Linha ficado açliado na sessno an· 
tecedentc. 

O Sr. Andrade. lll:aohado:-Sr. presidente, 
hontem um nobre deputado, fallando contra 
o m·ligo, confundia providencias politicas com 
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medidas juridiciaris; destas nllo se trata agom, 
mas de uma exlraordinuriu, Iillm das circum
slancias, e que pareceu justo apontar. 

No artigo diz-se que a suspemão só leroi 
lugar cm caso mgente, quando JJflO possa es
perar-se pela resolução do imperador. c e 
claro que ainda assi111 nãO ha de ser julgado 
sem culpa formada ; pois por ser ·ministro 
não 'tem menos direito que qualquer 'outro ci
dac]ao, que nãO póde ser arrancado arbitraria· 
mente. do ol'licio que e;\crce, 

Em uina palavra, isto e uma medida que 
u~ c:ircumstnncias do Brazil mostr11o ser pre
CISa,; prove-se CJUC o não é c cu votarei que 
se r1squc do proJecto; mas n11o a confundamos 
com medida judiciaria; nisso nno convenho 

. eu. E' um expediente de que se lança mno, 
qua~do. se julga arriscada a segurança da 
provmcm, e não nos casos conununs; c cnt11o 
antes sofi'ra a suspcns11o o magistrado elo que 
perigue uma prol'incia toda.. . . 

Lembrarei porém para modificar mai;; esta 
medida, que nos lugares onde houver .relação, 
se pt·oceda :t suspensão de accordo com o· 
chanccllcr; é mpa honra que se lhe faz c 
allasta-se a idéa de se querer restabelecer man
samente o governo dos capitães-generac;;, fa
zendo dependente o poder judiciar[o da au
toridade do presidente. Emfim o rirligo precisa 
ser retocado, c por isso offcrcço outro para 
lhe substituir, concebido nos seguintes termos: 

" Art. 17. A administração da justiça e in
dependente e do presidente c conselho. Pódc 
porem o presidente em conselho, c de accordo 
cum o chanccller, onde l!DuYcr· relnç11o, suspen
der o magistrado depois de OU\'ido; isto tão 
sómente no caso cm que de continuar cm exerci- · 
cio o magist~ado se possa seguir motins c rcl'olta 
na província, c se n1l.o possa esperar rcsoluçilo 
do imperador. Feita a suspensao, dal'i im
mcdiatame~tc parte pela secretaria da justiça, 
c remcttera os autos comprobatorios da ur
gcncia e necessidade da suspens110 ao tribunal 
competente, para proceder-se como fôr de 
cEreito.-Anton·io Carlos ilfacltado de And1·ad(!," 
-Foi apoiado. . 

o Sr. Costa. Aguiar :-Sr. presidente, não é 
o amor de classe, que dirige o meu modo de 
pensar sobre a matcria cm quesl11o, mas sim 
as idéas que tenho sobre a independencia do 
poder judiciaria, sem o que nllo pódc haYer certe
za e estabilidade do julgado; sei que desgraçada
mente têm havido em algumas províncias mi
nistros assaz corrompidos, e tao indignos, que 
têm abusado da confiança publica pelo ex
cesso de suas prcvaricar.oes c desordens ; mas 

pretendido tirar m·gmncnlos conlm :t ulilitladc 
das insliluir;úcs, pelo abuso que dcllas Jh~. 

l~.lo posto, lcnclo só. cm vista os princípios 
da JUSLH,!a, .c os do mleresse publico convém 
que a magJslralma seja sim independente, 
porém que esta inclependencht seja marcada 
c contt:abu)anr,!::tda pela responsabilidade, unl:t 
d.as pr1men·as garantias do syslcma cori'slilu
c!onal. E supposlo entenda que e sempre pc
l'Jgosa toda e qualquer in:;crcncia de um cm 
oulr? poder, todavia como conheço que a 
ll?ecl!cla e lemporuria, C que SÓ as CÍI'CUll!S[an• 
c1as a podem autorisar, admiltirei por isso que 
os • mag;slrados possão ser suspensos como 
se inculca no artigo, 110 Caso ele Cjll~ a SC• 

gurança ~ubli~a perigue, scguinclo·se o dcsasso
ccgo. c mqmetaçrto por el!cs continuai·em a 
sel'VI.r; e em. tempo. competente melhor cxpla
narct as mmhas uléas sobre scmel!tnnlc ob
jecto. 

O Sr. Henriques de Rozende: - Sempre 
'!uc· tenho. fallado. sobre este projecto, lenho · 
l!do d.ehatxo da vtsla todos os seus artigos ; 
c pol' ts.so quando se (lisculiu o arl. 11 JH'OJlllZ 
um addJlamenlo que foi .rc,ieit.ado. 

Mas fallando-se agora sobre o art. li, re
conheço a necessidade . do meu rejeitado acl
ditamenl? ao artigo. Como o art. 12 diz que os 
conselheiros teril.O votO' delibcratiro na;; scssúcs 
ordenadas por esta lei, c só consultivo nas 
convocadas pelo presidente, c cu sou de voto 
que o conselho. tenha voto dcli!Jcrutivo cm 
todos os casos urgentes para sua i·esponsabili· 
dade, mesmo nas scssocs c:onvocadas pelo 
presidente, pois que clle pódc comocal-o ou 
para malerias urgentes ou de mct·o cscrupulo 
seu, propuz quando se discutiu o arl. 11 que 
logo no principio dessas sessões conyo~adas 
pelo presidente, o conselho com clllc decidisse 
se a materia ~ra wave, ou ele mero escrupulo, 
para nas pr1me1ras ter o conselho voto deli
berativo, c ficar iguahnenle rcsponsa\'el. 

.Ora, neste art. 17, diz o nobre autor elo pro
jectõ, que nos casos urgentes o presidente cm 
conselho poderá Sl!Spender magistrados j per· 
gunto, queni é o juiz dessa urgencia? 

é lambem certo que em outras os tôm havido 
cm Yercladc muito dignos c de toda a prohicladc, 
c isto, n11o obstante grita-se geralmente contra 
lodos os magisl!'ados; c la! é a marcl1a dM cousas 
humanas, que en1 lodos ~cmpos !em scrnprc 

Pódc uma dessas convocaçoes do presidente 
ser para essa suspens1lo, mas como o art. 12 . 
diz que o conselho terá voto meramente con· 
sultivo em taes sessões, segue-se que de fuclo o 
presidente suspende o magistrado por arbítrio 
seu, e o conselho 11110 fica responsavcl, o que 
eu quizcra que fosse, por ser materia tão mo· 
mentosa; c por isso proponho que se declare 
pelo· conselho e presidente, logo no· principio 
dessas sessões se a materia é grave ou n:to, 
para o conselho ter ou nllo voto deliberativo, 

. e ficar cm consequencin responsavel com o 
presidente. . · . 

O Sr. Fernandes ·Pinheiro :-Apenas cstu· 
dei este projecto, propuz-mc logo ~1zer algün~ 
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reparos sohrc csle a!'[igo, com referencia no 
corollario 6" do m'l. 18 ; !nas vendo que o ~eu 
illuslrc autor era o mesmo qne nelle emhic:wa, 
que lmlava de o lomear, lisongcei-me de ver· 

.we dispensado de enlrat· em discussrto, ~empt·e 
custosa a quem pouco presume de si, sempre 
cltocanlc para quem gera o pmjeclo. 11as como 
apczar do que se tem dito, en o vejo cm 
lermos de passar, é da minll[t conseieucia pro· 
pôr a supressrto tio arligo. 

A segunda parle é perigosa ú indepcndencia 
dos poderes ; c na suspensn.o do magistrado 
pelo presidente do con.>clho Vt~o uma clara 
c decidida invasno da parle do executivo, de 
quem o presidente é um mero ngenle. 

Po1· cxlmordinarios que scji\o os n'lolil"os, 
jiunais juslilic:uM este exemplo l'atul, este gol
pe cm urna das base:; csscnciacs proclamadas 
no nosso sl'slcma conslilucicnal. 

Sr .. pt·esitientc, insisto, c para quando ~e 
lratat· da constilui,;ão me guardo para ma1s 
insistit·, Mo ha\'crà liberdade publica, em· 
quanto o poder judicial n11o fôr absoluta· 
mente independente dos dous outros potlci'es ; a 

. jt1stiça dcrim immcdialamenle da lei, e racli· 
cahncnte da na~:ão, por isso que a lei nilo é mais 
que a cxpress:lo da I'Ontadc gemi; c a menor 
ingcrencia nas funcçilcs dos juizes, se foi 
admittida cm uma . mo"narchia absoluta, é um 
atlentado no governo conslilucional. Portanto 
voto pela suppressilo da segunda parle deste 
adigo, e do corollario G• do art. 13, a que cllc 
tem referenda. 

O S11 PenEnt\ DA Ct:~n.t pediu igualmente a 
ralavra, c oll'creccu ~seguinte 

EJIE~D.\ 

" A adminislra\·rto da justiça 6 independente 
do conselho pam ser exercitada pelo poder 
judiciaria, usa11do as parles dos recursos lc
gaes. 

" O conselho conhecerá das queixas c im
pu taçocs feitas aos magistrados da província 
pela maneira seguinte: 

" Nos crimes contra o estado, e segurança 
publica, lhes mandará formar culpa pela com
petente autoridade, e sendo pronunciados os 
mandará immediatamenlc suspender c prcn· 
der. 

• Nos crimes de ven~lidadc, peculato c con · 
cussno formando-se-lhes culpa, c sendo pro
nunciados, scrM igualmente suspensos de seus 
ollicios: c cm um c outro caso, serilo os pro
cessos rcmettitlos il relação do dislricto para 
serem julgados como J'ôr de jusli1:a: c qu<mdo 
scjno absolvidos, scrtto rcintegmdos cm seus 
exercidos, c punit!os os cnlumniadores. 

, " Nos excessos de jurisdicr.no informar;i o 
magistrado que parecer no co~$elho, ouvindo 
ao accusatlo: c quando csle.ll1\o mostre com
plctamcnlc a legalidade de SCll Jll'OCCt!illlCillO, 

scrilo o~ papeis rcrncllidos ao eompctcnla jui~ 
para o~ ~xaminat· c formar culpa. 

" N:'lo havendo neste caso pronuncia, será 
mct'<uncutc · acll'ertit!o pelo conscllto, c fica 
direito sall'o no queixoso para intentar sun 
acP.fto na rcsidencia dnqucllc ministro, ou quan
do' deixar de servir naqucllc lugar para hai'Cl' 
dclle a indcmnisaçrto do prejuízo que lhe hou
l'er causado, c salisfa\'110 da injuria commcttida. 

· ADDI1'.\)IE:>'l'O 

" Os cm pt·c;;os c exercícios dos desembarga
dores elas rela<;Ocs das províncias, chamados 
otnciaes dn casa, serão da nomcaçi\o do chan. 
cellcr, fazendo vezes de regedor das justiças, 
c como la! prcsidirú :ís visitas da cadêa, c 
assign~rú o dia. de regedor nas petir,:(Jcs ti c 
aggra1·o. 

'' Nas pt·ovincius cm que nilo houver relações 
sé rcgular<lu os negocias da mesa do desembargo 
do paço pelas juntas que determina o alvar:i 
com força de lei, de 10 de Setembro de 1811, 
as quacs serilo convocadas, e presididas pelo 
presidente da pro1•incia.-Paço da assembléa, 23 
de 'Junl10 de 1823.-0 deputado Pereil·a da 
Cnnha. Jl 

Foi. apoiada cm lodos os seus artigos, 
O Sr. Carneiro da Cunha :- (Não ~c en· 

tcnden o tachígraplw.) 
o Sr. Henriques de Rezende:-Não lm cousa 

mais facil do que confundir; c cada urn quer 
que as cousas sejno dirigidas segundo as thco-' 
rias c imaginações que têm na idéa. 

Senhores, mcthaphisicns nno :regem o 
mundo: a época. presente é verdadeiramente 
revolucionaria, c nas revoluções os principias 
todos silO atropellados: o governo no estado 
presente é obrigado a ir levando a barca como 
quer o ímpeto. da corrente, apenas dirigindo o 
leme em ordem a se n:to quebrar cm algum ca
chopo. E' necessario que o· rigor dos principi6s 
ceda ;\s circumstancias: 6 o que já temos feito, 
c é o que somos obrigados a ir fazendo ainda. 
Eu poderia citar alguns exemplos, mas Iimi· 
Lar-me-hei a um sómente. 
. Requereu-se ú primeira junta do governo 

de Pernambuco a prisM do ouvidor Jono 1\!a
noel Teixeira ; a junta ntlo se julgando para 
isso autorisada, c por outro lado conhecendo 
a falta de magistrados, que havia na pro1•incia, 
como mtlilas vezes representou · para a cõt·tc, 
deixou de o fazer; que se seguia dahi ? Houve 
uma Bcrnarda. cm uma noite, c entre outros 
a .tropa prendeu o ouvidor. N:to . seria mc-

llior que o goYcrno o tivesse feito, antes do que 
a tropa? 

Pediu-se augmcnto · de soldo, o go1•erno nilo 
o podia dar, e o ntto deu: que , resultou? Um 
motim na noite de Domimgo de Ramos para 
U segunda-feira, C O governo J'or obrigado a COI\· 
ccdct· esse augmcnto de soldo, 
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X ao deixou de ser censurado: embora; 
leria sido melilor que o tivesse concedido antes 
mesmo que houvesse essa Bemarda; porque 
cmfim ó melhor que fac;a o governo do que a 
tropa, c o povo que por esta maneira se lm· 
bilila para sempre l'azel-o. 

Eu nilo sou de opinino que esses governos 
tenh:to lanlo podct·: mas que se ha de fazer? 
A época é critica: é preciso ceder um pouco do 
rigot· dos princípios, por duas razoes: para que 
o governo faça c nno o povo ; c para que o 
governo faça por lei, c nno por arbítrio, c pe:r 
circumstancias. 

Isto porque a conslituir,:ão, que ludo deve 
regular,· n1!.o está ainda feita, c é preciso provi· 
soriamenle seguirmos esta ''arcda, que pouco 
pódc durar, porque a constiluiç:o.o n1!.0 deve 
gastar scculos cm fazer-se. Portanto \'Oto pelo 
artigo tal qual novamente redigia o seu nobre 
autor. • . 

. Julgou-se a final a inalcria surficicnlementc 
discutid~-r passou-se no arl. 18 concebido nestes 
termos: 

cc Art. 18. A adminislrnç1!.o c arrccadaçilo da 
fazenda publica das províncias, far-sc-ha 
pelas respectivas juntas, ás quaes presidirá o 
mesmo presitlcnle da provinda, da mesma 
t'órma c maneira que a présidi1lo os antigos 
governadores c capil1!.cs-gencracs. , 

o Sr, Andrada Mach-ado :-(Ni.ío se enlen· 
dcn o tac!lygraplw.) 
· O Sn. ALMEIDA E ALBUQUERQUE mostrando 
que cumpl'ia allerar este artigo olfcrcccu ú clle 
a seguinte 

cc'O prc~idenle úa provinciasel·o·ha 't~mbem 
o da junta da fazcnda.-AlbuquC1'qttc. ,-Foi 
apoiada. 

O Sn. ANDIUDA MAcHADO di~sc que julgava 
acct'lado fazer algumas mudanças na redacçno 
do artigo c mandou á mesa esta · .. · 

El!ENDA 

" Em vez das palâvras-Jar-se-lta-ponha-se 
-continuará afazer-se ;-c depois da palavra 
-p1'0t•ineia-dir·se-ha-nafónna da lei c regi· 
mentos. >>-Foi apoiada. 

Depois de al:;um debate, julgou-se a matcria 
discutida; mas quando se ia a passar ao artigo 
19, pediu a palavra o Sr. Teixeira de Gouvêa 
para oiTcrcccr um artigo ilddicional, c foi-lhe · 
concedida. 

o Sr. 'l'o!xo!ra do Gou.vêa:-Como cm 
algumas provinciacs deste imporia se ach11.0 
creadas juntas de justiça para sentenciarem 
cm ultima instancia lodos c quacsquer crimes, 
as qüacs se compocm de seis vogues c um- prc· 

·sitlculc, c n:IO podendo dcvo)vcNc esltl prc· 

:;idencia (que pertencia uos exliuclos govcma· 
dores .c capililcs·genernes) ao juiz relator p~t· 
sct· um dos membros, e pm·que n1lo ltuverta 
quem desempatasse quando se precisasse, julgo 
neccssttl'io o seguinte at·ligo addicional: · 

cc O presidente da província o será das juntas 
de justiça nas províncias em que ru; houver.
Par;o,. 23 de .Junho de 182!1.-Ludo Suw·c~ 
-Tetxeo·a. "· 

Digo que me parece neccssario, ponJUC esta 
presidencia vai dar sem duvida alguma inge· 
rencia na administraçM da justir,:a criminal, 
pois que neste caso além de exercer o presi · 
dente, como tal, um acto do poder judicittrio, 
ha de necessariamente cm al~uns casos exercer 
tambcm a jurisdícçilo dada na onlenaçM do 
reino aos regedores da justiça ; e por isso 
passando o· projecto la\ qual, ficava exclui do 
desta presidencia, c seria um cmbarar;o nas 
províncias saber-se quem deveria presidir, 
quando aliás me parece que de confiar-se ao 
presidente da província mais esta autoridade, 
se n1lo segue inconveniente, antes julgo mui 
pt·oprío que este tribunal seja presidido pcltt 
primeira autoridade civil da província. 

O l\IESl!O Sn. DEPUTADO mandou á mesa o 
artigo, c f'oi apoiado. 

O Sn. A:iDRAD.\ l\hctUDO igualmente mandou 
á mesa outro artigo addicioual concebido nos 
termos seguintes: 

" Art. addicionnl. Na falla do presidente) 
servirá de presidente da junta o que o tür du 
conselho dn provincia.-Anlonio Cctdo.~ Rl· 
beiro de And1:ada. >I 

Foi apoiado este artigo, c lambem o q uc 
olferecêra o Sr. Teixeira de Gouvêa, pitril l'or· 
marem novos- artigos entre o 18 e 19 ; c jul
gando-se, depois de algumas observações, di~
cutida a matcria, passou-se ao ártigo 19. 

cc A!'t. 19. Se algum dos conselheiros ele· 
clivas abusar da sua autorid~de, ·o imperador 
o poderá sUspender, dando parle motivada ;i 
assembléa, c neste caso entrará cm seu lugat• 
um supplente. >> 

o Sr. França :-N'ilo posso appt·ovar a dou
trina do artigo cm discussilo na parte cm que 
diz: que o imperador dará' contamotivada à 
asscmbléa da suspcnsM que houver de de
clarar a qualquer dos conselheiros electivos. 
dos governos das provincius. Já aqui se disse 
cm outra occasitto, e eu nisso fui de accordo, 
que os gO\•ernos provinciaes er1!.o puras de
lcga~õcs do poder executivo,. qualquer pois 
que seja a sua fórma nno perdem a essencia 
que deriva da sua origem; portanto ou seja 
llm ou sej1lo muitos os empregados· nesses 
governos; ou se contemplem os conselhos no 
ramo de suas altribuiçocs proprias cm que ' 
obr1!.o jurisdicionalmenlc; ou nos outros rounos 
cm que têm mét~v:voz consultiva, ilno podem 
deixat· de considerar-se como emanações do 
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poder cxecutim; uão obstante a lürma da sua 
nomcaçi\o !'cita pelo ,:oto da pro1·incia, que 
,;cndo circumst;mciu accidcntal não póde mudar 
nunca a natureza da cousa. 

Ora, se isto é assim, como cu na verdade 
entendo, sobre que principio, logo, púde assentar 
essa obrig:wão, essa formalidade ou antes essa 
etiquet;t de se ;'t asscmbléa da rw.1;ão commu· 
uicar !acs suspcnsac:;, que· sfto actos de attri· 
bui1·ão propria do governo; c qilc têm tanto 
de commum com a asscmbléa, como mil oult·os 
de que lhe não d{t parte! Eu de certo o não 
descubro; respeitando como respeito a maxima 
divbão dos poderes politicas, que adoptamos 
por base do systcma constitucional cm que 
traballmmos. 

Além de que nem n1cnos vejo utilidade 
pmtica cm se essa providencia admittir; pois 
tudo quanto clla imporia no" conceito é csten· 
der as raias da autoridaàe do corpo legis· 
latira sobre o executivo, cm matcria que 
!hllando absolutamente lhe não deve ser su· 
bordinada por via de regra; pm·quc induz, como 
se vê, ingcrcncia de um cm outro poder, c con· 
~cqucntc confusão, cuja anomalia sú lióde ad· 
rnittir-sc Jll'nlicarncntc nos casos de summa 
utilidade puhlica, que nilo descubro na nossa 
l1ypothcse. 

o Sr. Carneiro de Campos:-Sr. presidente 
cu considero a disposição deste art. 19 muito 
con!'orme com os principias que cntrárão na 
organisaç~o dos gol'ernos das provincias. O 
principio fundamental de que se servia o illustrc 
autor deste projecto, é a analogia com o sys
tcma da administração geral, isto é, com o go· 
vemo supremo de todo o Ílnperio: nesta con
formidade nós já conuncttcmos a um conselho 
eleito pelo povo da provincia o exame, escolha 
c adop~'ão dos meios mais proprios, para o bom 
regimcn das mesmas proYincias, bem como a 
parle deliherali1·a do''gol'erno supremo pertence 
it assembléa.gcrnl legislativa, composta dos re· 
presentantes da mtção e por ella nomeados. 

Ora sendo o conselho nomeado pelo (JOI'O, a 
c~ te de quem cllc recebe a sua·comrriiss!io,.l~lan
dado ou dclega\•ão, l'erdadeiramcnte competiria 
suspender, demittir ou destituir os membros do 
conselho; porém cm politica n!io basta altcnder 
;'t direitos abstractamente, muitas consideraçúcs 
rlevem entrar cm linha de·contit quando se trata 
do seu exercício. 

E' sempre indispensm·cl olhar para o.s males 
que potlem resultar do cxcrdcio desses direitos; 
e com muita circumspcc~no c madureza attcndcr 
a <JUC CIJC 111\0 oll'cnda O principio primeiro C 
cardeal da segurança publica,· que é flio cssen· 
cial na sociedade ciYil que exclue o cxcrcicio de 
qualquct· direito que com ella seja incompa· 
ti vcl. 

l'ot·luuto ainda que se rccoul~e•;a, que por via 
t.le regra quctn elege, lambem dcve1·ia ler di· 

rcito a suspender c dcstiluit·, todavia não con· 
vém que o 'povo· use da uma autoridade, .que 
além de promover· frequentes ajuntamentos po· 
pulares, quasi sempre perigosos, abril· ia uma 
porta franca a intrigas c· subministraria meios 
bem commodos para os perturbadores do soccgo 

. e segurança publica subverterem a boa ordem. 
Da !hlla desta consideraçãO têm nascido as ft·c· 
quetllcs revoluções que têm experimentado cs 
governos provisorios das pt·ovincias, e todos os 
males que nós sabemos c procuramos remediar. 

Homens ignorantes ou perversos não imbem· 
ou fingem ignorar que o problema da associação 
politica, ainda mesmo nos governos os mais 
liYl'es, consiste na manutenção dos direitos in· 
dividuaes dos cidadãos, combinados com a tran· 
quillidade, segurança c ordem publica ; que 
quem n1\o allcnde á estes dous dados conjun· 
ctamentc, c os não concilia bem, certamente não 
resolve o_problema, n1lo consegue Q fim da ar· 
ganisaçilo civil, e segundo prescindir de um dos 
dados sobrcditos produzirá a anarchia ou odes· 
potismo c tyrannia. -

E' por estas razões que o artigo commcttc ao 
. Imperndor, como chc!'c supremo da JJar,ão, ·o 
direito de suspender os membros do co;1sclho 
que não cumprirém com os seus devet·cs, ·ou, 
prevaricarem, fazendo occupar os seus 1 ugm·cs 
pelos supplentes, c dando conta á asscmbléa; 
pois a esta compete como representante do povo 
que elegeu o membro suspenso, destituil-o ou 
dar definitivamente aquella providencia que !Ot• 
mais conveniente. 

Se a assembléa fosse permanente, não seria 
preciso intervir a suprema autoridade vigilante 
para a suspensão do meinbro do conselho ; a 
asscmbléa o suspenderia e dccidil"ia dcfinitim· 
mente da sua sorte: porque a suprema autori · 
dadc vigilante ou o poder moderador, que nas 
monarchias é inscparavcl do monarch'.l, dcsti· 
nado para evitar a ·perturbação da ordem pu· 
blica e desarranjo da machina politica, é o ex. 
tremo recurso e a ultima instancia no syslema 
constitucional, e sómentc tem exercício, quaitdo 
se nllo oiTércce outro algum meio ordinario c 
pacifico de evitar os damnos imminenlcs do es·. 
lado. 

Portanto o impei·ador não estando congrc· 
gada i ·asscmbléa, faltando o meio ordinario c 

· sem risco de pcrltfrbaçiles, suspende sómcntc c 
cessa o seu exercicio quanto á resolução final ; 
porque não se segue pei'Ígo da demora da de· 
cis!lo extrcnia. Pelei que approvo os principias 
que sustenlão este artigo; c sómeltte tenho a 
observar que devendo ser provisorio este go· 
vcrno; cmquanto pela constituiçno se n1lo de· 
crcta a sua f'órma fixa c. P,fmnanente, é escusada 
a declaração do direito de suspcnsno dos mem. 
bt·os do_ conselho, conferido ao imperador, por· 
que nesse praso, que deve ser curto, j;imais sue· 
cedcrit o caso de n no se achar reunida a usscrn· 
IJ)éa, 
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o Sr. Andrndn Machado: -(Não Re enten· 
den o tacldgra1Jlw.) · 

Depois de algum debate, nilo lmvcndó quem 
mais fallassc no artigo, passou-se ao ullimo do 
projecto. 

" Art. 20. Ficilo revogadas todas c qu.ács
quet· leis c alvarás, cartas régias, decretos, or· 
dens c deleríninaçúes, que cm alguma parte se 
opponhão ao que vai determinado. n 

Nào houve sobre cllc discussão alguma: e 
cntno propôz o Sr. presidente se a asscmbléa 
julgava concluicla a 2• discussão c vencendo-se 
que sim, propôz se o projecto passava. a 3' dis
cussão e resolveu-se Lambem que sim, mas para 
ler lugar depois que se imprimissem as emendas 
c additamentos oiTerccidos ao projecto, e que 
linhão sido apoiados. 

Por ser chegada a hora da leitura elos pare
cm·es das commissúcs, perguntou o Sr. pt~csi
clcnle se havia. algum; c como ningucm pedisse· 
a palavra, leu o Sr. secretario Carneiro de Cam· 
pos um d:J: commissilo de legisluçãó sobre o re· 
querimento de Ignacio Rodrigues c outros es
cravos que pcdiilo a sua liberdade,· cujo parecer 
ficám adiado na sessão de 19 do corrente: 
porque promcttera o Sr. França que mostraria 
;i asscmblt!a uma lei relativa a este objecto. 

o sr. França:- Eu disse quando se tratou 
deste parecer que me parecia ter apontado cm 
um indice meu uma lei que poderia servir para 
a clecisil.o deste negocio; c com eiTcito ahi achei 
citada a carta régia de 5 de NoYembro ele 1710, 
a qual estabelecendo ordenados ao procurador 
da corôa c fazenda, c ao solicitador da mesma 
que mandava cr'car, lhes incumbe a. obrigar.il.O 
de defenderem e sollicitarem nno sú as cau~as 
da corôa e lhzenda, mas Lambem as eles escravos 
sobre seus c;tpli vciros. 

D'a.qui já se vê que as causas e condiçil.o deste 
misera veis se achno debaixo da proteço.o do go· 
vel'llo, mesmo pela legisla~ãO existente, contra 
a prepotcncia de seus contendores, quando estes 
lhes disputno a liberdade'; c que as suas de
mandas cm tal caso devem ser tra.tadas como 
causa publica por officiaes publicas a isso des~ 
linados, segundo a letra e espirita da dita carta 
régia. Ora se a um governo despotico mereceu 
tanto cuidado c protccçil.o a. sorte destes int'clizcs 
como se lhes pódc negar o favor que de justiça 
se lhes deve, segundo entendo, em um systema 
de. go\·erno liberal, cuja principal empreza pa
rece ser reivindicar os l'óros esquecidos da mesma 
justiça, contrapondo a sua. cflicaciu aos arbitl'ios 
do poder? 

Eu sou pórlanto de voto que se mande p61· 
cm obscrvancia a sóbrcdila carta regia e que 
na conformidade dclla interponha o procu
rador da corôa e soberania Jtucional os seus 
ollicios, requerendo quanto fôr a bem do di
t·eito deste e de outros semelhantes contcndo
l'CS1 CjUC correm pleito sobre a s1m lihcl'CladC>, 

assim, e da mesma ft'lrma que se pratica nas 
causas da corôa. c fazenda publica; c que en
tretanto sejão ellcs mnnutidos e conservados 
n_a mesma liberdade, ató que o pleito de re· 
v1sta pendente se conclúa: pois toda a dil'fi· 
culdadc que no caso hit, c pela qualrccor· 
rem cllcs á esta asscmblóa é a. obrigação que 
lhes rcsulla de serem entregues e repostos 
no dominio e posse de seu supposto senhor 
por virtude da sentença, que este contra· elles 
conseguia; cuja cx~cuçllo em regra. não póde 
ser suspensa pela. obtenção da. mercê da mesma 
revista. na fúrma da. lei, que de certo nll.O leve 
cm vista este caso de revista de sentença sobre 
pleito de liberdade; pois se o li \'era de crê r 
é que faria. a. excepçilo que á natureza e indole 
da. especic convém, salYando um contendor 
miseravel e o mais miseravel que se púde con· 
siderar, de ser post~ á disposição c nrbitrio 
do mesmo contendor que o póde, cm razilo 
do seu direito dominico, castigar, opprimir, 
vender e consumir, estorvando-llw absoluta· 
mente todos os meios, que aliás lhe devem 
ser patentes para promover contra cne· mesmo 
o seu recurso; 

Conclí1o pois finalmente que se oflicie ao 
gm·crno pam que mande conservar cm liher· 
dade estes ccnlcndores, afim de que possno livre· 
mente tratar do recurso da. revista que têm 
obtido; havendo-se por entendida a lei assim, 
ou por dispensada; pois que a lei quando 
contém iniquidade notaria n!lo pódc deixar de 
ser modificada nas hypothcscs occorrcn lcs : 
muito principalmente pela ·autoridade ,que 
púdc dispensar na mesma lei, como é esta as
sembléa. 

o Sr. Teixeira. de Gou'vêa:-St·. presidente. 
O meio lembrado pelo illustrc deputado qnr 
vem de fallar, além de nilO sanar o mal, cm 
pade é inteiramente opposfo Íl lei e por conse· 
quencia inadmis5ivcl; nno sana o mal, pot·· 
que não oll'crccc os :11eios pccliniarios· para 
podcrclr\ estes miscravr.is continum· o rccu,rso 
da revista, unico obstaculo que o tem feito 
parar; pois que para poder intervir o procut·a.· 
dor da. · corôa, é necessario que n revista j:i 
esteja concedida c cm marcha. judiei:~ ria, c antes 
disto j•i , ha grandes despczas a fazer, 

O serem postos· em liberdade cmquanto 
dura a dccisil.o da revista é contt'Urio á lei : 
porque segundo esta a. revista não impede a 
execução tia sentença; e devendo cm con· 
sequencia. o scnhot· entrar na posse dos seus 
escravos, o conscrYal·os em liberdade, além da 
infra.cç!\0 da lei, c uma. verdadeira ,·iola~o 
de uma das garantias concedidas aos cidndno,, 
qual a imiolabilidadc do direito de pt:opric· 
dadc. E scrémos nós, St·. presidente, os pri· 
mciros ·a dar tão tcrrivel exemplo! De r.erto, 
que nno. 

No systcmt\ que pt·oclmnamos, quanrlo Sll 
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reconhece que uma. lei gcml ó nli't, revoga-se, 
n;.as nunca se dispensa cm casos particulares; 
c isto muito especialmente nns leis que !t·ans· 
fet·cm domínio, porque os cidadnàs devem 
dcscançar seguros á sombra da mesma lei; 
quando mesmo esta lei se revoga, esta revoga· 
çilo nilo deve ter ciTeito retroactivo, porque o 
systcmu constitucional o desconhece: ora, Sr. 
presidcn[c se estes princípios silo cct·tos, como 
tlispensarcinos nús nesta lei geral, privando 
ao cidadão de um direito individual c isto por 
méru causa particular? Nús achamo-nos aqui 

· sentados para invadir os direitos dos povos 
ou para consct·val·os? Queremos ser injustos 
pam ser compassivos? De certo que não. 

Eu não desconheço que a assembléa tem 
o direito de dispensar na lei, mas é qumido 
não cm·oh·e esta dispensa violação de direito 
de terceiro, porque cnttlo nllo .udmillo tacs 
dispensas sem que a causa publica o demande. 
Sei lambem que até os direitos indil'iduacs 
do cidadilo se suspendem temporariamente 
por aclo do corpo legislativo, mas isto é sú 
quando a sulvaç110 da patria evidentemente o 
exige; fúra deste caso é uma manifesta infruc· 
~ão da constituição. No caso proposto, segundo 
tenho demonstrado, ha uma rcrdadciru vio· 
lação da garantia dada ao cidadão, qual, 
segundo j:i disse, a inviolabilidade do direito 
da propriedade ; c se nos fosse licito violar 
c,~:tas garantias sem a evidente necessidade 
de salrur a patl'ia, cm breve dcsappareccria 
a seguratH,'a publica e individual; e o dcspo· 
tismo que ms monarchias absolutas é exct·· 
citado por um, passaria a ser exercido por 
um passaria a sct· exercido por muitos, c 
por consequcntia ficaria perdida a liberdade 
dos povos. · 

A' vista pois do que levo dito, nl\ú posso 
rlc türma alguma admittir a opinião do meu 
illush·c collcga, c voto contra clla; não tendo 
comtudo dnvida de admittit· qualquer outro 
meio, CJUC n~o estando sujeito a estes incon
venientes, possa • ao mesmo tempo 1i1elhorur 
a sorte tlcstcs inl'eli::cs, de que ·muito me 
concluo; mas sem que por isso esta compaix11.o 
me atTnste a praticar uma injustiça. 

o Sr. Costn Aguinr :-Sr. presidente, quan
tlo cm sessão de 19 do corrente, pela vez 
p1·imeit·a entrou esta materiu cm discussão, 
(!U disse cnl1lo o que julguei conveniente, e 
pondct·ci por flm que attentn a m-gcncia 
do caso c qualidade de scmclh:mfc causa tilo 
sagmda, se remcltcsse antes esse negocio ao 
fí.OI'Crno, aflm de dar as pro1·idencias que 
julgasse adequadas para proteger c soecorrer 
estes misera veis; hoje sustentarei ainda o 
mesmo parecer, nno só porque novamente 
observo os mesmos ohstaculos que cntno se 
expuzcrno, mas principalmente porque toda 
a demo1·a neste negocio é scmp1·c prejudicinl 

aos pobres supplicantcs, que potlcm no cllllanlo 
ser venrlidos, e lalvez para a parte t~o rc:nol.a 
ele onde júmais conste noticia alguma 
dclles. 

Tudo quanto o illustrc deputado o Sr. 
Teixeira de Gouvêa tem dito, é cm verdade 
inncgavcl, e são princípios certos ; porém 
tmnhem é de toda a monta o que tem obscr· 
vudo o honrado membro o Sr. Franr.u c 
alguns outros senhores. Accresce a isto,' que 
se existe, como eu penso, a lei de que falla 
o Sr. França. tonto mais se comprova a 
necessidade de dever ser rcmettida · esta 
supplica ao governo, que não deixará de 

. proteger uma causa tno pri vilcg indu c sagrada ; 
se este arbítrio n11.o agrada, tome-se embora 
um outro ; dizer-se por~m que o prcscn te 
caso não pertence á assembléa, ou por outras 
palavras, nilo ser . tomado em consideração, 
só por esta razão, por modo nenhum convirei 
em semelhante expediente, p01·que em verdade 
o negocio deve merecer-nos toda e toda a 

· consideração além disto as circumstancias cm 
que se achno estes desgraçados silo mui par· 
ticularcs, e nem era até possivel qne a .lei 
que .falln sobre as revistas, tivesse cm vista 
tno particular negocio, que talvez bem poucas 
vezes, ou nwsmo nenhuma, tenha sido posto 
em pratica, pois que os escravos silo por via 
de regm quasi sempre supplantados pót· seus 
senhores. Long·~ de mim a idéu de oiTender 
os illustrcs redactores do parecer da com· 
missão, clles seguir1lo os ·princípios strictos 
de direito ; mas creio que é lambem do dcvct· 
desta assembléa combinul-os, quanto possível 
fôr, com as da equidade, particularmente 
qnando disto se não seguir prejuízo de terceiro 
on violuçilo de leis, que de certo não e ataca
da, por ser como j{t disse, rcmettido este 
negocio ao governo. Se porém a assembléa 
cm sua sabedoria julgar nilo dever adoptm· 
o meio que proponlw, então pugnarei c unirei 
semp1·e as minhas fracas vozes ás dos scnho· 
rcs que opinilo volte o parecer à commissil.o 
para apresentar outro novo, ou algum pro· 
jccto á vista das diversas opiniúcs olferecidas 
na discussno.' 

Julgou esc afinal a matcriu discntidu; c o St·. 
presidente propôz se o parecer devia ou nno 
ser remettido novmmmte á commissil.o de lc· 
gislação para apresentar um projecto, {t vista 
das diversas 6piniacs que ofi'crecêra a discussllo; 
e resolveu-se que sim. 

Depois disto o Sr. presidente declarou ·qnc 
sobre aqucllc importante objecto,. aprescntarin 
ao congresso uma memoria em que trabalhava 
com assiduidade, e como a muteria pediu. 
-Ficou a usscmbléa inteirada. 

Sendo dada a hora, o Sr. Araujo Lima I'C· 
querctl sessão permanente para se conclui!· a 
discussno. rlo projecto dll Sr, ~Iuniz T:wm·cs1 . 
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que ia fic::uu~o adiada de dia em dia sem / 
nunca se termmar. 

Depois ele algum debate, c posta á votação a ' 
proposta da permancncia ela sess~o, toi re-

quaes forno os immetliatos, podem estes 
servir intcL"inameute som se proceder :'L nowL 
nomcaçno que nos leva muito tempo. 

jeitada. . 
O Sr.. Pr.ESIDE~Tr. assignou pam a ordem •lo 

dia: 

O Sr. Andrnda Machndo :-Como a no
meação c interina, pois só servem cmquanlo 
os outros estão doentes, approvo a medida 
que acaba tle pro pôr o nobre prcopinante; 
c quando esta nno agrade púdc o Sr. presi· 
dente fazer a nomeaçno. De qualquer dos 
modos c mui singelo c t'acil. 

1.• Os artigos otfcrecidos pelo Sr. Alencat·; 
para se addiccionarem no regimento. 

2.• O projecto do Sr. Muniz Tavares. 
· 3.• O pro,jecto da commissão ele constituiçno 
sobre a promulgac:~o das leis. 

Levantou-se a sessão ás 2 l10ras da tarde. 
José R·icaJ·do da Costa A gnia1· de Andrada, 

secretario~ 

Sessão em 2:;· de Junbo 
•' 

PI1ESJDENC!A DO SJl, A:XDRAD.\ E SIL\'.\ 

R~unidos os Srs. deputados pelas 10. horas 
da manhn, fez-se a chamada, e acharno-se p_re
scntes 56, faltando com causa motivada os 
Srs. Rodrigues Vclloso, Ribeiro de Rezcndc, 
Silvcira Mendonça, Gama, Ferreira Barreto, c 
Xavier de Car1·alho. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a scss1lo, 
c lida a acta da antecedentc foi appt·ovnda. 

O Sr.. AtENr.An mandou ú mesa a seguinte 
dcclararno de voto. . · 

" Declaro que na ullima. sessão votei que o 
pt·ojecto sobre os governos provisorios nM pas
sasse á 3" discussno.- Par.o da asscmbléa., 25 
de Junho de 1823.- O deputado Alencw·. n
l\!andou-se inserir na acta. 

O Sn. SECRETARIO Co~n:>Emo DE Co~~tPOs deu 
conta.. de um oflicio que lhe dirigira o Sr. 
l~crrcira Barreto, participando achar-se doente 
c pedindo {L asscmbléa 15 ·dias de licença.-
Forno-lhe concedidos. · · · . 

o sr. Maia :-Sr. presidente, lembro a V. 
Ex. que fhltno por doentes na coinmissllo 
de legislação trcs membros, c que por isso 
n11.0 podem continuar os seus trabalhos; 
julgo pois neccssario C!UC se elejno intcJ·ina· 
mente outros que supprno esta lhlta; talvez 
que e.;ta .assembléa resolva que V. Ex. faça 
a nomeaçno, para se poupar tempo. 

O· Sn. Pnr.stDE:i'I'E :-ScnhOL·es, o nol.JI·c 
prcopinantc acaba de ex.pôr a est"a augusta 
usscmbléa a' dil'ficu!dadc de desempenhar a 
commissão de legislação os seus trabalhos, 
por se acharem doentes Ires dos seus membros, 
c lcmbt·a como coúvenientc a nomeação 
i"nterina de supplentes. Os senh<lres que qui· 
zcrem lhllar sobre a mntei·ia podcni fazei-o. 

O Sn. C.\1\:iEmo DA Ct:NnA :-Talvez aconteça 
que algum ilos que t'allilo nno volte mais; c 
além disso n1lo quero <:eder do direito que 
lenho a Yolar. 

O Sn~ Pt:;HEmo DE OuvEtR.\ :-Isto que se 
diz teria Ju ... ar se os membros que faJUto 
estivessem ;om moleslias demoradas, mas 
nno · 6 assim ; talvez qualquer destes tlias 
compareçno. O Sr. Gama é o que póde demo· 
rar-sc mais; os outros nno lnrdno a. nprcscn
t:tt·-se. · 

O Sn. A:mru\D.\ Mo~rJJADO : - O que me 
parece é que deve fazet·-sc a. nomeaçãO de 
qualquer modo que seja, c não cstannos a 
.gastar tempo com . uma discussãO que nada 
vale. 

O Sn. PnÉSJDE:iTE :-Eu vou pt·opôr a ma
leria, c como são diversas as opiniões, pcrgunlo; 
deverá fazer-se a. nomeaçil.o na fórma. do regi· 
menta? Venceu-se que nno. Deverúõ cnlt·ar 
os immediatos ? Decidia-se lambem que nno. 
Quer esta assem bléa que cu faça a nomea~ll.o ? 
Resoh·eu-se que sim. 

Disse cntno o Sr. presidente que rcscr· 
vava a norncaçno pam hora. opportuna, c se 
passa v a á ordem do dia, isto é, a discutir os 
addilamen\OS propostos . pelo Sr. Alencar ao 
regimento ua scssllo de 21 ikste mez. 
. o Sr. Andradll. :Machado :-Sr. presidente: 

Preciso saber se entra ludo ao mesmo tempo 
cm discussno, ou por artigos. 

O Sn. PnES!DEST~ :-H a de discutir-se cada 
um elos artigos seplraclamenle. 

• o sr. Lopes Gamo. :-:-Parece-me quê C•Jil· 
sullando o numero de Yolos que oblivcril.o os 
nomeados quando se fez a elci~no, c vendo 

TO)!O 2. 

O Sn. A:;DR.\DA MACHADO: -No artigo 190 
do re'"'imcnto diz-se que só para reclamar a 
cxecu~no da lei se. poderú interromper quem 
cstivCl: fallando, c que isto se lhrti pela 
pal:ivra-ordem.-E' justa esta delerminn~no 
porque lodos .nós somos intct·essados cm que 
o deputado qtie eshí lhllnndo se nno afaste 
da qucstno, c nos roube ·o tempo de qt!c 
precisamos. para os· nossos !rahall~os ;_ \'C,IO 

que o illustre :deputado que lcz a mdJCação 
conhece que se mortitlca o amor proprio de 
quem falla quando é chamado á ordem c quer 
evitar-lhe este dissabor; o mnl , l: pequeno 
cm comparaçO.o do bem qnc se consegue; o 

· mal é a l'erida na vuidade do St·. deputado que 
está fali ando; c o bem é nM perdermos tempo 

10 
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~m cottsns inuleis ; bem a r1ue lodos têm 
direito indispul:ll'cl, pot·que lodos têm interesse 
cm que se não saia fúra da malcria que se 
discute, c que se debata a qucstno na mclhot· 
01·dcm ; ora, o bem particular de um, nunca 
se púde püt· cm parallclo com o bem geral; 
portanto sofl'ra o amor proprio, c consiga-se 
o maior bem. 

Demais, se cu sou injuslnmcnle chamado :i 
ordem posso mostrar que não sahi dclla; c 
se o Sr. presidente assim o entender, declaro 
que estou na ordem, c ccintinúo a fallar na 
matcl'ia. Voto portanto que fique cm pê o artigo 
190 porque o julgo muito ulil, c que se rc· 
gcitc o primeiro artigo addicional que está 
em discuss:to. 

o sr. Alencar :-0 nobre prcopinante nilo 
acertou com os motivos que me moverãO a 
fazer a minha indicar.ão. Eu tive cm vista a 
obscrvancia da ordem,' c a economia de tempo. 
Diz-se que reclamando a ordem se atalha,.c 
cu tligo que se rodeia; a cxpcricncia o tem 
mostrado. Se quando um falla, outro só cha· 
massc á ordem, e aquelle entrasse na mate· 
ria, bem estava, mas não é assim ; quando 
mn chama iam bem outro chama; este diz 
que está na ordem, aquelle que não eshí, c 
nisto perde-se tempo, c segue-se' confustlo c 
barulho. 

Ainda outro dia quando um Sr. deputado 
me chamou {t ordem, logo outro, outro c 
outro fizcrM o mesmo; daqui dizia-se que 
cu eslava na ordem, d'acol:i que estava fóra 
della; eis aqui o que cu queria evitar que 
succcdcssc, declarando-se que unicamente ao 
St·. presidente pertence o chamar :i ordem. 

N'cm ohsla que o Sr. presidente possa estar 
dislrahido, c por isso não ad l'irla que se está 
fúrn da ortlém ; pois cln tal caso quando o 
que fnllou l'úrn della acaba, póde qualquer 
lc1·nnlnr·sc e mostrar que aqucllc Sr. deputado 
sahio da qücslM. Quando um Sr. deputado 
csl[t fallando, c outro o chama á ordem, 
ainda que aquelle conheça que cstà fúra da 
malcria artirma cruc n1\0 csl:i, deixa-se ficar 
cm pé, cmqmmlo os . outros· gritilo, e por fim 
sempre falla; logo,· sei· ia melhor dci:xal-o l'allar 
um bocado fúra da ordem, até ser advertido 
pelo Sr. presidente, pois se poupa assim mais 
tempo do que interrompendo-lhe a· discurso, 
que cllc por lim sempre pmscgue, depois de 
pcrturbaç!Jes na assembl~a ; para as evitar é 
que flz a minha proposta; cu jít as presenciei 
cm outro congresso, c alguns Srs. que aqui 
estão tamlJeJn as prcsencitírno ; neste lambem 
principião; mas não hM de continuar adop· 
tando-sc o que cu proponho. 

o Sr. Andrndn Mnchndo:-Sr. presidente, 
o remedia que se apresenta nno sei para que 
Ecja bom ; depois de feito o mal n!\0 vejo 
de que sit·va a argni~·M dcllc; é um s~gundo 

mal que se ajunta ao primcit·o. O bem que 
. se pretende conseguir alcan~~a-se sem incon· 
vcnicnte pelo mcthodo que propuz. N' enhurn 
Sr. deputado deve chamat· outro Íl ordem ; 
quando algum vêr que se falia fúra clclla, 
dirija-se ao Sr. presidente c requeira-lhe; c 
cnttlo cllc advirlit•:i o Sr. deputado que estiver 
fallando, se julgar que merece advcrtcncia. 

O Sr. deputado lm de obedecer :1. ordem 
do Sr. presidente, e se ntlo obedecer está 
no regimento marcado o remedia; deste modo 
nilo ha tempo perdido, nem de que se queixar 
o Sr. deputado, porque não é um seu igual 
que o chama á ordem, é o seu superior, ao 
qual deve obedecer como nós todos. 

O Sr. Alencar :-Quando um deputado falla, 
c é chamado á ordem, se depois se decide 
C{Ue estava na ordem, soJTre uma pena que 
não merece; c enlào cu quizera que se de· 
clarassc qual é a que deve solTrer aquelle que 
só por seu gosto o fez chamar :i ordem. 

Eu já disse ouli·o dia quando fallei nesta 
malcria, que muitas vezes por se ouvir uma 
expressão que, sem outras a -que é ligada, 
parece uma .blasphemin, se chama :i ordem, 
quando se o resto se ouvisse nada haveria qua 
criminar; c esta 6 mais üma razno para se 
deixar concluir a quem falla o discurso que 
está fazendo, cm lugar de o interromper quando 
ainua se nno póde ajuiza: das suas idéas; e é isto 
o que acontece sempre, ou se chame directa· 
mente :i ordem, ou se requeira ao- Sr. prc· 
sidcnlc para chamar. 

Se Mo hou~csse esta faculdade não haveria 
outro dia o barulho que aqui houve; um Sr. 
deputado I·üqucria que se prendesse o povo 
das galerias, cu pedia que o desculpasscmos; 
ouvia-se de toda a parle gritar, ordem, ordem, 
c tudo era fóra da ordem, até mesmo o clamar 
por e !la .. Serei pois sempre de voto qut1 só. ~ 
Sr. prcstdenle possa chamar :i 01·dem, c nm· 
guem mais. 

o Sr. Frnngn :-A moção do illustre prco· 
pinante parece dirigir-se a corrigir um abuso 
que se tem introduzido na ordem dos nossos 
dnbates; e vem a ser, a enunciaçtlo, ao pare· 
cer, imperativa com que cada um dos Srs. 
deputados reclama aqui a ordem a respeito 
do orador, por exemplo, que está l'allando; 
quando outra cousa se lhe não permitte scn110 
o requerer ao Sr. presidente que faça obser· 
var a ordem; advertindo o mesmo orador 
quando este se extravie da questno, para que 
venha :i elln, segundo lhe incumbe pelo arti:;o 
191 do regimento. 

Isto posto, se o illustre preopinante pretcn· 
de lnhibir aos Srs. deputados dessa faculda· 
de de reclamarem a ordem quando isso convier, 
ataca com a sua moçlio um direito inaufcrivel 
c essencial dos membros dos corpos repre· 
sentalivos, que é requei·crem tudo aquillo que 



SESSAO EJ! 2õ J)8 JUNUO lJ.~ 11>23 l-li 

lhes parecer conducentes ú grande causa de 
que csUlo encarregados; c cm tal caso é inad· 
missivcl n mesma moç11o: c '!;c aliás intenta 
súmcnlc corrigir o abuso com que tacs recla· 
maçdes c ordem se têm feito, que mais pu· 
l'CCcm voz imperativa dirigida no orador que 
falla, do que requerimento feito ao Sr. prcsi· 
dente como nu verdade deve ser; cnl!!.o nem 
menos julgo ser neccssaria uma nova resoluçno 
da asscmbléa para esse ell'eilo, quando o re· 
gimcnlc nem mesmo ao Sr. presidente concc· 
de o im]1ôr silencio, ou advertir aos oradores 
por um modo inperalivo, como incompalivel 
com a dignidade dos representantes de uma 
na\'110 no r.xercicio e disci.Jssno dos seus di· 
reilos; pois segundo se lê nos artigos do mesmo 
regimento respectivos :.i policia interna, ainda 
mesmo 'nos ·casos. cm que algum dos Srs .. de· 
pulados n!!.o guarde o decoro devido, é a for· 
m~la, da nd\'crlencia do· Sr. presidente pela 
prtmetra vez só mente esta palavra :-AltençilO, 
-pela segunda vez esl'oulra forrilula:-Sr. 
ou Srs. deputados F. e F. altenç!!.o-e pela 
terceira. 1·eincidencia n scguinte:-o Sr. ou 
St'S. deputados F. c F'. podem rctirar-sc.
Dondc se vê que nunca é permittido, nem 
mesmo no Sr. presidente n ·enunciaç!!.o impc· 
rativa para com qualquer dos Srs. depu lados; 
quanto mais a qualquer destes a respeito dos 
seus collcgas cm rnalcrin de ordem. 

Concllto portanto que deve ser rejeitada a 
proposiçno cm ambas as hypotheses que Lenho 
referido, que silo as unicr.s·a que respeiUio; na 
primeira · porque é contraria ao direito· que 
tem qualquer Sr. · deputado de reclamar a 
ordem salva a maneira porque o. deve faze~ ; 

I 
c sim rcquct·el·o no SI'. prc;;idcnle, 6 lambem 
ll).ais conveniente, c até mais cobercnle com a 
boa ordem, que cntt·c nós deve reinar i preten
der-se porém denegai· a qualquer membro o 
poder requerer, como disse, que seja chamado tí 
ordem aqucllc dos seus collegas que della se 
apartar, é nno sú constranger a assembléa a ouvir 
aquillo que muik1s vezes se n1lo de\'c dizer, mas 
igualmente constituir os deputados na dura ne
cessidade de n!!.O poderem exigir, quanto cm si 
cabe c é possível, uma providencia prompta para 
atalhar males talvez maiores, especialmente se o 
Sr. presidente por distrahido, ou porêruc pense 
do mesmo modo, ou emfim por algum outro 
motivo, julgar n1lo dcvct· chamar :i ordem. 

Desenganemo-nos, senhores, n!!.o é deste modo 
que poderemos evitar a rcpetiç!!.o de factos des. 
grada veis, e mesmo pouco decorosos ao rcspéito 
que se deve ter a este rcspeitavcl recinto : c por 
isso louvando as boas intençaes do illustre autor 
do presente additamcnto cm questno, devo toda· 
via ponderar-lhe que a medida proposta, júmais 
sortirá o e!Teito que pretende, porque n1lo ataca 
o mal na sua origem. 

Eu sinto, mas é forçoso dizei-o; não é o cha
mamento ú ordem a causa de cxplicaçOes mal 
entendidas, ou de discursos l'óra da mnlcl'Ía ; é 
sim a falta de intelligcncia que dcsgmc;adamcntc 
tem havido algumas vezes entre nós; s!!.O cx
pressOcs mal pezadas, c pronunciadas. no calor 
das discussOcs, que produzir1lo o que ha pouco 
vitnos cm uma das sessocs passadas: quando o 
deputado falia com modcraç:to, exprime com 
dignidade seus sentimentos, talvez bem poucas 
vezes, e essas inrructiferamente, será interrom
pido, porque a mesma asscmbléa sustcnk'll':i por 
decoro o seu caracter, embora no.o agradem os 
princípios que enuncia i foi isto o que cu vi pra
ticar nessas celebres côt·tes de Lisboa; !'o i isto o 
que lambem commigo aconteceu entre outras 
na scss!!.O cxlraordinaria de 23 de Agosto, sobre 
os negocias de Monlcvidéo, c particulm1nctllc no 
memorando dia 19 de Setembro de 1822 i o 
sussurro das galerias originado pela indiscripc.~l\0 
c má vontade de alguns deputados, foi cmfim 

c na segunda ltypolhesc porque a malerm. 
está· providenciada no rcgimcn~o no artigo 
191, que só ao Sr. presidente permille a fa
culdade de chamar o orador á qucslilO, dizen
do-ordem- c n1lo é necessaria uma nova 
i·esoiuç1lo da asscmbléa· para isso, porque im
plicitamente está determinado na approvaçtlo · 
provisoria que se fez "do regimento para nos 
servir de- regra: o que cumpre é que o Sr. 
presidente faça entrar na· ordem igualmente ao 
deputado, que interrompendo o orador que falia 
o chama á ordem por um modo ·imperativo, 
como tomando a voz da presidcncia, á qual 
sómente compete advertir o mesmo orador. 
Reclame o deputado a ordem · c5mo deve, c 
advirla·a O presidente da assembléa, COlUO Cn· 
lcndct·, na fórma do regimento, c csu\ tudo 
satisfeito. Legmn ltafmmts, · 

·' suiTocado ]Jela coragem c dignidade com que de· 
senvolvi minhas idéas, c o que é mais, mesmo 
por alguns deputados portuguezes, que no.o pu· 
dcrno deixar de estranhar Ulo intpmpcstiva \'O· 

zcria; c que supposlo opinassem • diversamente, 
corar1lo todavia pela maneira porque se prc· 
tendia evitar a continuaç!!.o do meu discurso. Em 
vista pois dó que deixo ponderado, voto que não 
passe semelhante additamcnto. 

o Sr. Costa Aguiar :-Que qualquer depu· 
lado eleve ter toda a moclcraç!!.o c considcraçno 
no chamamento á ordem, é isto n!!.o só do seu 
dever c do de todo o homem prudente, mas prin
cipalmente do decoro desta augusla asscmhléa. 

Que mesmo nno deve por si c por seu pro
prio arbiti'io proceder uo rel'eddo chamamento, 

O Sr. Muniz Tavares:- (Não o ouvh·ão os 
tachigraphos.) 
. o sr. Dias: -Todas as sociedades têm rc· 

conhecido que a tolerancia é uma ·virtude pre· 
ciosa c indispcnsavel, c até a tolerancia religiosa 
se estabelece hoje por lei nas naçoes civilisadns. 

Eu julgo lambem muito precisa nesta assem· 
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hléa a tolerancia. Do deputado que erra, c do 
que acerta se tim Jli'OI'Cito; nc~n p_oss~ c_on· 
demnar o que crrn, porqne o seu mlcnlo c chzer 
a ycrdadc, e quando della se dcsYia nilO é por 
sua Yonludc. Se algum se aparta da qucsl1lo é 
porque julga a di~ressno conveniente a? que l~m 
de promr; e por 1sso antes de. co_n~lmdo o. d1s· 
curso, n1lo sc1 que possa se1· mluiHllo de !aliar 
com o pretexto de estar lüra da ordem; sem se 
ouYircm as razões cm que se l'unda não se póde 
ujni~ar das suas idéas; c depois de ouyidas de· 
cidir:í o Sr. presidente se !'aliou l'úm da ordem. 
Por este meio me parece . que ir::to bem as di~· 
cussúcs. 

o sr. Arouchc : -Eu creio que se lmta de 
saber se deve ou nD.o admillir-se este artigo pro· 
posto, como addi~io_nal ao regimento; c cu voto 
que n1lo seja adnull!do, n110 porque despreze a 
sua maleria, mas porque entendo que lendo nós 
no regimento os arts. 189, 190, 191 c 192, que 
nos scrYcm de regra cm lacs casos, devemos 
rcscri'Dr para quando os discutirmos o fazer 
sobre cllcs as emendas ou additamcntos que se 
j ulgarcm con vcnicn les. ' 

Propôz cnlilo o Sr. presidente se eslava discu
tida a maleria, c vencendo-se que sim, lWZ·sc <Í 
Yotnc·no o artigo, c loi rejeitado. 

Pàssou-se ao 2' artigo da indicaçilo. 
o sr. Frnn~lll:-A palavra-apoiado- ex-

prime uma enunciaçilO de voto antec:ipado, que 
approva a opiniao do deputado que falla; c n11o 
vejo razno para que se sustente o estylo de in· 
tcrromper o oradot· com estas inletjeiçoes de 
applau>o, que muitas vezes é dado mais á va
lentia do discurso do mesmo orador, do que ao 
peso das suas razoes, segundo aqui tenho obser
yado. 

Isto é lauto assim que muitas vezes, tlcpois 
desses applausos silo trazidos os deputados que 
os dcr11o á opinião contraria. 

Que utilidade pois lm cm se continuar a ad
Jlliltir a enm1ciaçilo de lacs votos antecipados? 
Eu não 1•cjo ncnlnmm: antes nisso descubro um 
mal, que é o da influencia lall'ez sobre a opi
nião conlrari:t, que por ventura se acanha de ap
parcccr conlt·a um partido que assim já se tem 
declarado contra ella; pois nem todos têm o 
mesmo gnío de energia para se arrastarem a 
bater uma opinino pela qual tah·ez se tem pro
nunciado já um ou mais deputados, a cujas luzes 
se deve respeito. 

Se o deputado apoiante está bem conyencido 
dus razoes que exponde o orador que falia, e n11o 
quer cnlmr na liça, do debate -a Javo_r da sua 
opinino, rcscrYc o seu valo pura tempo compe· 
tente; c se quer ao contrario usar _da pahll'ra, 
pa1·a hí guarde manifestar os seus sentimentos. 

isto é conforme o regimento, que nno per
mine interromper aos oradores, scnilO para os 
chamar it oJ·ilcm. 

A pratica de lacs. inlcJjci~~acs de applausu o 

que faz é inlro"duzil' nns asscmbléas a votação 
precipitada, c lJOr assim dizer tumultuaria; 
quando toda a calma dos aiTcclos é pouca para a 
cxaclidito das suas dclibcraçocs. 

A primeira virtude de uma asscmblca em 
seus debates é a allenç~o circumspccta ás r a· 
zúcs que se cxpcndem pró c contra, para 
afinal se podal' formar ju!zo do lado a que ca.bc 
a vicloria. 

As imagens pcrs•1asivas nem sempre serYcm 
á boa causa da razito; c estas são de ardina· 
rio as que cxcil1lo os aiTectos da alma, c arran· 

-ena a expressão muitas vezes indiscreta desses 
apoiados, contra os quaes voto e Yolarci sempre, 
porque desejo comcncer c ser convencido lo· 
gicalmenle, c llilo" por susprczas orulorias. 

o Sr. Costa Aguinr:-S~;. presidente, é ·para 
mim a causa mais nova passivei o que acaba 
de ponderar o Sr. França, pretendendo inculcar 
que a palavra-apoiado-pronunciada aqui por 
qualquer Sr. deputado, seja a cnunciaçllo de um 
voto antecipado; ou o honrado membro quer dar 
demasiado peso á tal expressão, ou entno es
tamos inteiramente discordes cm principias, 
porque nem vejo, nem posso conhecer a raz11o 
porque eu antecipe o meu votu quando uso do 
lcrrno-apoiado,-que nenhuma outra cousa 
mais é, no meu entender, scnno o assenso, ou 
mesmo o apreço que se dá a alguns, ou a todos 
os principias que se enunciilO, por combinarem 
com os nossos, o que em verdade difl'erc muito 
do voto. . 

Além de que, se é sempre injusto tolher a 
qualquer, sem necessidade ou utilidade publica, 
a liberdade de. inclinar-se e gostar mais disto 
que daquillo, muito mais o será pril'ar-sc um 
deputado da liberdade de applaudir aquelles 

. discursos de que se apraz, ou por serem co-
hcrcntcs no seu. modo de pensar no lodo, ou 
em parte, ou mesmo por qualquer outra razllo 
que o decida. para este appluuso c appro.vaçllo, 
muito principalmente não se seguindo de tal 
procedimento inconveniente algum, o que bem 
se deixa vêr pela pratica de todas as assem
bléas, onde estilo em uso semelhantes ex
pressões •. · 

Se o illustre autor deste segundo addila· 
menta cm questno se desconcerta, o que eu 

-nno creio, ou mesmo ntto gosta de ouvir re
petidos apótados, prodigalisados aos oradores 
que opinilO em sentido contrario do seu modo 
de pensar, muito embora não lance mtto de 
taes expressões, ou Jaça . o. mesmo com milo 
lambem prodiga aos que- forem de identicos 
sentimentos aos seus j eu pelO. minha parle 
confesso com a franqueza propria do meu cara· 
cler, que livremente enunciarei .minhas idéas, 
quer sej1lo ou não apoiadas, porque .i<ímais 
avançarei principio algum que ntto seja de 
accordo com a minha razilo e conscicncia, e 
de honmcnlc cederei, quando os nl'[;mncnto;; 
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cm contrario forem tacs que me convcnçllo pela 
~ua l'ot·ça c razão i resumindo pois minhas 
idéas, \'ola que n11o passe semelhante acldila· 
menta. 

O Sr. Carneiro de Campos :-SI·. prcsiclcn· 
lc, cu lambem me opponho a que se nos tire 
a liberdade ele usarmos ela palavra-apoiaclo,-
que tem muita Jbrça. .. 

Quando se discute qualquer materia, a as· 
sembléa se COJJslilue juiz para a clebiso.o i ora, 
se a algum ele nós parece forte o argumento 
de que se serve o Sr. deputado que está fal· 

.!ando,: diz-apoiado,-e _com esta palavra dcs· 
perta mais a atlenç1lo da assembléa, para bem 
julgar, como juiz, da força das razões expostas. 

Por· este principio me persuado que longe 
de ser tal uso prejudicial, (: ao contrario muito 
ulil, por chamar, como j~ disse, a attcnçl'lo da 
assembl6a para as malerins qüe se diséulem, 
C· por isso yotarei para ser conservado. 

o Sr. Fran!}a: -Levanto-me pm;a combalct· 
a razo.o que produzi o o illustrc preopinan te em 
favor da pratica que refu lei de se darem apoia
dos na asscmbléa ao orador que falia. 

Disse o illustre preopinantc que essa inlcr· 
jciçl'lo chama a attcnçl'lo da asscmbléa s.obr~ o 
discurso do mesmo orador; cu ao contrariO dtgo 
c provo qne ella chama, ou. excita a desattençl'lo 
da mesma asscmbléa, que eu alüis supponho 
estar attenta ao que se discute, .. pois para isso 
estamos aqui sentados. 

Quando eu digo apoiado não tenho outro fito 
mais do que mostrar ao congresso que· sou da 
mesma opinio.o do. orador que falia ; sobre isto é 
que eu chamo a attcnço.o do mesmo congresso, o 
que equivale a apresentar-lhe importunamente 
um argumento aclltominem na.cxprcss11o dos dia
lcticos : isto é, attcndei que a opinião do orador 
que discorre é lambem a minha ; c eis aqui 
como indirectamente se excita .a desattcnçl1o da 
assembléa· ao fim principal da avcriguaçl'lo dtt 
verdade, preoccupando-se · talvez o juizo de 
muitos dos· Srs. deputados com a razão de auto
ridade engrossada de um, ou mais que apoião o . 
discurso. Dcsattenço.o pois,· ao fim principal, 

· e não attenção, é o que resulta de tal praticn, 
que tem o inconveniente de prejudicar os animas 
com argumentos de autoridade. Contin(to pois 
a ser contra a pratica de se darem apoiados. 

o sr~ carneiro de·Campcis;-Ru penso que 
o illustre preopinantc confunde o chamar attcn· 
ç11o com prevenir. · . · ·· . 

t•csulta utilidade para dcci~ão da mttlcria. Voto 
portanto contra o artigo que nos priva de uma 
faculdmh! de reconhecida vantagem na8. tlis· 
cussacs. 

o Sr. Accloli:- Ouvi· dizer a um illuslrc 
membro que o" apoiado vale o mesmo que voto 
antecipado; pois cu tenho mui las '·ezes dilo
apoiados-nos discursos'cle alguns Srs. depu· 
lados, c depois votado pelo contrario. 

Quando ett digo-apoiado-quero dizer que 
ilpprOVO estes OU aquelles princípios de que Sl! 

está servindo o orador, esta ou aquella parle ela 
sua doutrina; mas nrtosescgueque·eu a approve 
toda, nem as conscqucncias que clel!n. se dedu· 
zirem .. N~stes termos voto c votarei sempre 
contra o artigo proposto. 

o Sr. :Muniz Tavares: - (Ncio o otwirfto oa 
tachiqraphos). . . 

O :sr. Allcncar. requcrcú á n.~scmhlén a per· 
misso.o de retirar o 2• art. da sua indicaÇno, c 
depois de algum'debatc, foi-lhe concedido que o 
retirasse. 
/1 Passou-se ao pro"jccto do Sr. ~Iuniz Tavares, 
~'ldiadQ na scssn.o antecedente.· 

o Sr. Cruz Gouvêa:- Sr. presidente, na 
scssilo passada votei contra o projecto, c seu 
illustre autor que o defendeu não pôde couvcn· 
ccr-me. Confesso, Sr. presidente, que não posso 
beijar a mito que, por mais de 300 annos·Jançou 
ferros á minha patria. . 

Odeio, c odiarei sempre as crueldades que 
cnlutíu·1to Olinda, Pernambuco, Parahyba; c 
olho com horror para as que ainda sotll·c a • 
desgraçada Baltia; mas ~Jl'lo po~so o

1
diar no

1
ssos 

irml'los europeus que, a manctra c as ves aes, 
guarditrM no~ seus coraçacs comnosco a 
scentellm da liberdade; ao contmrio cordial· 
mente os amo; c mui respeitosamente o nosso 
Wnshin,ton. da Amcrica Meridional, o irn· 
mortal D. Pedro I, nosso augústo impemdol' 
constitucional, que pm;a m~is nos ohrigm· 
aceitou o titulo de nosso perpetuo dcfcnsot·. 
Possuído pois destes sentimentos para onde 
voltar-me ? · 

A assembléa brasiliense dc,·e ser generosa 
ejusta; e as medidas projcc~ada;s_ talvez a 
farno menos credora dos elogtos ctas na(•Oes 
estrangeiras ; dcixet~o-n,os de i:nostra!', receios 
e sustos, que de ordmarJO s110 ·a p~rtuha dos .. 
fracos c tyrannos. N1lo façamos vac!llar a se· 
gurança dos· direitos dos povos ; lembre-se 
·esta· soberana assembléa; o imperador c o 
ministerio, do que exclamou Napole1lo quando 
ia para a ilha de Elba-Ntto posso mais resta· 
bclccer-mc no throno, porque ofi'cndi os direitos 
dos povos.-~ão posso po!s approvtlr . o .P~o
jccto que considero contrarto a estes prmc1ptos 

Quando um deputado diz-apoiado,"-'-não chi 
voto antecipado, chama a nttenço.o cjo congrcss.o 
para os argumentos do or:ldor, o que é provei· 
toso, como já disse, para se julgar bem da sua. 
força ; accrescentnrci rigora que lambem scn·e 
parr. o mesmo orador desemolver melhor ns 
suas idéas, pois · vendo que merece parti.culnr 
attcnr:no de dous ou lrcs deputados, mms se 
esl'orçará para ns ex pôr coni clarcztl; do que 

· que adopto. · 
Ultimame11lc rcspomtcrci ao seu nobre 

autor que mostrou lcvur a mal que chamas~e 
bene1~1crito;; nos europêos, que cu-não chulllo 
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hcncmcrito no dcspoln ou hach<í que cm 
Pernambuco açoitou os pernnmbucanos, c 
quiz levar as senhoras it palmatoria ; nem o 
que ha pouco acabou de o ensanguentar, e 
seus apaniguados, como o tenente coronel do 
Algarl'e, c outros semelhantes de exccranda 
memoria ; chamo sim hcncmerilos os que 
fazem causa conunum comnosco; chamo bc
ncmerilo para o collocnr. a par dos nossos 
pais da patria, a um V crguciro, que defendeu 
denodadamente no congresso de Portugal a 
causa do Brnzil, c os que têm praticado cousas 
semclhan Lcs. · 

Faço justa dislincção ; c como pelo projecto 
todos se confundirão nno posso approval-o; 
nunca darei o meu voto para se> abrir ao 
governo uma porta franca para excessos c . 
nrbitmriedadcs. · · . · · 

O Sr. Muniz To. vares :-Eu Ill1o possJ con· 
ceber como o nobre deputado que acaba de 
fallar se lembrou, sem reflex11o, de me suppôr 
capaz de comprchender sem distincçno todos 
os porluguczcs nas medidas de precauç11o que 
aponto ; se cu sou o mesmo que digo quacs 
s11o os "CJUe devem ser declarados cidnd11os 
hrazilciros, como se pódc julgar que ahorrc~o 
Lodos! • 

Is lo· é quct·cr pintar-me com cores negras; 
c querer Lambem cnvolvct· na qucsl110 o 
impcrimlc, que nllo sei como possa -ser envol
vido. Bastaria lêr as cartas que o mesmo 
augusto senhor tem dirigido a seu rcspcitavc! 
pai.... ncllns acharA expressões que calando o 

• coJ~ação, nos obrigno a amnl:o ... ( O Tachy
[J1'apllD niio ourio o ?'cslo do diflcw·so ). 

o Sr. França :-Chegou-me finalmente o 
turno; c Lambem direi pela primeira vez os 
meus sentimentos sobre o projecto cm 
discuss11o. 

Eu o reputo injusto c impolilico ; pois· que 
nclle se levanta uma odiosa c indevida distinc· 
ç11o entre os membros da grande família 
hrazilcira, distincç~11o que aggrava os senti
mentos da antiga ril'alidadc de origem patria 
que cumpre sofl'ocar, para que da intima 
união de lodos os indivíduos da mesma 
f'amilin resulte a sua força, .que tanto é mister 
augmcntar na· grande causa da .sua. indcpcn· 
dcncia politica. 

Senhores, cu não posso. deixar nunca de 
respeitar os direitos do homem uma vez 
adquiridos. Nas sociedades humanas tudo o 
que se chama direito publico. deriva da· con
vençno tacila, ou expressa com que os seus 
membros pcnnnneccm unidos ; c essa con· 
vcnç!11o induz um contracto, que deve rcligio· 
samenlc sct· guardado se queremos ser justos. 

Todos nós, portuguczcs c brazileiro~ compu· 
nhamos, como se· sabe, uma só família 
dcrt·amaclrL pot· Iodas ~1s \'astas posscssocs do 
reino unido de Portugal, Brazil c Algat·vcs; 

donJc rcsullnva que o cidml11o do reino do 
Brazil o era Lambem Llos outros reinos de 
P01'Lugal c Algan·c c vicc versa. 

Os direitos de cidade cr11o portanto recípro
cos entre os oriundos de uma c outra parle. 
Chegou a cpoéa de uma scparaç11o politica 
dos dous reinos ; scpnrar11o·se ; eis nasce uma 
nora ordem de cousas ; mas · quacs sno os 
seus cfl'eilos immcdiatos? 

Restringir e . concentrar esses direitos aos 
lu,bitantes sómenlc de cada um dos reinos. 
Os habitantes do Brazil deixarno de ser 
pois cidad;J.os de Portugal c Algarve c ficarila 
sendo sómenlc do Brazil, c vicc versa. Este 
foi o presupposto com que nos separámos, 
c proclamámos a nossa indcpcndencia politica. 
Os direitos de cidade, ou de cidadno l>razi
lciro ficarno sendo communs, sem nenlmma 
dislincçno, a todos· os. porluguczcs residentes 
que pronunciarão :t vontade de permanecer 
entre nós. · 

Como é pois que agora lhes vamos diminuir 
esses direitos com restricçocs de classes? Nno 
e isto sermos injustos c rcfractarios da Incita 
convenç11o com que estes homens nos njudn
rl\0 a proclamar a indepcndcncia do nosso 
pniz, que cllcs adoptarno por patria? 

Muitos ha, se diz,. que não sl\0 nfl'cclos á 
causa da indcpcndcncia; muitos bra.zilcil'Ds 
Lambem, digo eu, lhe s11o dcsaffcclos, e 
todavia nãO são lesados cm seus direitos de 
cidade. . 

A lei dos contractos ·entre muitos com
prommitlenlcs, n11o cxclúe nunca da parlilha 
dos interesses recíprocos da companhia 
:íqucllcs que s11o ·dissidentes do accordo do 
maior numero ; c se o fizesse seria uma lei 
iníqua; e nas. rcvoluçOcs politicas é um 
absurdo pueril, pretender a uniformidade abso-

. Ma de opini11o, que só é filha do tem JlO c 
da cxpcricncia. 

. · Talvez o que hoje se mostra dcsafl'cclo á 
causa da independencia, seja depois o seu 

· mais acerrimo defensor, quando se comenccr 
dos interesses della, · que agora n11o alcança. 

Em uma palavra a pena legal deYe sempre 
. rccahir sobre o crime, c nno sobre a prcsum
pçno delle ; c opiniões n11o s11o, nem jimais 
fori10 crimes sen11o no imperio da tyrannia. 
Quando algum pois dentre nós praticar factos 
contrarias · :t indcpcndencia . proclamada c 
cstatuida, seja embora havido como traidor 
á palrin ; como tal processado e . castigado, 
segundo as leis existentes que esse c!'Ímc 
castig11o, seja europeu, ou oriundo do Brazil; 
antes disso porém, n11o. Eu odeio c detesto 
toda a liberdadc·q'ue se procum por camiJJhos 
c meios avêssQs da justiça. O presente projecto 
loca de injusto, aggravn a uma classe de 
cidaunos preponderante por seu JJumcro c 
faculdades; chama-os touos a partido, c divide 
a unino da Jilmilia brasileira Cf!lC se deve 
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cslt·cit::tt· quanto für possível ; por isso eu disse 
a principio que ellc errt injusto c impolilico; 
volo portanto para que se rejeite. 

O Sr. Araujo Limo.:-Sr. presidente. Ha 
materias que, ou pela sua natureza, ou pelo 
modo porque elln.s s:to tratadas, exigem que ex
ponhamos cm publico os mo ti v os que nos detcr
min1lo a apoiar pró ou contra; a materia que se 
deu para ordem do dia, nunca julguei compre
lJCndída na primeira classe, mas a discussão a' 
tem collocado na segunda; o projecto que hoje 
se discute, nunca pensei que passasse por tno 
renhido debate ; quncsqucr reflexões que sobre 
cllc se fizessem, n.ssentci que serino bastantes 
para sobre ellc votar. · 

Eu nilo pretendia fallar sobre elle; um hon
rado membro que presente se acha, pergun
tando-me ao entrn.r para este salno, se eu pre
t~ndia tomar parte no de!fte, respondi-lhe mui 
sm1plcsmcnte que nM, j:i ·porque os meus fracos 
talentos cm nada pouiilo contribuir para se es
clarecer a matcria, que eu deixava para mais 
sublimes oradores, e já porque julgava nno dc
Yiamos perder muito tempo com esta discussno. 

Como porém se tem h·afndo esta mnte1·ia do 
modo o mais seria, e como um honrado membro 
esquecendo-se do lugar em que se acha, soltou 
crn defczn do projecto algumas expressúcs, que 
podem ter um se11tido nliO mui decoroso úque!les 
que opin:Io em dirccçilo contraria, expressões 
J;í notadas por outro honrado membro, c que 
uno repito porque nno gosto de insistir cm cousas 
odiosas, mas sempre dizendo que o honrado 
membro nllO. as pesou bem, qu:mdo as. proferiu; 
resoh·í-me a expôr o meu modo de pensm· a 
este respeito, para que se nllo fique em dudda, 
quues os meus sentimentos, c quacs os motivos 
que me delerminno. • 

carta me afiançava ; ciclad:lo, ainda que nalura
l~sado, cu teria direito a que as minhas preroga· 
llvas fossem guardadas, aC[Ucllas que n carta me 
asscgm·aya; cu havia ele exigit· o seu cumwi· 
menta. 

Aquillo po!s que em !aes circt~mstanr:ias (o 
que torno a dtzcr, Deu~ nno permtt!a qne sue
ceda) eu quereria para mim, é o que hoje devo 
qu:rer para os que nlío sendo nasc{dos neste 
pa1z, gozM todavifl ncllc dos direitos de cicladllo 
c isto com tanta mais razllo quanto na hypo: 
tltese que figuro, um estrangeiro naturalisado 
lltlO goza da plenitude dos direitos de cidade c 
os indivíduos, de que agora se trata estno ~o 
goso pleno de todos os direitos. ' 

lsto posto, .como proflssilo de m!nha fé politica 
nestas matcrJns, eu passo a exnmmar o projecto 
c~1 questno: as regra~ g.eracs de d!rcito pu
blico, e as do nosso dtretto cm parllcular me 
11110 de guiar; vistas gcraes do bem elo maior 
numero me induzir{ul ; contemplações não tertlo 
cntrncla neste lugar; motivos particulares 
devem daqui estar mui distantes; o homem 
fica naquella porta, para aqui só dc\'e entrar 
o legislador. 

Tendo eu de fullar sobre o projecto cm gci·al, 
n::to o posso fazer sem o considerar nns suas 
partes; e cu o divido em duas: na 1 • tem por 
objecto os naturaes de Portugal, residentes no 
Brazíl: na 2•, os estrangeiros em geral, ínclnic.los 
nestes os protuguezes, que para aqui vierem 
depois desta época. 

O que diz o projecto cmcruanto aos ·pl'Ímei. 
ros? · 

Fazendo entre ellcs difl'erença, diz c;ue lms -
verificando-se ·as condiçúcs que se c:d"cm n~ 
mesmo projecto, sej:to declarados cldadilos 
llrnzilciros, outros porém, dando-se o que nelle 
se declara, seja o governo· autorisado para os 
fner sahir; pa1·a os primeiros exige provas não 
cquii'Ocas de adherencia á causa do Bra~il, para 
os segundos contenta·sc com uma conducta 
suspeita. 

St·. presidente, nascido entre llrazileiros, filho 
de brazíleiros; brazilciro eu mesmo, devo ,quanto 
cm mim estiver, conserva!' n honra, e sustenta~:, 
a.dignidnde deste nome; devo, quanto em mim· 
estiver;· dar toda a protecçilo que a boa razno 
c as leis mandllO que se de aquelles qne se 
ornil.o com este titulo. 

Q11alquer que seja o lugar do nascimento, eu 
só tenho em vista o cidadno, é esta a unica qua· 
liclade que me occupa; esque·ccndo-me de cir
cumst:mcias particulares, só examino se o indi· 
vi duo de·que se trata 6 ou n1lo cidadno. 

Hoje representante da nacno, eu tenho de ser 
nmnnhn reduzido ú classe de simples cidaclno; 
c nquillo que cnU1o quererei que os represen
tantes m.eus successorcs fnçno por mim, é o CJuc 
l1o,ic devo fazer por clles. · -

Se circumstancias cxtraorc!inarius me levas· 
·sem a um pniz estt·::mgciro, e ahi ... o que Deus 
nno permitia, motiros fortes me obrigassem n ' 
pcdit· carta de naturalisnç1lo, e a alcançasse, Cll 

exigiria dos representantes dessa nação todn a 
protecçno que lhe 'linha sido promcltida, c que a 

Temos pois na mente do ::wtot• do projecto 
duas classes de portuguezcs, uns que . tenhão 
dado provas, outros de conducta suspeita; como 
porém além destas ha uma terceira, e n mais 
numerosa, que é daquelles que nilo tendo 
occasiõcs de dar provas nno merecem comtuclo 
que sejilo lractados como suspeitos; segue-se 
que, ou o projecto é manco, emquanto só faz 
mcnçno ele duas classes, quando ha uma. tercei· 
ra, ela qual era ·necessario que se fir.esse cargo 
ou que é injusto, emqu::mto dando. sú o fôrc: 
de cidadtto bra~ileiro aos que tivessem dado 
provas, vinha a terceira classe, de que fallei, 
a ser comprchendída na segunda; c deste modo 
o Mo tc1· dado provas (o que dcpenclc de 
occnsiõcs e circmnstnncias, que nno se pro· 
porcionilO a lodos), constitui!'ia uma conducta 
suspeita, o que é a maior de todas as injustiças; 
ou pelo menos flcal'ia o governo com o arhilrí9 



de assim o Julgar, visto que m:u·cnndo-sc cui
tbdosamcntc fJUacs :1;; fJllalidadcs para con· 
sliluir ·cidadi10 brazilciro, nada se diz da· 
qncllas que del'cm concorrer para ma1·car 
tlma conducta susqcila. 

Isto quanto a mim já era bastante para se 
rejeitar o projecto. 

Senhor~s, olhemos bem para esta maleria: 
pam ler lugar este projecto, na sua primeira 
p:u·tc de q,w agora trato, seria. preciso que 
assenlasscmos, .ou que os naturacs de Portugal, 
residentes no Brazil no tempo da declaraçào 
drt sua indepcndencia nilo crno cidadàos bra
zilciros, ou que, se o. crilo, n1!.0 cstavno e1n 
cxercicio de seus direitos, ou que, sendo ci
dadnos e cm exercicio de seus direitos, cir
cumstancias todavia exigião que, conservando
se esta qualidade a uns, fossem outros privados 
do gozo destes dh·eitos, fazendo-se sahir para 
fúm do impcrio. · 

Examinaremos cada um destes pontos de 
pe1· si. Primeiro ponto: são cidadãos brazi
leiros os nal.uracs de Portugal residentes c 
domiciliados no Brnzil no tempo da declararão 
de sua indcpcndcncia? ' 

A rJucslão proposta depende do exame 
desta: quando uma parte de uma nari'lo. dis
solvendo o pado social a que toda esta~a ligada, 
passa a constituir-se á parte fazendo um es
litdo separado e independente, c organizando 
um goveri10 seu com as prerogat.il•as de narão 
livre, qpem silo neste c:1so os m~mbros 'da 
nom sociedade, os cidadilos da nova nar.ão ? 

Serão lodos os residentes nclla, c qite alti 
tinhno o seu domicilio; em qualquer parle da 
antiga naçno que liYesscm nastido, ou serão 
~úmente os naluracs desse terrilorio, que se se
para do todo da naç:to para constituir um es
tado livre? 

Para resolvc1·mos esta questão ainda exami· 
naremos outra, e vern a ser: quando uma narão 
dissolrendo o pacto social que a regia, passá a . 
cOJISlituir uma ·TIOYa lürma de governo, scr1lo 
considerados membros da nova l\unilia, cidadão 
da nom saciedade, que jít se rege por outras leis 
fundmnenlaes, lodos os que o erão da antiga 
sociedade, ou súmentc aquellcs que promovcr:to 
o estabelecimento da nova ordem de cousas e 
aquellcs que expressamente annuirno ao novo 
pacto soc.ial ? Nesta mesma l1ypothese pergun-
ta-se mms? · 

Serão memln·os da nova sociedade, todos os 
que o cri\o da antiga sociedade, til·cssem ou n1lo 
~cu naseimento nuquellc lerritorio, fossem cida
dãos por nascimento, ou por carta de naturali· 
saçào, ou serão súmcnte os que er1lo nascidos 
naquelle lerrilorio, excluidos os estrangeiros, 
rJue já ci'1\0 cidadnos por carta ele naluralisarno ~ 
Eis ns questões que examinaremos. · ' 

Para ser memh1·o de urna sociedade, faz-se 
nccessario 'o expre>so conscntiúwnto daquclll•, 
que a clla se quer lignr. As ohrig:t\'Oes, a Cjtie 

estilo snjt•ilos os mcmht·os tlc uma sociedade, 
limitando mais ou menos a sua lii.Jcnlatle na
tural, ou em quanto í1 sua propria pessoa ou em
quanto aos seus bens, devem ser fundadas na 
sua vontade; c a protecção, que aquella" socic· 
dade lhes dá, sendo rclalim ás obl'igaçües, que 
se conlrahcm, ningucm tem direito de exigil-a, 
scnno quçm a estas se s•Jjeita ; ·porque para se 
gozarem os commodos devem se sofli·e1· os in
commodos. 

Isto que cm geral se diz de qualquer s9;ie
dade, é o que com justa razi'lo, c cm todo o r1gor 
se applicaá sociedade civil ; tanto maiores silO 
as obrigações que esta impúc, · c maiores os sa
crificios que esta exige, quanto mais liYre, e 
mais claro devcscr o consentimento daquellc, 
que para clla entra. Entretanto as leis civis não 
exigem essa expressa dcclaraçi'lO daquelles, que 
são nascidos no mesmo paiz, ou que mesmo 
tenilo rmscido fúra cOIIcorrem ncllcs as circum • .. 
stancias, que ellas mesmas cstabelecc1~1, para 
que se possa qualquer chamar cidadão. 

Os naluraes do paiz presume-se que querem 
ser membros da mesma familia, de que o fot·ão 
seus pais ; é por isso .que e !las lhes preslão toda 
a protecção na sua minoridaile, presumindo que 
querem ser cidadãos do paiz, cm que nasccrno; 
cllas o considerilo como taes; e nesta qualidade 
tomando-os debaixo de sua protccçào, exigem 
dclles todos os sacrificios de que são capazes. 

Ch0;lando a maior idade, c estando já nas· 
circumslancias de julgar do seu estado, 11110 pra· 
ticando acção nenhuma por onde se conheça, 
que têm aclhcrido a outro pacto social, vilO go
zando das vantagens, que as leis ·do paiz do seu 
nascimento lhes oiTercccrltO; confirma-se cada 
vez mais a prcsumpç1lo; c continuno a let· a 
mesma considerar;llo. 

O Jhclo pois do nascimento, provindo de pais 
naturaes, e o da conlinuaç1lo da rçsidencia, têm 
sido olhados cm todas as naçúes como bastantes 
para constituir a qualquer cidadãO de um paiz ; 
ou para fhllar com mais exactid1lo, só o facto 
do nascimento, acompanhado de certas circum
stancias, tem sido considerado como bastante 
para produzir este cffeito. 

De tudo isto conclúo que lodo aquelle, que 
residindo no paiz em que nasceu, não tem dado 
provas de desapprovaçno da fúrma de governo, 
porque cllc se rege, deve ser considerado como 
cidad1lo desse paiz. 

. Como porem ninguem de1•e ser membro dl! 
uma sociedade scnllú por sua livre vontade, por 
causa das obrigaçoes, que passa a contrahir, e 
como por isso ningucm deve ser membro du 
sociedade alguma, sem que assente que llte con
vem as leis, que a regem, conclúo igualmente 
que, uno dando o nascimento mais do que uma 
prcsmnpção, de que naturalmente se ha de que
rer ser cidad11.0 da nn~~ãO, de que o sno aquclles 
de quem se descendem (o que n1lo basta para 
se conlraltirem ohl'iga~·úcs de tania monta) llc·_ 
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l'emos asscntr~r, que o faclo ue p~u·ticipat· 1.h\s J 

vantagens que a sociedade o!Terecc, c de cumprir 
com as obrigações que clla impoe, é que tem I 
sit.lo considerado como fundamento, de que se 
quer ser cidadão daquella nação : c por isso a· 
acquisiçno dos direitos de cidade nãO depende 
necessariamente de uma declaraçüo expressa 
da pal'le d:tqucllc <[llC goza de tacs direitos ; o· 
nascimento, verilicando·se certas condições, d:í 

lcrritorio; e rptando p:1s.i:t a pctli1· C3l'l:L t],_, 
r:iLI::tdM, tem dado l•Jdas a;; JII'OI'ns rJIW lhe 
ugmua a lürm:.L Lie ~·ll'emo rpw ai li reina; e, 
obtendo a carta, fica consiucrado como citladrto 
gozando de lodo:; os dit·citos (com as cxcc· 
pç~cs que ern algumas parte.;; se têm cstahc· 
Jcc1do) c de toda a pt·olec'.~llo dus léis. 

Ora, mudando-se a lüt·ma rlc governo uma 
vez que este eslt•tmgcit·o continue a. r'esiclir 
no paiz, que goze das· vantagens que a nova 
l'órma de f?Overno lhe o!Terccc, que cumpra 
com as olmgaçúcs que clla 'impoe, temos ncllc 
um cidadil.o como outro qualquer, por isso 
que continuando a residir c a gozar tem mos· 
trado que, agradando-lhe o lerrilorio, no.o lhe 
agrada menos o govemo, c então está no 
mesmo c:tso que aqucl!e que, sendo nascido 
no paiz, conlinita a sua residencin der,ois da 
muda~ça da J'órma de governo, moslrando 
com 1sso que este lhe convém, o que, como 
j {L moslt·ei, é o verdadeiro .fundcmento que 
deve regulo. r a ucquisiçilo dos direitos de c:dade. 

a presumpçrto, c por isso as leis lhe concedem a 
protecçllo; o facto posterior, confirmando aquclla 
traz cQmsigo esta. 

Taes têm sido os fund::uncntos de todas as 
legislações. Ora appltcando estes principias ao 
ponto cm qucstil.O, digo que, mudando uma na· 
~~no a sua lürma de governo, dissolvendo o pacto 
a que eslava ligada, todos os que gozav1lo dos 
direitos de cidade, continuno a gozar dos mesmos 
direitos. · 

Para este elTeito n1'to é necessario, que se faça 
uma declaraçno expresso. cta yonlade; como já 
mostrei ; o ser considerado pelas leis como ci· 
dadão, e o conlinunr n goznr da sua protecção, 
basto.o para que ellas cslendilo o seu e!Teilo. 
Aquelles, que mudada a fórma de governo, con· 
linu[o a residir no mesmo paiz sem lhe fazer 
opposiçno, pelo contrario procm·ão a prolecçilo 
das leis, têm dado por isso toda n prova, de que 
querem continuar a ser membros da mesma 
família, c aqui milita em toda a sua força o 
mesmo fundamento, que as leis têm lido em 
vista quando dilo ao nascimento a acquisi\~M 
dos direitos de cidade. 

Se acaso porém alguns fazem rcsislencia á 
mudançn da fórma do governo, ou procurilo eles· 
ll'llil-a quando já estabelecida, estes estão no 
mesmo c~:so· que aqucllcs, que se oppocm {L von· 
ladc geral da naçilo; mas não é destes ·~w lhl· 
lamas; porque contra estes !ta f~.clo positivo, 
que as leis têm providenciado. ., .. 

Portanto, mudada a fórma de governo cm um 
paiz, conlinuão a ser. cidadMs os qne o erilo ale 
ahi, sem que se exija um acto forn1al de appro· 
vaçllo, cxcluitlos sómenlc aquclleõ, que de qual· 
quer modo lcnhil.O mostrado não quererem 
adherir ao novo pacto social. 

Passando _;í segunda questil.O, dit·ei que un.o 
só se con:iiucrilo como cidadilOs lodos os que o 
erilo pot· direito de nascimento,· senão lambem 
que passo.o a set· consiJemdos como la.es aquelles 
que já o m·il.o por carta de nnluralisaço.o. 

O que liga o homem a um estado, s::to, nn.o 
fallando ele mc.tivos particulares, os meios de 
subsislencia c de commodidadcs que cllo oO'e· 
reee, c a fúrma de governo, porque se ellc rege ; 
ningucm sae do seu paiz pam se estabelecer cm 
outro senilo porque vai procmar uma l'orlunu, 
que rili nil.O poude adquil'it·, ou porque foge Lle 
um governo que o opprime. 

Estabelecido o cslt·angciro cm um paiz lem 
mostrado, por este sú lhcto, que lhe convém 
pa1·a ns. suas economias purliculurcs uquellc 

TOMO!!. 

Portanto, mucl:.da a lürma de governo em 
uma nação, a qualidade de cidadão não sú 
acompanha úquelles que o crilo por nasci· 
mcnto, sem entre cllcs se fazer. di!Terenr.~a, 
scntlo lambem se entende :íquellcs que o erno 
por carta de nalmali.<açll.o. Assim rcsohid1s 
estas duas qucslOcs, pa;;scmos a cxmroina1· a 
principal. 

Quando um:t pat·lc de um estado, entendEndo 
que lhe não convém a fórma de governo pelo 
qual é cllc lodo regido,. ou que, estando uniria 
ao lodo, nilO ptide gozar das vantagens que a 
natureza lhe ofl'erer.e, c qnc perde mesmo na 
nniM negando-lhe aquelle o gozo Llc dil'eitos 
que lhe pertencem, se scpam c constitue-se cm 
estado livre, lcrn por este facto dis;:olvidn o 
pacto social, c passa a formar um governo in· 
dependente ou L1~1aixo da mesma J'útma, 011 

. debaixo de uma rúrma nova, o que ludo ~~· 
reduz a mudai· de governo. 

Ora, dissoll'ido o pacto social de uma na\~il'o, 
c cslabclcciua uma nova lürma de governo ou 
no seu lodo, que é quando-ella conscrl'ando 
a sua unidade quet· que os direitos magcsl~l· 
licos scj!\o de difl'ercnle modo exercidos, 011 
em parle, que é o caso de que agora traiamos, 
lodos· aquellcs que Cl'ãO ciclndnos continuno 
a gozai· dos mesmo:; direitos, s~rn que o 
lugar do nascimento innua na sorte que r•s 
deve acompanltar 

CidadãOs até o momento da revolw,,àil •lc· 
baixo de uma fórma de gOI'Cl'llo, elle:;, tnlnlada 
csltt c creada outra nova, continnil.O a gcza1· 
da prolecçilo das leis, c a cumprit• com a~ 
oln·igaçoc:o que estas impocm: clles têm por is~o 
dado todas as pt·ov:\s tle quererem annuir o no1·o 
pacto SOCial, eJJes dci'Clll, por isso Ser consitll'l':t• 
elos como mcm bras da nova familin, isto •\ 
como cidndào. 

Portanto se a mudança dn Ctlt•ma de go· 
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\,el'1l0 Ilrto allcm a qualidadc dc cidad1l0 de , caso dcidara a sociedade que o eid:ulno 'esliL 
(PI'! gOlal'.1? os (Iue ,llclIc rosi,li1lO, sc mé~mo I )lhisic,~Ill~nle illlpo~sil)!lila~lo de exercer os 
os eSll'illlgcll'os são lidos na mcsma cOllsJ(lc- i soos chr(JIlos j 110 pl'lllleu'o 1l'l'oga-Ihe a suspen
ração, de\'clllos dizcl' que, sr.pamda uma parte I silo corno pena uo crime, 
ela lIa(:ilo do seu lodo, que no seu fundo n1l0 ' A sllspens1lO dos dircilos todas as vezes quc 
t'! mais do quc uma mudança de governo, aqucl- não til'eL' por fundamento uma destas duas 
lcs que ahi I'csidiãO como cidadllOs, conlinu1l0 :\ cousas, é um aclo de despotismo j a sociedadc 
ser do lllcsmo modo, "isto que a sua residen- n1l0 a púdc decretar, Ora, pergunto: estão os 
cia, o scu silencio e n 'parlicipa(.~ão das van- natumes uc Portugal no segundo caso? E' 
tagcns, c o cumprimcnto das ohrigações, que claro que n110, EstilO no primeiro? Ninguem 
~ão os \'el'dadciros funl!:tmentos da acquisiç1lo dirá quc sim. Logo, nilo ha \'UzllO para se dizel' 
dos direitos dc cidadc, produzindo cste ctreito que estilO os scos direitos suspensos. Vejamos 
em um caso, dcvem igualmente produzil-o agora se ~om eITeito estilo no goso de todos elIes. 
no outro, As sociCdades regem-se por· tres especies de 

Este principio jú roi reconhecido em Por- direitos j direitos naturaes, direitos civis, e di-
I.ugal. Quando os pOl'tuguezes lcvantarão a voz reitos politicos. Os primeirog Silo os que a 
,1:1. sua regencraçll.O, e proclamar1lO uma nova natureza grava no coraç1lO do homem, e '0 
fórma (Ie governo, scpararilo-se por isso do acompanhilo em todos os lugares c em todos 
resto da naç1l0, e as olltras partcs da monar- os tempos j ellcs dilO OI'igem aos contractos, 
ehia conlinuarllO a regcr-se ]leIo systema an- c ser\'em ele fundamcnto a todos os actos civis: 
tigo,Em Portugal estal'ilo estabelccidos muitos estes nM podem ser suspensos: o homem nM 
nalllraes do Brasil, porém apesar elc este seguir póde ser privado do soo excrcicio j e n110 é 
nma onlra fúrma de governo, nem por isso destes que agora fallamos. Os civis, quc fazem 
~e entende0 que elles deviilo ser considera- a legislaçilO propria dc uma naçno, estabelecem 
dos como estrangeiros: cidad1lOs até afJuellc as relações mlltuas entrc os cidadi1Os, regul1lO 
momento, e1les continuarão a gosar dos mes- os contractos, estabeleccm os matrimonios, 
mos direitos j a SU:t n1lO opposiç1l0 ao no\'o as tutellas, os testamentos etc. Os politicos que 
sy:ltcm:l, acompanhada das outras circum- n1l.o são menos pl'oprios dc uma nar,1Io do que 
slaneias qlle tenho apontado, era bastante para os anteccdcntes, marcilo as relações dos cida-
~c conhecei' a sua vontade. dãos pam com a sociedade, e determinão o 

Cond(lo lIe llldo qlle acabo de dizer, qllc modo porque estes entrilo mais ou menos 
i'epal'nda lima parte de uma nação do seo ill1l11edialamcnte no exercicio da autol'idadé 
lodo, c cl~mda .\ calegoria de estado livre e publica, 
independente, fiquclles que residino naquelln Quacs llciitcs dircitos cstão suspensos? 03 
parle separada, fossem 011 não nclla nas- civeis, nilo j o scu cxercieio lhes é plcno j 
cidos, CtlntilluilO a gosar dos dircitos de cida- gos1I.O tle totlos sem dilferença: os polilicos 
dão:;, lima 1'070 qll(· os gosas5cm até ahi. Fazen- ignalmcnlc lUto j cllcs lhes silO communieados, 
tio a~ora :lJl]lli~'a(:fLO t!cstes Pl'incipios ao C[I;;O até, Ille:imo os da repl'~scntaçM naciollal, c 
""1 I[nc;;tào, ,1100 lJuc os natul'aes de POI-Lngal mllll os temos élltre nU3 assentados nesteo; 
residenles, c LlOiniciliados na. Brasil no telllpo bancos. Aonde está 'pois a suspcns1l.O d03 di-
da Llcclal'a(:ào Lle sua indcpendencia gosn\'ãO rcitos? NãO será facil de mos!t·ar. 
dos -direitos (h~ ei,htde assim como aquellcs Portanlo, nilo só sM cidadnos os naturaes 
(ltlC aqui lt'm o seu nascimcnto, do mesmo dc Potugal residentes no Brazil, no tempo 
motlo qne aquel1cs naturnes do Bl':tsil, que da dec1araçno da sua independencia mas tam-
se dcixarào ficar em Portugal s110 considerados bcm estãO cm exercicio dc seus direitos. 
eúlllO ddaulI.os tlaquella naç1l0, sem quc sc Orn, se assim é, pergunta-se (c é csta a 
possa dizel' que o nascimento por si só os faça tel'ceim hypothcse que figurei no ]ll'incipio ) : 
cidad1lOs da no\':1 nní'no. Tenho resol\'ido a 1" convém que sc consel'l'cm estcs direitos a 
qUêstãO, se O~ nalllmes de Portugal rcsidentes uns rcconhecendo-os C0l110 cidJdüos, e decla-
no Bmzil no tempo da declaraçno da sua in- l':tndo-'os como tues, e que. scjl10 outros )lri· 
t1cpendel!eia s:to ali não cictadll.OS da no\'a "ados delles, fazendo-se immcdiatamenlc sahit· 
1I<u,'1Io j c a t,,"ho resol\'ido al1irl11ati\'amente: para fÚl'a do imp('rio c paru o seu paiz? 
passcmos agora a examinar a 2\ c vem a scr, Os individuos de que sc trata, SilO, como 
~e acaso, sendo ellcs cidndnos, estilo cm cxcr- ja provei, cidadilos do imperio, c como tacs, 
cicios dc seos direitos, só por crimes podem scr privados dos. seus 

Ninguclll, SI', presidcntc, púde ser privado direitos e só por meio de scntença j e nada 
ncm mcsmo suspenso do excrcicio dc scus disto se vê. 
direitos scn1\o pai' ,um lhclo scu, ou por 11111 Póde-se, é vcrdade, uutol'isal' llluitas vezes 
faclo da nalurczil. Unla violaç1\o do pacto sodal, o go"erno para fazer removcr o cidadilo dc 
Oll uma imJlussibilidade [lhisicll, como a mino· um put'a outro lugar j mas nunca para pclo 
ridlldc, ou 1l10lcstias, é que podcm fazcr sus- seu juizo o privar dos scus direitos de ci-
pcnder o cxcrcicit) dos tlil'citos; no scgundo dadilO j isto exige nccessariamcntc UllJa seno 



lcur,:a, c é preciso para isso instituir-se um 
processo; silo neecssarios (actos criminosos, 
c f;tz-sc ueccssaria a convic~llO. Portanto pri
rar o cidadão dos seus direitos sem estes 
meios lct:acs, c sú pelo juizo do governo, é 
o maior de lodos os despotismos ; c o que 
mais revolta é ·vêr-sc que se mandno ir para 
o seu paiz ; c que paiz! Um paiz que jit per-· 
dcrllo, aonde pelo lacto de aqui licm·cm cstno 
considerados como unidos ao partido que 
aquelle paiz chama rebelde! 

Dizer que uma conducta suspeita basta 
para autorizar o privar-se o cidadno dos seus 
direitos de cidade, é, além do absurdo de eri
gir-se uma suspeita em prova c dar-se como 
certo o que é dm•idoso, introduzir-se o prin
cipio o mais perigoso na sociedade, c lirmar 
debaixo do pretexto de salvaçno publica o 
mais tcrrh·cl despotismo; c se a sa!l•ar,:ão pu· 
hlica pede hoje que por aquclla sli causa 
sejno uwndados sahh- os naluraes de Portugal, 
cu lemo, lenho justas razões para temer, que 
amauhll a mesma razll.o se allcguc para se 
fazerem sallir, como não cidadttos, os mesmos 
uaturucs do impcl'io. 

E !JLW.cs silo as garantias que ;:c dão ao 
cidadl\0? Nenhumas. , 

Quacs as testemunhas? Poder(t o cidadao 
conlrarial-as? Qual a rcspon~abilidadc do mi· 
uistro? Nada disto se vê. 
. Dar esta autoridade ao governo, 6 fazct· 
dependet· dos caprichos de um ministro os 
mais sagrados direitos do homem ; fazt•t· \'a
cillanle a sua. sorte nas 1111\os de um inimigo 
quê vil c atrair;oadamentc o irá falsamente 
denunciar; c então leremos lodo o gcnero 
de baixezas, c a porta aljcrla íts intrigas. 
Sobre isto, assim como sobre a rcl!ex:to an· 
lccedcntc, nada mais direi, porque já assaz 
se tem dito; porém para fazer mais clara 
cs!tt idéa, e tornar mais sensível o absurdo 
que se pretende, passarei a desenvolver as idéas 
seguinte>: 

As leis naturacs, regulando Iodas as acções 
dos homens, c acompanhando-os cm lodos os 
períodos da sua vida, n!lo sno todavia, como 
desgraçadamente nos mostra a experiencia, 
suflicienlcs para. os conlêr nos seus deveres; 
c mesmo reunidos. os homens cm sociedade, 
adquiriuclo novas obrigaçocs, c dando origem 
;t muitos actos que sll.O lilhos seus, ou cllas 
nno pr~scrcvem regras que regulem estes actos, 
pot· isso que dependendo clles da sua li vrc 
vontade, dcota só depcndcni as regms fJUe os · 
clil'ijào, ou prescrevendo-as súmcntc cm geral, 
faz·s~ mister para seu inteiro cll'cito quc·scjno 
clclct·minadas. E' por isso que cm seu soccorro 
vêm as leis civis, as quacs dando nova força 
(tqucllas leis, ou explicando-as, ou detcrmi· 
nnll(lo-as nos ca:1os c regras r;crucs, cstabc· 
tecem n. harmonia c concerto uas acçucs dos 
hom~ns, que de antro modo se n:to podcritt 

] .j.j 

conseguir; tblu Halurcztt >ito, pur exctnplu, 
as leis da mcuoridade dus filhos, c da~ pre-
:;cri p~úc~. . 

Ainda nilo bem scgum cm. seus raciocinas 
a rn~ão dos menores, uão rct·saclos uo; 
uegocios da \'Ída ltmnana, a raztlo dila que 
nnu devem ser deixados a si me:Hnos ; rJtW 
a administmr:ito de seus bens não lltcs dcrc 
sm· confiada i que as suas l'aculdadcs, crnfim, 
prcciso.o de ·um director, c que por isso devem 
estar debaixo da dirccçll.o de algucm. 

Logo, porém, que uma maior idade lhes dti 
a cxpcricncia nccessaria, c um vigor de racio
cinar capa~ de se regerem por si, a mcsuttt 
razllo tliltt que, dispensados então tia sujci\'flo 
a um director cm que a mesma natureza os 
tinha collocado, tomem administt'a\:no de sua~ 
pessoas c seus bens, c fação um uso line 
de suas lacultladcs. Porém, co!lltJnanto a mzrto 
mostre que !ta uma idade cm que se deve 
cntrat· em pleno uso de seus direitos, e! la lo· 
da via nflo a uuu·ca: isto é proprio da~ lei:; 
ch·is. · 

O legislador consultando o descurolvimcnto 
das li\Cltldudcs pltysicns c moracs do homeut, 
c olhando pam o que ordinariamente succcdc, 
lixa esta idea, c esta uma vez tnarcaela, qual
quer que seja o estado t!c capacidade elo 
menor, ú eslc consideratlu como apto pat·a 
se reger. 

O mesmo com as prcscripr;ücs : cstabclecidrt 
c reconhecida cm direito · (t propriedade, c 
estabelecidos os t!ill'erentes modos ele adqui· 
rir, a sua segurança pede qLIC Ltrrl<l vez L]UC 

se exercem os direitos de domiuio. por algtm; 
nnnos, não se deve muis ser dclles esbulhmlo ; 
ainda que se possflo allegar)li'OYU.S de inteira cou
vicçao, a paz c soccgo das famílias, as perda~ 
das fortunas que trazem• comsigo as tlcmanda:;, 
a segurança do ,direito de propt·iedatlc cxigctn 
que o possuidor continue no gozo pacifico da 
cousa; porém a raz!lo não marca este numct·o 
de :mnos1 isto é proprio elas leis civis. 

Uma vez marcado aqucllc numero, não é 
licito questionar ; o dit·eilo de propriedade, 
vacillantc até decorrerem aquclles armos, passa 
a ter toda a estahillidadc. 

De ludo isto concluo que eslahclcccndo as 
leis naluracs muitas regras cm gemi, tis lei~ 
civis loca fixar :1 sua de!crn~inação. 

Ora, appliquemos estes principias: 
Dissolvido o pacto social, passa-se a esta· 

bclccet· uma nova lüt·ma. de governo ; c aqucllcs 
que conlinu:to n residir no mesmo tcrrilorio, 
sem opposiçtto, entende-se que querem an · 
nu ir a ella ; entretanto como pódq succcelct· 
que lhes nllo agrade o novo pacto que se 
acaba de formar, pede a razão que se marque 
uma época, passada a. qual se cntcndtt que 
se tem adherido ú nova ordem ele cousas; 
isto porém é 'da compctcncia. das. leis civi~. 

O goso tios direitos, o ctllll]lt'tmenlo das 
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se qtwt· litZl't' parte da nol'a sociedade; mas é 
JJCCCtioario H!an:at' o lc111po em que aqncllcs 
litclo,; ~c po:;::::w ai legar: 01·a isto é o que nós 
I'Cmos na lei de S. :\1. o Imperador, pela qual 
:;e concedem algnns mczc,; pat·a se retirarem 
aqucllcs CJliC nl\o rplir.crcm SCJ' eitlad~os no 
Brazil. ' 

Al]lli lcliiOS pois que a regra gemi do direito 
publico unii'CJ'sal já J'oi determinada pelo nosso 
direito particular ; c por isso, aquellcs que de
pois tluqncllc tempo alli marcado se dcixarno 
fiem· no Brazil, sno cidadãos brnzileiros, mes
mo pelo nosso direito. 

Considerai-os portanto como n:to cidadnos, 
ou aulorisat' o gol'cnio pam os lhzcr sahi r, 
sendo clles cidad:tos, sem os meios legues CJUC 
scrl'cm de garantia, é, além de absurdo cn~ di
reito, faltar a todas as garantias que a sociedade 

"lcm promeltido. 
A lei CJUC estabelece um tempo certo para 

sahirem os que não quizercm gosar dos direitos 
de cidadi\0 brazilcit·o, c uma promessa que se 
litz cm nome da nação de con~idcrar como lacs 
aos que ficarem; lei-os agora em outra consi
dcrar;1lo, é faltar ao que se promcttcu. 

E considct·al-os como cidadãos, poré1u ol11m 
com cllcs como se n:Lo fossen1, é ucga1· as :;a· 
ranlias que a sociedade concede nos que estilo 
no seu seio ; o que é a maior c mais rcrollantc 
de todas as inj ustir,•as. 

Portanto, se como lenho provado, os naln· 
rac~ de Portugal residentes no Bra~il, s1lo cida
dãos brasileiros, cllcs n11o podem ser pl·ivados 
deste direito sen11o por crime, c por uma 
scnlenr;a que o dc!!larc ; c por isso é claro que 
n:to se púde fazer di/Tcrcnça entre elles, conscr· 
YaJI(!o-se eslc direito a uns, c negando-o a 
oult·os; c deste modo lenho resolvido a terceira 
(jUeslào, 

Reunindo agora as di/Tercnles parles do meu 
discuJso, digo que se os natm·acs de Portugal 
residentes no Brazil no tempo da declaração 
da sua indepcndcncia, c que se deixar11o ficar, 
,;fio c:idad11os brasileiros: o que mostrei, n1lo 
sú por direito publico mJi,·ersal, se nno lambem 
pelo nosso direito publico particular, se clles 
csl11o cm cxercicio de lodos os direitos, c se 
n~o lt::t uma raz11o que possa autorisar o poder 
nrbilrario, que se pretende dar ao governo, de 
fazer sahir para fóra da sociedade como nilo 
ddadMs aos que o sãO: c se o projecto cm 
qnesl11o se J'unda, ou na !Jypolltcse de n11o serem 
cidad11os, ou na hypolhcse de se poder conceder 
ao governo um poder tno perigoso como injusto, 
conchío que o projecto é inulil e injusto, e que 
por isso deve ser rejeitado. 

Se alguns destes ll:m l'iolado o pacto social 
a que se ligarno, scjM pelas leis condcmnados ; 
:tquc!Ja mesma que concedeu o prazo para se 
retirarem, declara as penas a r{uc !icno sujeitos 
os que lentarem contm a sociedade; por essas 

leis, poi,;, sejrto punidos. ::ião cidarlnos, a cllas 
cslno obrigado,;; mas n1lo se allc~uc a salvar.~;1o 
publica, a qual nunca pódc justificar um tno 
wamle allcnlat!o contra os mais precioso;; dit·ci
los do homem ; c nem vejo mesmo o perigo 
que lauto se anlollm a alt;uns honrados mem
bros. 

EutrJuanlo ;\ segut1da parte, sc~undo a divi
sfLO que fiz, direi muito pouco, porque j<i. assaz 
se lcm dilo. 

Esta lem por objecto os estrangeiros, inclui
dos nestes os portúguczcs ·que vierem para o 
Brasil; c diz que nno scjilo admillidos a lugares 
de honra e inlere5sc sem que oblenhilo carln. 
de naluralizaçi\o, dependendo esta de rcsiden· 
cia de sele annos. · 

i\' ada mais inulil do qne is lo; cm parle já 
se acha isto na~ leis aeluacs, c por isso inulil; 
cm parle excluirimnos do nosso _ serviço a 
lanlos estrangeiros que hoje servem na nossa 
marinha, c que tanto lcrn aproveitado ao 
Brazil, e pot· isso impolitico; cm parte seria 
isto suppót· que nús ni\o tet·iamos conslitui\~ilo 
antes de sele annos. 

Sobre cada um desses artigos já as~az se 
tem dilo, c cu nada tenho que accresccnlar. 

De ludo que lenho dilo concl{m que o 
projecto nM deve passar á segunda discussno; 
elle é inulil, é injusto, é impolilieo. 

Tenho pois exposto as minhas idéas soliJ·c 
esta malcria; a assembléa decidirá o que 
melhor entender. Entretanto desejo que o 
p11hlico seja bem instruido das razões que 
me moverM a opinar deste modo; c estimaria 
muito que os lachygraphos apanhassem hoje 
o meu discurso,- para que a lodos seja bem 
conhecido o meu modo de pensar. 

O Sr. Andro.da. Ma.cho.do :-Sr. presidente, 
se acaso me deixasse lemr dos desajos de 
ganhar popularidade, que nno quero conseguir. 
por sacrificios da minha consciencia, con ven· 
cido demais, como estou, de que será inulil 
quanto se disser a favor de um projecto, 
proscripto desde a sua nascença, talYcz deixaria 
de cançur esta asscmbléa com a expressão do 
que penso ; mas escolhido pela naç11o para 
promover o seu bem com todas as minhas 
forças, nilo a serviria como devo, se calasse 
o que sinto. sobre os perigos a que a vejo 
exposta. Direi pois francamente o que cnlencio. 

Confesso, apczar do muito respeito que 
tenho ·no illuslrc autor do projecto, que o nno 
acho bem ·redigido, c que até nenhum dos 
seus :u·ligos adoptaria na fórma cm que cstllO . 
concebidos; mas como o principio cm que 
me fundei pam votar que dcl'ia passar ti 
segunda discussno, ainda nno foi destruido, 
comludo quanto lenho ouvido, continuo ·n 
\'Olar do mesmo modo, pam que depois se 
corrija o que für col'J'igivcl. · 

Eu sei, St·. presidente, CJUC este projecto lem 



1;ido colllhalitlo, por lcmlcnlc a excitm· a l'iva· 
!idade a que se tem chamado Jilhn dn iguo· 
J'mwía c proprio de almas mcsquính:1~; inas 
eu quizcra que al;;uns Srs. deputados que 
l'allárM a este respeito liYcssem cm lcmbranl;a 
que o cidndno de Genebra dizia :-que quem 
am:wa o mundo lodo, era para se dispensar 
de mnnr pessoa alguma em particular, c que 
o mnor que se estendia ao mnndo inteiro 
ficaYa cm palavras ;-quizcra que se lcm· 
bt·asscm que nessa rivalidade entra o amor 
da patria como elemento essencial, e que ainda. 
que seja. muitas. Yezes filha da ignorancia, 
como sem rivalidade nno lm patriotismo, esse· 
nobre sentimento que nos far. . emprehcndcr 
lllO grandes cousas, devemos perdoar-lhe a 
mesquinhez da origem, pela nobreza a. que 
nos eleva. 

N1t0 vamos pois destruir de todo essa rh·a· 
lidado que ha. de sustentar a nossa indepen· 
dencia. Sei que é preciso tm· conlemplaçtl.o 
com os tempos; mas cu ntto Yejo que por 
este lado mereça. o projecto ser representado 
com côres 1110 odiosas. 

Nt\0 deixarei de confessm· que o !i,• artigo 
é escuro c o terceiro impratica,;cl ; mas lambem 
nno pódc negar-se que redigido por diverso 
modo, nno será, como se tem dito, nem inulil, 
ucm injusto. 

Disse o illuslrc deputado que o projecto 
era inutil, porque j{t tínhamos sobre o seu 
objecto as precisas determinações ; ulto sei 
que com isto se prove a sua inutilidade, porque 
c:;sas medidas de que se falla farão mera.· 
mente lcmporarias ; nem preenchem os fins 
•Jue teve cm vista. o autor do projecto. 
Exmuinemol·ns. . . 

O decreto de 18 de Setembro do annri passa· 
do nno clmmou cidaclnos brazilciros àos por· 
luguezes residentes na Brar.il; marcou prazos 
para se retirarem os que nno quizessem ndhc· 
rir it causa. do Brazil, declarando que se algum 
dos que ficassem ou dos riuc se resolvessem 
a saliir, atacasse o systema. cstahelc'eido seria 
castigado com lodo o rigor das leis. 

Eu respeito muito o nome do imperador c 
o do ministro que rc[erendou o· decreto, mas 
sempre direi que cru bem desneccssariu esta 
decla.ra.çno, pois todo o homem que ataca ás 
leis do paiz cm que reside, é puuido; para 
isto nnó se precisava daquelle decreto. 

Diz lambem que todo o portugucz europeu 
ou bra.zileit·o que estiver prompto a. defender 
a causa do Brazil de,· e trazer n fiôr. verde 

· dentro do angulo de ouro com a lcgenda-in· 
dcpcndcncia. ou morte ;-mas nno declara 
que por isso ficno cida.dtlos hrazileiros; 
c com cll'eilo se julga que se estendeu o 
direito de cidadttos a todos os portuguezes só 
por usarem lia flôr vct·tlc, digo que nno sei 
oudc li1o bamlo se vcndno o~ fúros de cidadl\0. 

O der: relo de H de J nnciro tambctll Hão 
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di~ cxpressamculc •JuC d,'t os direitos de ei
dadno bmzileiro nos porlut;uczes fjlle .. alisli· 
zercm ús comliçoc~ nclle npoutada;; para o:; 
que derem cola.belecer·se uc~tc paiz: é ver· 
cinde que indircctamenl.c se púdc cnlcndet· 
f[Ue os residentes antes do decreto s:to eida.d:tos 
brazileiros; mas nil.o é assim que estas cousas 
se l'azem; nno é assim que se lcgisht com pe· 
lcnlcmcntc soht·c esta malcria. 

Emende-se pois este dcl'cilo; c a esse fim 
considero preciso o projecto, como reforma 
desses cdilos e decretos, para se conceder ca· 
tcgoricmnenle os direitos de cida.dil.o nos 
portuguczcs que a.bruçárr..o a nossa causa. Ma:; 
já se chamou aqui a. isto injusti~u, dizendo-se 
que esses direitos elles os possuem pelo facto 
da rcsidcncia. 

Conresso que nt!.O sou dessa. opinião, c que 
nno admitlo os principias de direito publico 
apontados, e que, em verdade, n~o s11.o os 
adoptados pclns outras nações. 

Nt!.o ha. nenhuma que conceda. po1· tão pouco 
o direito de cidadt!.o a. um cslr~lllgciro; as 
mais liheracs como já disse marcão pelo menos 
um certo tempo pam se adquirir a.quella 
qualidade. 

A' vista disto nil.o sei como pelo simples 
facto da. rcsidencia se possa set· cidadão ; é 
preciso que a. sociedade o queira, c o mlnlilla. 

Mas disserão alguns St·s. deputados IJUe 
estes principias h;:to tinhão a.pplic:.w~o no caso 
presente, porque os por\uguczc:; não crão cs· 
trangeiros, crno cidaclnos que cotunosco per· 
tcncião a um corpo social, c que 111lo podi:io 
perder os direitos que possuino.. . 

Eu furei uma uni cu distincção: o~ f[UC 
comnosco trabnlharllo a. bem da. nossa causa, 
sno cidadnos bra.zileiros, ninguem lhes llis· 
puta esse direito ; direi mais, os que nno estão 
cm nenhum .destes dous casos, não são ci· 
dadãos brazileiros. 

Eu julgo esta. distincçtto muito neccssaria, 
pot·que os porluguezes (fallo cm geral, nrw 
quero que se ca.lunmicm as minhas cxprcs
soes) n!la Jlodcm ser a.lfectos it causa do Brazil, 
conheço que alguns bcnemcrilos que for1lo 
dos primeiros a trabalhm· para a. nossa mdc· 
pendcncia., resistindo ú tcnlaçn.o do amor 
du patria.; mas o ~;t·andc numero d.clles vllo 
com o nos~o systema porque os seus mtcressc:; 
assim o exigem. 

Além disto todos os dias se mulliplic1lo os pas · 
quins, c appareccm proclama.çOes convidando 
as tropas o pegar cm armas .... sei que sno 
obras dos porluguezes incapazes de conhe?cr 
o que é justo, porque os outros s::tiJcm avahal' 
o nosso brio, c sabem que um llOYO lwiosu 
n1lo póde ser scnn.o naç11.o liwc. 

Ha pois grande tliU'cren~a Clllrc os por· 
luguczc:; r~sidcBlcs uo llmzil ; n:to pudem ,;o.• r 
lodos Jlletlido~ pela tncsma bitola; c se ll lizes· 
somos pmlicariamos 1111.1 acto tlc iuliJ!Clls:t P;CIW· 



rusidudu, e a meu rúr pct·i!;;uso, c :;rnndemcnte 
perigoso. Por este::; priudpios julgara preci::>as 
algumas proYidcncias, c Jlcsta Yistu adoptei 
em gloho o projecto 

Não approro porém os sctiS m·tigos, pelo 
que j;.i mostrei cm outm sessão; c por isso 
111c lembro de oilcreccr as seguinte::; emendas, 
pedindo que séjno tomauas em considemção. 
110 caso de passar o projecto ;í segunda dis· 
cussno. 

cr Ao ].• artigo; Todo::; os porluguezes resi· 
dentes no Brazil ao tempo da dcclarar;no da 
sua independenda, que não dertia mostras de 
inimisade ti nossa sagmcla causa, c á pessoa 
de S. M. Imperial stl.o cidadlíos brazilienscs. 

cr Ao ar!. ~.·. Aquelles porém, que se 
mostrarão inimigos da indcpendencia, nno s1lo 
ddadnos brasilienses, c continuando sua con
ducla a ser adversa ao actual syslema, Jica o 
goYcmo autorisado para, no espaço de Ires 
mczc::;, os fazer partir para o seu paiz, ou 
para qualtJuer ·outro que cllcs cscolh:to, com-
lauto que saiào dos limites do imperio. · 

•r Art. :J.•. Os que Yierão depois do dc
erdu de U de .laneil·o deste anno, apczar 
de lcrum dado a::; lian~!as exigidas, ficno igual· 
mente ~ujeilos a ser transportados, como 
o::; jll'inwiros, quando o governo assente {t 
vbta de prcsump(·11.o legal, que cllcs sno. pc· 
rig;osos ao scccgo do Brnzil. 

" .\ 1'1. 4.•: 0::; que Yicrem daqui cuJ di· 
ante ulio serão nthniltidos neste imperio du· 
ranle a guerra. Pódc porem o govemo debaixo 
da sua responsabilidade achniltir a uu1, ou 
oulro individuo, lendo cm vista o bem do im· 
perio, e a ulilitladc que· póde cansar a sua 
acquisi•;11.o. 

" Arl. 5.". Para cxectlf,'11.o dos nnleccdenlcs 
mtigos, Iodes os portuguezes residentes ·no 
Brazil pal'liciptli'Úú ti camara da villa ou cidade 
em qne residirem, o seu nome, nnluralidadc, 
idade, occupaçilo, pt·olcslando a sua adhcs:to 
anl.crior, c actual no syslema do impcrio; c 
quantlo dentro de ummez não tenha a camnra 
deuuucia alguma da autoridade administra· 
lira, que invalide o prole~lo, pam o que lhe 
~crú feita ignal parlicipaf,':IO pelo declarante, 
lica1·tiú recuuhcciclos cidaduos, e uo gozo de 
lodos os tlh·eitos cil·is c politicos, que coJno a 
cidadãos h)';lzilicnses lhes dcv1lo compelir. 

" Arl. ü.'. Se porém appat·eccr ua camara 
dcnuneia da aulol'idadc adminislrnlim rcs· 
pccti1·a conll·a o protesto de adhcsão; a mesma 
L'aJnam cout o ::>cu nccessor decidid, depois 
de ouvido o accusado se clle estú no caso do 
J'I'Ínll'ii'O 1111 do Sf.'f;llndo artigo deste projecto. 

" Ao t1rt. !)", ;irtigo í". Todos os porlu· 
guczc~ •JIIu nao liJre111 re~:ouhecitlos cithul1los 
hrazilit·u~es 11a IÜ!'Ina dos arts. 1' c ;j• nfLO 

pódcm occupar lnga1· algu111 de l1onra, c:onfi· 
anc,:a c provei lo; c i~uahnculc os que rie1·11o 
depois tia cleclmw;ão tia iudcpcllliCHciu. 

cr Art. 8.• Os que forem admi!lidos pelo 
govel'llo, como ulcis ao imperio, fkarüo sujeitos 
á mesma inhabilidadc, sall'o se a assembléa 
o dispensar. 

cc Art. 9.' Esta dispensa porém se não 
estenderá scn:to á occupaçãO do emprego, c 
nunca á parlicipaç1lo dos mai5 direitos de 
eidade. 

cc Arl. 10. Os decretos de 18 de Sctémbro 
de 1822 c de H ele .Janeiro deste anno, são 
reyogados na parle, cm que oppoem ao presente 
dccreto.-Paço da assemb!Ca, 23 · de .Junho 
de 1823.-0 deputado, Antonio Cadod Ribeiro 
de ..,:ndr~da 'J,[a.cllado e Silva. ''// 

o, Sn>. CAn~Emo DE C,urros 1. An.\UJO Lm.\ 
fizer1lo algumas breves reflexões, unicamente 
dirigidas a fixar com clareza as itléas que 
linhilo ex pendido cm seus discurws, . c que 
pnrecião de algum modo alteradas ua resposta 
que acabal'a de dar-lhes o Sr. Andrada 
Machado. 

o Sr. Muniz Tavares :-Sr. presidente, pe•,!O 
só a permissão de dizer duas palavras. ObsetTo 
que alguns dos Srs. deputados ~u cscaudali· 
surão ... (A' ol'dem á o1·dum.) 

O Sn. ALEXCAn :-Nno senhor, não estamos 
cscandnlisados. 

O SH. Pm:iHDEsm :-Basta. meus senhores. 
jlt se tem fallado l'úra da ordein ; agora 
peq;unlo: 

1." A rnalcria cslti surtícienlemcnle discutida 
c portanto terminada a primeira discussno ?
Decidiu-se que sim. 

· 2." O projecto passa ti scgundtt discuss::to? 
-Resolveu-se que não; c ficou portanto rejci· 
lado. 

Por nno hit1·.et· parecer algum de commis
sno passou-se {L terceira parle da ordem do 
dia, que era o pl'Ojeclo da commiss1lo de 
consliluir,!ãO sobre a J'ónna da promulga~![O 
das leis. 

o Sr. Andrada Machado :-Pot· bem da 
m·dcm; peço a V. Ex. que para 11ão gastarmos 
tempo inutilmente, se pergunte sempre que 
houl'cr algum projecto, se é maleria de dis· 

· cussno, na l'órma do regimento. • 
O Sn. SEcm:1'.\n!O C.\Hl:Etno DE C.\lll'OS leu o 

projecto, que füra apresentado na sessão de 
12 do corrente, 

O Sn. PHE.~IDE~TE perguntou se a malcria 
do projecto era das mgenles c indispcnsaveis ; 
c rcncenclo·se que sim, entrou cm discussão. 

O Sr. Pereira da Cunha :-0 projecto de 
deerclo cm questão, ot·ganizatlo ua commis· 
silo d<! conslilui~ilo(a que cu nl'lo !'ui preoenle) 
dC\'C SCI' tralHtiO CUIII a IIHLÍOI' circ:Uil\S]'CC\'11.0 



por set• este um tios prineip:ws at·tigos que 
a comliluiçilo deve firrnnt'. Pam cnlil.o é que 
se devia reservar esta discus~llO, pois ainda 
que hou1'esse t!c anlicipar-se a publicn\~ilo de 
:dgum decreto, todavia seria sumciente o 
mefhodo actualmente eslabelecit!o para se
guir-se por agora, até que a conslituiçil.O defini· 
Livamentc o deliberasse. 

A questão entt·etanto set'ia talvez sobre a 
formalidade com que se deviM remeltcr ao 
poder cxecuti v o as leis approvadas por esta 
assembléa para serem promulgadas, isto é, 
se deviM ser remellidas ol'ficialmente ao 
ministro da repm·tição respeclim, ou se por 
uma. deputa.çno de sete membros dirigida. a. 
S. M. Imperial, assim pela importancia do 
negocio, como em respeito, c reverencia. clevida 
á pessoa do imperador. 

Em tal caso se parecer conveniente dar 
a este respeito a direçno a que este decreto 
se propõe, será indispensavel ou que se 
omitta a disposiçno do § 3", ou que seja 
emendnd>L a sua enunciação ; porque declarar 
que as leis feitas nesta asscmbléa como con· 
stituinte, se.iM publicadas sem preceder sane· 
çuo, como cstabe!ccc este parngrapho, sel'ia 
o mesmo que dtzer que fossem executadas 
sem alguma confirmação, tomada esta pala· 
vrn no seu sentido geral ; ou que el!as nuo 
scjllo acompanhadas da comminaç11o com que 
devem ser ameaçados os seus infractores, a 
qne os pnblicislas chamão cm sentido rcs· 
tríclo, sancçno penal, que faz uma parle es· 
sencinl da lei, c sem a qual fica sendo l'à 
sna d ispo;;Í\M : por tacs mo ti vos me parece 
que, ou se deve omiltir este paragrapho, ou 
ellr! se tle1·c emendar, para que Il!to gcja· 
mos incrcpados de pouca cxactidno e mesmo 
de et·ros commeltidos na augusla tarefa tle 
legislar que csbi a nosso cargo. 

o . sr; Ribeiro dú .Á.ndrada. :- Este pro· 
jecto tem por fim dar a formula da publi· 
c:;wilo dos dccl·ctos ou leis da asscmbléa i mas 
in~erio-sc ncllc uni artigo pril'alivo da con· 
stiluir;M, que é a sancção . tlo monarcha ; c 
por clla se aclia cm collll;aclic'\·ilo com o nrt. 4.• 

No arl. s• diz-se que os dect·ctcis da prc· 
~ente asscmbléa sertto promulgados sem prc· 
ceder sancçilo i c no -1" estabelece-se a fórma
Nú5 queremos c ordenamos-Se o monarchn 
nl\o tem sancção, como no pt·omulg::u· :>.. lei 
ha de dizet· quê quer e ordena o que m1 lei 
se dctow1inn ? Estas palavras Jhzcm entender 
que o monm·clm sancciouou c comtmlo cllc 
nno tem s:mcção ! ... 

Is lo · poderá la !vez servir para illudiL' o. 
publico i mas cu nunca njudarci Ines illu
sõcs. Diz-se mais que esta asscmbléa é cx
lmordinal·ia c que sendo as suas leis ante. 
riorcs á constiluiçno, não deve Ler neJlus in-

Jiif.) 

gcrencia o utuutu·cha, bem que venha dcpoi~ 
a Lcl-:t por :u·ligo conslilucionnl. 

.Jú tlissc nesta assembléa c torno a repc· 
til-o, cn nno considero livre uma naçllo prla 
simples divisão dos poderes ; cslou persuadido 
que a base principal da liberdade é n hn1·· 
mania, é uma lal ou ·qual ingcrcncia de um 
em oulro poder, c esta de·;e conceder-se ao 
rnonarcha nas leis ant.cl'Íorcs it conslituiçllo, 
assim como o poder Jcgislatiro ~ tem nesta 
mesma época uo poder cxccu!Lvo, quando 
este se deslisa dos seus deveres. 

Se ningucm nega este direito ú. asscmbl~n 
para pót· termo üs aberrações do executivo, 
qual serú o motivo de nno ter ~ste tamhcm 
autoridade de pôr termo ás at.crrnçüe5 rl:t 
assemhléa ? ... 

NilO se me diga que é por ser cxlt':lOrdi· 
naria ... anteriot· :í consliluiçno; para mim é 
mais uma razão pam ll1e conceder esse di· 
reilo porque de todas as ~ssemhléas nc· 
nhu~a ha que tenha m~is abcrrnçuC's do qnc 
a cxtraordinaria, c é ,insto C[ne 11a,ja quem as 
reprimn. Voto portanto que se snpprima o 
nrt. 3• tio pr(\jer:to. 

o sr. Andrnda. Mnchado:-Eu sou dr. opí· 
niilo contraria; os meus princípios ~l\o intr•i· 
rarnente opposLos aos do illuslrc pr<'opinnnfP. 

Disse ·cm primeiro lugar C(LIC nno podia 
admillir os termos-queremos c mand:unos 
-depois de se estabelecer no terceiro nrli!!o 
a. promnlgaçllO das leis sem snncção; m·n, o 
nobre deputado devia repnr:ll' c;ue estas t·enexúes 
só têm Jngar na 2'' discussão, e nllü i1cstn cm . 
que se dt•batc unicamcnfe a com·cnir.ncia tio 
projecto mas como 1:11lou lürit da ordem ;;ou 
obL;igad~ a responde!' lambem fú.m r.ll't orrlcm. 

Sr. presidente, a necessidade ~le ohe<~er:t•r 
{L lei lambem COJ1stitue vontatle me tonal c .Jl!Sl:L 
quando a lei decreta que nM c ·precisa a 
snncçilo, o imperador diz-Quero-porque a 
lei mandn. A loda a ,·ontadc prer.etle um 
motivo· c neste caso . o impemdor quer c o 
imperador manda, porque . ningnem é <!is: 
penstldo de obedecer :is. le!s gel'iles. ·: Du·e; 
mesmo á face do mundo· mteu·o qnc sei'J:t nova 
a necessidade da sanc1~ilo do monnrelta J~nra 
haver conslituiçl\o; era o mesmo qne d;ze~· 
que cllc dava a ~onstilniçilo it nação i m~;; a 
nar.na disse-nos-Ide fazer o pacto ::oc1al; 

· màs reparai que os podercs•jit eslt\o ?ivi.d~dos. 
que o executivo cst;í confiado a nm mchY!lluo 
que é 0 chefe hereditario; e qne a religião 
ha de ser conscrl'ada.-Ora se n6s . faltarmos 
a alguma destas condiç?es, a nação dcs~pp~·o· 
vará a nossa obra i c o unperador com ,Jusl!ça 
appellará pam o voto geral, quando atacar· 
mos dircitQS que lhe competem; porém nnn_ca 
quererei que cllc possa dizcr-nos-ni\o tlCCCI~O 
a constilui~:llO porque me uno n~t·n~a ; vu~ 
nllo sois mais que m1s meros pl'OJectJsta~.-
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L:umpl'C pois rxprimir-no.> ~clnprc com toda 
a c:larc;:a; e c11 IIIDITCrci clamaudo pelos prin
eipios que me Jlat·cccm de elenm vet·•bde, 
ainda qnc possi\0 dcsa:;mdm·. 

,\gora a qucsl:lo cru e se devia suscitar ,,;•rÜ\ se 
esta lei pódc ou não ser considemda consli· 
lucionalna parle da dispe11sa da sanc1•ão; cu 
direi que a sua doutrina esl:l de tal modo 
ligada com as malcrias constilucionacs, que 
não pode deixar de estar na mesma regra, a 
respeito da sancção. Quanto ;\ contradicção 
entre os dous artigos torno a dizer eu nlto a 
descubro ; quando o chefe da nação diz que 
quer; é porque elle sempre deve querer o 
bem da naçlto; e entao manda. como executor; · 
ordena na parle que lhe compete, respeitando 
a lei .. Tulgo pois que o projecto de\'C passar c 
conservar·SC O ar[. 3'. 

O Sn. C.mxr.mo n.1 Cuxno~ pt·ctendcn mostrar 
a necessicbde da suspcnslto de alguns lermos 
elo projecto. 

O Sr:. ALEXCAil :-Agorit não se trata ela 
boa ou má redacÇilo do projecto; mas sim· 
plesmenlc se dc1·e ou nilo passar ú 2" discussilO. 
::ier{t bom que não gastemos tempo fallnnclo 
fúm. da ortlem. 

o sr. Almoidn Albuquerque :-0 presente 
projecto é talvez, aquelle que mais tem exci
tado a geral attenr;ão cllc cnvolrc molel'ia sobre 
que anticipadamcntc se tem fallado cm varias 
periodicos; onde a opinião conlral'ia {t dos 
i Ilustres autores do projecto; é a que tem 
wassado; c do direito de sanccionat· que eu 
ülllo; diz o projecto que os decretos da presente 
;IS5elnblé;t serão JH'omulgados sem preceder 
sancçr10; com·ém poi:; para venladeit·a. intel· 
liióeneia da malcria, que exaniinemos o l[UC 
é ~ancrüo' 

Um 'dos sabills da constitui\';J.o l't·•mcczn, 
l\laloucl, a tlefinc (a meu vêr mui jutliciosa
mente, ainrla que não é esta a dennição das 
escolas anligas)-11111 aeto de sohcmnia pelo 
rp1al n lei é a eXJH'Cssão anthentica de que 
lae;; ou l;tes delibcraçúe;; do corpo legislativo 
~ãn a \'enladcim vonlade da .nação. 

Ora, rceonhecido o prineipio de que a sobe
r;,tlin reside c;:scncialmente na na~'ão, de quem 
o poder de lt'~rislar é privativo, nada é lM 
fheil co1no entendr.t· rtne, lilzendo a saucr;tto 
parle integrante d;l lei, é lambem uma prero· 
gatil'n da sohera11ia da naçilo: é um poder 
propriamente seu; mas é lambem fhcil de 
entender que nno podendo esta auloritlade ser 
cxcrcilada pela IJ:lÇ'àO mesma, neccssaria
lllent" lm· de ~er delegada, do mesmo modo 
rrnc b a 1\ICiild;:ul" de legislar. 

Nag monarcllias eon~tilueionae~ :whnndo-sc 
tliri1lidos tüdos. M podct·es polilicos, h.a eomh1do 
l111Hl dignidade t•mincntl.!, cujas funcçCC';; C' 
porll't'l'.~ p;:IM ele la! maneira t•onstilnidns, 
lJIIi' aq!ll!ll<o, CJIIl' tJ,·lJn ó l'I!\'Cstidu nfto lcudu 

os enidado3 e as ambirúes ordin:u·ias no.; 
outros homens, nnu pó~le achar angmcnto 
na sua fortuna partir:ular, scnilo na felicidade 
geral. E' evidente ser t:unbcm da utilidade 
geral que . a na\'110 cncat·rcgue c exija dessa 
dignidade eminente (que consideramos estar 
acima de todos os interesses particulares) toda 
a gamnlia rclativamcnlc aos actos do poder 
legislativo ; os mandatarias da naç:lo, cm 
quem clla conna o poder de deliberar sobre 
co interesses communs, sendo autorísndo 
momenlaneamenlc para tno auguslas funcçoes 
com difTiculdadc podem despir-se de todos os 
interesses e de todas as paixões particulares ; 
e assim, podendo abusar em grave prejuizo da 
naçM; nada é mais natural elo que encarre· 
gar a fiscalisaçM e exame a respeito ele seus 
procedimentos {L suprema autoridade, tl essa 
dignidade eminente, que o Yoto geral da 
navão lem.escolhido e destinado para vigiar 
sobre a felicidade publica. . 

Portanto é visto a todas. as ·!mies que o 
chefe da naç1lo é o guarda nato da felicidade 
geral ; é aquclle a quem pertence vigiar sobre 
todos os outros poderes, a elle pertence pois 
ver se os actos do poder legislativo silo, ott 11:10, 
conformes :i vontade da naçao, a isto é qne 
se diz sanccionar. Mas como é, c quando lhe 
compele este poder ? 

lncontestavelmcnle quando, e pela maneirú 
que a lei t'undamcutal lhe marca ; logo antes 
dessa lei fundamental estar organisada, antes 
de estar determinado o modo por que a digni· 
elude eminente lm de exercer as suas 
fuucçúcs nas relaçoes marcadas, como a.;; 
exercer:\ cllc? De nenhum modo. 

E a qncm pertencer:\ pois esse pode1·, a 
neulmma outra autoddadc senrtO aos rcprc· 
sentanlcs da naçll.o, · que têm dclla recebido 
lodo o poder para formar a comtitui~'ito do 
estado. 

E~tú pois visto que quando o projecto· diz 
que os clect·clos da presente nssembléa scrno 
promulgados sem preceder sancçilo, expressa 
um principio incontestavcl de direito, cnten· 
dendo-sc, como se deve entender, que falia 
das leis constitucionaes, c organicas j e neste 
sentido approro o pr(\jecto, e digo que ~ de 
toda a necessida~lc disctllir-sc quanto ante>. 

O Sr.. Pm~SIDE:>"l'E:-Se ninguem mais quct· 
fallat·, proponho se cst{t concluida a 1." discn:;
sno, c se o projecto passa á segunda?-
Dccidio-sc que sim. . 

Como ena era ::tinda chegada a hora, pnsson· 
se à discussilo elo regimento da assemblé:t 
no artigo seguinte. 

'' Arl. US. Tudo o que se tmnscrcvcr no 
r~gistro das propostas ser;\ authcnlicado com 
o appcllido do secretario, qne responder:, 
pela sua ex1cr,·no. " 

O Sn. C:.1r:~Emo DE C:.\llros ;-Como j{t honrc 
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allcrnçrto nos artigos aos sccrctal'ios, ,i ui go 
conveniente maior clareza neste dizendo-se-

• o I ' 

voto, assignadn ·por mais lrcs Srs. deputados. 
" Declaro que na scssno de honlcm f11i 

pr1meJro sccret::trJo-em lu,.,ar de-secretario-
como se I~ no artigo. "' 

O Sn. AnAuJo LDJA :-Kilo npprovo u dccla
raçil.O porque me parece que quem deve assignar 
é o sccr?tario que r.cgistra a acta. 

J;lepo1s de curto debate approvou-sc o artigo 
na fúrma indicada pelo Sr. Carneiro de Campos. 

'' Art.. G9. A todo o cidadilo é licito re
presentar por meio do presidente da asscm
bléa o que julgar proveitoso fL naçilo. " 

,o sr. MaiP. :-Esta disposirilo 6 mui van
lrtJosa, mas eu quizcra .amplial-a mais, de
terminando-se que taes reprcsen lnçaes poss1lo 
ser feitas-por meio do presidente da assem
blén, . secretarios ou outro qualquer deputado. 
- F01 ~pprovado com a emenda proposta pelo 
Sr. Maia, 

O Sn. PuESIDEl:TE declarou que não pro
seguia a. discussão por estar chegada a hora: 
c nomeou pura membros interinos da com
missilO de legislaç1lo os Srs. Fernandes Pi· 
nhciro, Gomlim c Pacheco Silva. Depois as
signou para ordem do dia : 1', o projecto 
sohm a promulgaç1lo das leis ; . 2", artigos do 
regimento ;: 3", segundas leituras de propostas. 

Levantou-se a sessão ús 2 horas da lar
de.- José Ricm·do dcG Costct Aguim· de An· 
drada, secretario. . 

RESOLUÇXO DA .ASSEl\!BLÉA 

PAn.\ FRAXCISCO FERREJnA 13ARRE1'0 

A asscmbléa geral constituinte c lc:;is· 
Iativa do impcrio do Bra7.il, allenuendo no 
Justo motivo de falla de sande que V. S. ai
lega para ser dispensado por 15 dias de com· 
parecer neste congresso c tomar parle nos 
seus trabalhos ; manda participar a V. S. que 
lhe concede a liccnr;a de que precisa pdo re· 
ferido tempo de 15 dias. . 

- Deus guarde a V. S. Paço da nsscmhlén, 
cm 25 de Junho de 1823.- José Joaqu·im 
CctJ'IlC'iro ele Campos. 

.. 
Sessão cm ~6 de Junl1u 

l'RESIDE:iCIA DO SR. AXDRADA E S!L\'A 

Reunidos os· Srs. deputados pelas 10 da 
manhn, fez-se a chamada c achar1lo-se pre· 
sentes 56, faltando por doentes os Srs. Ro
drigues Vclloso, Gnmn, Ribeiro de Rczcndc, 
Ferreira Barreto, H.ocha c Silveira l\lcn~onça. 

O Sn. PnESIDENl'E declarou a!Jcrla a sessão 
c lida ~ nela da anlcccdcn te foi approvnda. 

O Sn. ~furnz 1'.wARES mandou ú mesa para 
se inserir nu neta n seguinte dec!m·açl\o de 

'1'0)!~ ~. 

de valo que o projecto respccliv::unente aos 
portuguezus passasse ú 2• discussrto.-Pnço da 
asscmblca, 2G de Junho de 1823: -Ji?·an· 
cisco J1lnniz Tava1·cs - O depu lado Costa 
Ar;wiar- Anton·io Carlos Ribdro de Andradct 
.lliaclwdo-llfartím Francisco Ribdro de An· 
dracla. " · 

O Sn. SEcRETARIO CAnNEmo DE CAMPos leu 
o seguinte ol'licio do ministro . de estado dos 
negocias da guerra : 

" Illm. c Exm. Sr.- Tendo levado ao co
nhecimento de S. M. o 'Imperador o ol'ficio 
de V. Ex. datado de 18 do corrente mez, 
cm que, da parle da assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperio do B~nzil, 
requer os papeis c informaçües a respeito 
da prisão do cnpilil.O José de Vnsconecllos 
Bandeira de Lemos, c outros officiacs que 
vicrno presos do sul, afim de poder a as· 
scmbléa deliberar sol5rc o requerimento dos 
mesmos, recebi ordem de S. M. I. para rc
mcller a V. Ex. as cúpias juntas, de n. 1 até· 
n. 5, pelas quaes se conhece que. estes omciacs 
for1lc enviados presos da colonia do Sacra
mento pelo general lmrto da Laguna, no go
verno provisorio da. provincia de S. Pedro 
do Sul, para este os remcller como fez, para 
esta côrte. Devo lambem informar a V. Ex., 
para conhecimento da assembléa, que S. M. I. 
mandou fazer conselho de guerra aos refe· 
ridos olficiaes, p:ii·a respondcr·cm pelos crimes 
de que sno arguidos no ol'ficio ( c~pia n. 2 ) 
do barl\0 da Lagüna, ao qual se ol'liciou cm 
15 de Janeiro c cm 30 de l\Inio deste nnno, 
para rernetter para aqui o summario das culpas 
de que ütz mençilo no cilada .o!'licio (cópia 
n. 5). Finalmente cumpre-me. acc.resccntnr 
nilo só qrre cm da ln: de 2G de Alml se I hcs 
mandou abonar os seus respectivos soldos 
pela U!Csouraria :;era! das tropas, mas que 
tendo os referidos ot'lieiaes requerido por di· 
versas Nzcs os seus passaportes para se reli· 
rnrem pura Portugal, ou outro qualquer parlo 
estrangeiro, S. M. I. mandou indeferir seus 
requerimentos, visto que deviM ser primeira· 
mente julgados dos crimes -de que for1lo nccu· 
sados. Deus guarde a V. EJt. Paço, em 23 de 
Junho de 1823.-Jotio Vieira ele Carvalho. 
-Sr. José Joaquim Cal'lleiro de Campos JJ 

O mesmo Sr. secretario participou ter· re· 
cebido dos mesmos presos um rcqllerimenlo 
dirigido ;i nsscmhléa sobre o . caso da sua 
prisno. 

Ordenou-se que unidos estes papeis aojll'i· 
meiro requerimento dos supplicanles, já all'cclo 
ft asscmbléa, ficassem patentes aos Srs. de· 
pulados que os qutzcsscm examinar antes de 
de se discutir a sua maleria. 

o sr. :RochCI :Franco :-Orgllo da minha 
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província, c testemunha dos muitos abusos c 
vcxarücs que solfrem seus po\·os, cu faltnr,1 
ao n{en dever, se deferisse por mais tempo o 
chamar a attcnção desta augusta nsscmbléa cm 
seu allivio c favor, com o qual devo certo 
dr contar, quando fallo diante elos pais da 
pnlria. 

Começarei pois, Sr. presidente, pelo gravoso 
decreto de 18 de Março de 1801, com que 
o ministerio portugucz mimoseou aquclla pro· 
vincia, quando era no lhrono o despotismo; 
antes porém que fallc desta 'lei injusta, op· 
prcssiva c absurda, como facilmente a reco· 
nheccreis, exporei o facto CJIIJ a motivou c 
lhe deu origem. 

Pelo fim do anno de 1í9i montam a di· 
vida activa da fazenda publica na minha pro· 
vincia a dous mil setecentos c sessenta e cinco 
contos de róis ( quasi sele milhões) e cons· 
tando na real presença a lentidão com que 
progredia a sua sua cobrança, quando aquella 
se devia cslranl1ar em -grande parle :í. junta 
da fazenda pela indilfcrença com que em boa 

.presumpç1io olhava para um dos principacs 
objectos; que devia inspcccioúar, pelo contra· 
rio conseguiu de alguma sorte ser premiada, 
cxlinguindo·se pelo mencionado decreto os 
administradores particulares, que então tinhão 
a gerencia c arrecadaçüD das dividas dos con· 
lractos. c aulorisando-se tt·cz dos membros da 
rcl'ericla junta da fazenda para entre si coi1s· 
tiluirem uma outra junta denominada da ad· 
ministração gcr:tl, a cujo cargo fosse quanto 
até alli era do cuidado c inspecção dos admi· 
nistraclores particulares; assignando-se·lhes para 
isso premio, nào á custa da fazenda· publica 
como era antes do alvar{L de· 18íGO, mas sim 
lias executados, a quem se havião de tirar 
'!, G c 8 por cento, ti. proporção dos annos 
decorridos depois da época do vencimento de 
seus contractos: c não é nada, no espaço de· 
dezcnovc annos c meio, havião rendido os 
laes por cento para cima de cincoenta a cinco 
contos de reis. Tanto tinhilO pago os mise· 
ravcis executados de mais das suas obriga· 
~ões, afóra diligencias de meirinhos e custas 
de cscrivães rapaces, para que nil.O ficasse 
sem applicação o proverbio : do pão do meu 
compadre bom bocado ao meu afilhado. 
. !\las vamos ao decreto, eu o leio. (o ol·ador 
lc1t o decreto, e depois cont-inuou.) Lei esta, como 
já a principio a caractcrisei, injusta: 1 •, por· 
qua por ella se vem a tirar aos executados mais 
daquillo a que sa hnviilO obrigado no tempo de 
seus contractos, e isto tanto pelo que loca-aos que 
havião contractndo antes do citado decreto eomo 
pelo que respeita aos que contractarl!.o depois, 
porque não me consta que j{mlais se declarasse 
semelhante clausula a algum contractador, e 
nem que estes a aceitassem por condição de 
seus ditos ccnlraclos. 2•, pot·quc semelhante lei 
pno distin~uc entre os devedores dolosos c os 

de boa fé, entre os qunes são culpauos na mora, 
e os que nclla nilo têm culpa, vindo a levar-se 
indislinctamcntc a uns e outros mais daquillo a 
que se obrigarão, c is lo com prejuízo de terceiro, 
quaes os fiadores, que muitas vezes vêm a pagar 
o que absorverão os por cento; algumas vezes 
com prejuízo lambem da fazenda publica, quando 
nem o fiado, nem fiadores têm já com que sal[lar 
a sua divida, como frequentemente acontece. 

E' opprcssi va por isso que, sobre pag~rem os 
miscravcis executados aos ofliciaes de justiça 
diligencias por ventura mal levados, visto como 
são assalariados os seus pela fazenda publica, c 
além dessas diligencias muito excessivas a es· 
criv1les de má fó, por· fim ainda lhes s1lo prose· 
guidos os por cento, nM tendo muitas vezes 
para pagar o principal. 

E' finalmente absurda porque essa lei subsis· 
lindo, e responsabilisando a nova junta á junta 
da· fazenda, vale o mesmo que submeltel·a, c 
responsabilisal·a a si mesma, por isso que os 
membros da junta da administraç1lo geral s:10 
os principaes membros da junta da fazenda, do 
que resulta que a nova junta dará contas quando 
quizcr, c como quizer, visto que em lodo tempo 
3 preponderarilo a 2. 

Com eiTcito·é isto mesmo o que acontece, c 
se prova: 1', porque mandando o citado de· 
crcto que a crcou, que a nova .junta remctla 
annualmentc ao thesouro publico da côrte um 
balanço exacto do estado e progressos da sua 
administração, sou informado que desde o anno 
de 1819 tal balanço se n1lo tem apresentado no 
thcsouro. Em 2• lugar .prova-se disto que sendo 
creada com 5 amanucnses a administração geral 
tem por vezes estado só com 3, c isto certamente 
pela razão de augmentar o dividendo entre os 
membt·os interessados da mesma admini~lt·ação, 
emquanl.o os amanucnscs são sobrecarregados 
com as escripturnções, do que rrsull:~ andarcni 
estas em utruzo, e deste atruzo a falta daquellc 
balanço. · · 

Prova-se finalmente disto que mandando o 
decreto tirar os por cento das cobranças feitas 
por execuções, é constante que na administração 
geral se tirão, e lcvão ainda dos pagamentos es.
pontancos, pela só razão·dc serem !'citas depois 
dos annos marcados para os mesmos por cento: 
entretanto ningucn1 toma contas disso e J povo 
da província geme cmmordaçado. · 

E' por todas estas razões, c pura atalhar tantos 
ahusos c vexações que proponho a aboliçno 
daquella junta da administraçno geral pela re· 
vogaç1lo do citado decreto que a creou, e a esse 
fim apresento o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

" A assembléa geral constituinte e legislativa 
deste Impcl'io decrctn: · 

cc 1. • Fica sem vigor o decreto de 18 de Março 
de 1801, que mandou crcar na provincia de 
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1\!inas Gentes a junta denominada da adminis· 
Lraçtto geral. 

" 2.• A junta da fazenda da mesma provincia 
fica encarregada de quanto fazia o objecto da 
exlincla junta de adminislraçtto geral, como 
parle que fica sendo das suas allribuiçocs. 

cc 3.• O solicitador da. fazenda continuará a. 
scrl'ir no que lhe incumbia pelo sobredilo de· 
crcto, sem outro ordenado mais que aquclle que 
lhe compelia de antes. 

" 4.• A junta da fazenda COJlservará o nu
mero de nmanuenscs c contador, que· julgar 
ncccssilrios para o expediente do que lhe accrcscc 
em cargo pelo presente decreto. 

" õ.• Os amanuenses e contador venceráõ o 
mesmo OrdenadO que a(é aqui I pago porém pela 
fazenda nacional c thesouro da provincia.
Paço dh nssembléa, 25 de Junho de 1823.- O 
deputado Antonio da Rocha Franco." 

O Sn. A:mn.~D,\ MACHADo requereu que se 
prop,uzesse se era urgente a malcria do projecto 
para se resalvar o juramento dado pelos Srs. 
deputados. . 

Entrou·se cm debate sobre este objecto, e 
fali arllo os Srs. Andl'Uda Machado, Franr.a, Cnr· 
neiro de Campos, Almeida c Albuquerque c 
Pcrc:ra da Cunha (cujas falias se nilO publicil.o 
porque n11.o se entendeu o tachygrnpho) ; c jul· 
gando-sc a matcria discutida propôz o Sr. prc· 
sidente se .devia preceder esta quest::to prcli· 
minar de urgencia substancial da materia (L de· 
libcraçil.o ela m csma malerin. 

V enceu·sc 1.• Que tinha lugar a mesma qucs· 
to.o prejudicial. . · 

2. • Que linha lugar depois da 2• lei lura. 
3." Que vencida o. urgencio. de que lraHlo os 

arls. 162 c 163 do regimento ficassJ,ímplicita· 
mente vencida Lambem e prejudicada v. dis· 
.cussllO c vencimento da urgcncia substancial da 
matcria proposta. . · 

O Sn. Roeu.\ FNNCO requereu então a ur· . 
gencia accidcntal de que lraU!.o.os citados artigos 
do l'egimenlo. · 

O Sn. PnESJDE~TE a propôz; e sendo apoiada, 
passou-se a discutir a dita urgencia. 

Feitas algumas reflexões, pedia-se o adia· 
menlo da discuss!!.o, que foi apoiado e vencido. 

O Sn: AR.\l:JO L1~1A pedia· a palavra c o!Tc· 
receu para accresccnlar no regimento o se· 
guintc 

ARTIGO ADDIC!Ql(,\L 

cc As propostas que fizerem os Srs. deputados 
deveráo ser reservadas para a ultima hora ; se 
porém aos auto1·es as julgarem urgentes para se 
lerem antes da ordem do' dia, as mand:m\õ ti 
mesa, a cujo juizo toca julgar desta urgencin.
.tlmt(jo Lima.n- Ficou para 2• leitura. 

Passou-se ó. ordem do dia que era a 2" clis· 

cusstto do pi'Ojccl.o da commissito de conslituic·ão 
sobre o modo de promulgar as leis. ' 

cc Art. 1." De Lodo o projecto de lei, uma 
vez reduzido a dccrclo, e lido na assemhléa, 
fm·-sc·Mo deus autographos assignados pelo 
presidente c os dous primeiros secretarias, os 
quaes ser1lo apresentados ao imperador por 
uma commissilo de sele membros, nomeada 
pelo presidente. >•-Passou sem discusso.o. 

cc Art. 2." Um dos aulographos será rcmcl· 
tido, depois de assignaclo pelo imperador, ao 
archivo da assemblea, c outro ·seri promul· 
gadc nn lürma do al'l. 4". n- Passou sem 
discussão. 

cc Art. 3." OsJ.Clecrelos da pt·escnte asscrnhléa 
scr110 promulgados sem preceder sancçilo. " 

o Sr. Andrada Mnchado: - ( Não se en· 
iendc!t o tachwraplw. ) 

O Sn. RmEmo DE A:mRADA, refcrindo·sc no 
que .tinha dilo na sessD.o antecedente, declarou 
ser de voto que se supprimissc o ml. 3", 
não só pela incohercncia que havia entre a 
sua doutrina c a do ·1", como por emolvcr 
de certo modo a qucst::to ela sancção, que cm 
csscncia!mcnlc conslilucional. · 

Deixemos, disse .o illustrc deputado, dei
xemos esta questão para quando della tratar
mos na constituiç::to ; o objecto desta lei ó o 
formularia da promulgaçD.o; pois limitemo-nos 
a isto, supprimindo·SC o s· artigo. Eu o julgo 
absolutamente dcsncccssario; todos nós es
tamos . certos que o imperador ha de pro
mulgar sem objecção · todas as leis :que nós 
fizermos. 

O Sr. Muniz 'l'avares:- (Não se cntenclett 
o tachygrapho. ) 

O Sr. Carneiro do Campos: - Sr. presi
dente, · a materia que tratamos é de summa 
imporlancia, c mui digna da nossa particular 
consideraçllo. De nada menos "!los occtJpamos 
do que examinar, se negando ao imperador 
a sancçno nas leis regulamentares ou admi. 
nistrativas que decretarmos nesta nsscmbléa, 
nós com c!Tcilo o despojamos de um direito 
essencial· c inseparavel do caracter sagrado de 
monarcha, de que clle se acha J'eveslido ? 
Se procedendo assim, nós alteramos a fórma 
do go,·erno decretado pela ·naçilo? Se nhu
snmos dos poderes que clla nos conferiu? 
Se finalmente perjuramos ? 

Eu fallarci nesta materia com a franqueza 
com que costumo manifestar os meus pensa
men'los, c principiarei a discuss!!.o com o con
ceituoso dito de um dos mais illustres orador~s 
da assembléa constituinte de França: Núa, 
dizia cllc, não somos selvagens, tindos n-ús daa 
margens · do Orenoco para formar uma soei· 
edade. Estas palavras de :Mirabeau proferidas 
cm uma asscmbléa de sabias, que trata,•::to de 
constituir a l~rai1Ça, têm grande applicaçD.o :to 
estado cm que nos achavamos, quando para 
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um semelhante fim nos congt·cgnmos lll>stc 
augmlo recinto; jú então nós liuhamos njus· 
lado c firmado o nosso pacto social, j;i Jor· 
mm·amos uma n:u;ão; sú uo,; reslaYa e,;peci· 
Jicar as condic;úcs indispcnsaYcis pura fazer 
aqucllc pacto proficuo, cslavel c Jirmc. 

Nós fomos encarregados de declarar c de· 
terminar estas condições; achamo-nos rcYes· 
tidos do augnslo poder de organizar o codigo 
constitucional do impcrio elo Brazil. Porém por 
mais amplos que scião os nossos poderes, 
clles já mais se podcrúO r~putar tão absolutos e 
iii imitados, que nos auloriscm a mudar, alterar; 
ou t!·ansformar ? goYerno que a nn\~tto por 
unammc consentnucnto tem adoptado. 

Sú a nru;ão possue realmente a soberania. 
porque só nella reside a reunião de lodo::; os 
poderes politicas. A soberania é inalienavcl; 
a naç~o sú delega o excrcicio dos seus poderes 
soberanos. Elia nos delegou súmcntc o exerci· 
do do podct· lcgislalil'o, c nos encarregou de 
formarmos a constituição de um governo por 
c lia j:i escolhido • c determinado; pois mui lo 
:mtr.s dr. nos eleger para seus rcprcscnlnntcs, 
Unha j(L dccrclaclo que Jossc monnrchico-con· 
slitucional c rcprcscnlnlivo o gol'ct·no que a 
devia reger. Ella já tinha nomeado o Sr. D. 
Pedro de Alcanlaru, seu suprc1no chefe, seu 
monarcha, com o titulo de imperador c seu 
defensor perpetuo. 

Estas bases jámais podem ser alleradas pela 
consliluiç:to que fizermos, ou por qualquer de
creto ou J'Csoluçno d~sla asscmbléa. Nús as 
recebemos da soberama da nnc.~ão; nós temos 
j uraclo manlél-as, c as clcl'enios respeitar reli. 
giosamcnle cm todas as nossas decisaes. 

Nestes lermos é manlfeslo que a discuss[lo 
presente deve retluzir-se ti esta questno: E' ela 
cadencia elo got'Cl'i!O monal'Cltico constitucional c 
?'Cjlrcsentatit;o. que o chefe B1!zn'C11!0 ela naçüo, 
o monarc!ta, lenha tal ingenncia no poder lc· 
gislaiit•o, que as leia po1· este elccrciaelas, niio 
possiio ser pron111lgadas c execuiadM sem a 
sancçüo do ?llOI!al'Cha! . 

Parece-me que limitada a quest1lo tis leis 
administratims c regulamentares, e não aos 
artigos conslitucionacs, ningucm dcixar(L de 
convir na af'firmativa, bem ponderados os prin
cipias que 1·ou oflcrcccr á considcraç~no desta 
augusta assembléa. 

Os gol'ernos nilo se distinguem pelas suas 
fúrmas externas : o camcter particular que 
constitue a sua natureza e classifica a sun es
pccic, só o poderemos achar nos poderes que 
exercem as dil'crsas autoridades que o com-
pocm. _ 

.A monarchia rep;escntaliva é um governo 
m1xto, que se combma umas l'ezes com ele
mentos democraticos, outras l'czes com a aris
tocracia c democracia juntamente; se nos 
conduzisscmos sómcntc pelas suas Jürmas ex
ternas c nl'IO attcndcsscmos mui especialmente 

para os poderes que exerce o chefe da nn\~ão, 
c que lhe dilo caracter augusto de monarcha, 
certamente conl'undil'iumos a monnrclüa rcprc· 
scn I ali I'U com as republicas. 

E' escusado que cu entre cm uma confron· 
laçilo analylica de todas as parles. clcmcnlarcs 
deste goYcmo com as que consl!lucm as rc· 
publicas, para Jazer patente uma verdade, que 
certamente nilO é desconhecida de uma assem~ 
bléa illustrc, que possue os mais profundos c 
depurados principias da thcoria elas leis sociacs; 
basta reflectir que cm YàO depositaremos cm 
uma sú pessoa a plenitude do poder cxcr.util·o, 
c cm vãO lhe conferiremos o Ululo de rei c 
imperador; e!lc jtímais scri um monarcha, c 
monarchin o governo a que presidir, se ao 
mesmo tempo este supremo magistrado nfLo 
fôr munido de autoridade sulTicicnte pum con· 
!~abalançar as resoluc,~acs do poder legisla· 
tn·o. 

'l'odos sabem que nas republicas de Veneza 
c Genoya o poder cxccuti I'O et·a confiado a um 
só magistrado com o titulo de doge ; que ó 
Stalhoudcr era o chefe supremo da Hollanda, 
c que a Polonia clava o titulo de rei ao mugis· 
trado que a presidia, bem como tinhilo o mcs· 
mo Ululo os clous magistrados chefes do go· 
vemo de Lacedcmonin. 

Po1· ventura lodos estes magistrados, cm 
cujas muos Sl) achava depositado lodo o podei· 
executivo, crilo monnrc!Jas? 

Por certo que não. Erilo republicanos os go· 
vemos, a que cllcs prcsidno? 

·sim. Logo, nem a unidade. do chefe ela naç1l0 
nem o titulo com que é denominado determina 
a !ürmn especifica de um governo: o que ver· 
dadeirmncnle carnctcrisa o governo monarchico· 
representativo, c o distingue elas republicas é a 
grande influencia que o monarcha tem no corpo 
legislativo. 

Todos aqucl!cs magistrados nilO crilo manar· 
· chas, apczar ele alguns dclles terem o titulo ele 
rei; porque a autoridade que cada um exercia 
era meramente passil'a, cstrictamcntc limitada 
ÍL execuçãO da vontade do poder legislativo. 

E' isto uma verdade bem demonstrada pela 
escala dos grios ele influencia, qLtc nas diversas 
cspccies ele governo tem o chefe da naçilo no 
corpo lcgislatiYo. Nas democracias cm que todo 
o povo junto cm asscmbléa por si mesmo faz as 
suas leis, a influencia nacional csti no seu 
zcnilh politico; neste goyerno o supremo mugis· 
trado n1lo pódc ser mais do que o agente pas·. 
sivo c cxecLllOI' da vontade immediata do povo ; 
a sua influencia mL legislaçilo se reduz a uma 
simples unidade; cllc ahi n1l0 figura senno com 
o seu I'Olo, como qualquer antro cidadno, c nno. 
como magistrado, ou chel'e da naço.o. 

N:t monarchia absoluta dcsnpparecc toda a 
influencia nacional ; é este um gol'crno lliamc· 
tralmcnlc opposto ti democracia: a naçno é nada, 
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o seu chefe é lUtlo ; cllc tem cm si reunidos os 
poderes legislativo c executivo. 

Nos governos representativos n iniTucncin na· 
cional desce d9 seu zenith c é indirccln, porque 
j{t n1lo c n naçtlO que por si mesma delibera c 
dccrelu, silo os seus representantes. Se o go· 
vemo reprcsentnliYo é arislocrnlico, como neste 
governo a reprcsenluçtto nacional é limitada n 
certa classe de cidadãos hcreditarios ou electivos, 
c dclln. é tirado o supremo magistrado tempo· 
rn.rio ou vitalício ; a iniTucncia deste na orga· 
nisaç1lo das leis c susccplivcl de algum aug· 
menta, mas nunca tanto que se eleve ao mesmo 
gr:'to que a dos representantes que formt\o o 
corpo legislativo; pois se á plenitude do poder 
executivo,· de que se acha revestido este supremo 
magistrado, se accrescentasse uma metade do 
poder legislativo, ellc possuiria n. maior parte do 
governo ; o regímen deixaria de ser republicano 
c passaria a ser monarchico. 

.Para qu? u:n governo ~cja realmente repu· 
bhcauo é mdtspensavel que a p1·cponderancia 
se co?!SCl'Ve ~emprc fixá no co-rpo que ?'epresenta 
ct mamt social, c por conscqucncia que o chefe 
da nação não JlOBBct BlUJ]JCnder o effcito da lei, 
s~ja 1mt mero e.1:ecutor dellm;. Se o corpo dos re
presentantes perde esta prepondemncia, c a sua 
in!luencia na formar.ücs düil leis rc reparte com 
igualdade entre ellc c o chefe da naç1lo, o go
verno passa então a ser monarchico rcprcscn· 
lalivo, ou como muitos o donomintlo monai·c!tí(t 
temperada. 

Tal é a relação essencial que se descobre nas 
uiYcrsas espccics de governo cnlrc a autoridade 
do poder legislativo c a do chefe da nação, a 
qual mostra o signal cm·aeteristieo que os dis· 
tinr.;uc uns dos outros. 

Temos visto que a qualidade caraclcristica 
tlus republicas representativas é a p?·cpondc
rancia do poder legislativo. Se perde a prepon
dcrancia já n1lo é rcpublica1 passa a ser monnr
chia; c para que esta scjn moderada ou 7'Cpre
scnlativa é indispensavel que o poder legislativo 
c o chefe da na\~il.o lenha cada um uma inl!uencin 
ignal na organisaç11o das leis : porque se esta 
inlluencia nno fôr igual, c fôr maior a do mo
nareha, já cnl!lo o governo passará a ser. uma 
monnrehia absoluta; o corpo legislativo perderá 
o \'O lo delibcmtivo, c os seus membros nil.o sero.o 
mais elo que simples conselheiros do monarchn. 

Se fôr mnior a iniTuencin elo poder legislativo 
. então este serít preponderante, c leremos por 

consequencia umo. republica, cm que o chefe da 
naç~, posto que denominado rei ou imperador 
11!lo será mais do que um archontc1 consul ou 
dogc, nm mero executor das leis. 

Pelo que, duas condiçoes são especialmente 
precisas para que se verifique a monnrehia re
presentativa ou tcmpemda. 1.' Que na formas-il.o 
das leis o monareho lenha tal iniTueneia, que 
possa contrabalançar as resoluçOes do poder lc· 
gishllivo, e que n sua autoridade seja capaz de 

l'oi·çal-o a nilo suhir dos litnitc~ tlr>:; :;eu;; po
deres, c a encerrar-se no texto da conslituir1lo. 
2.' Que da outra parle os rcpt·csentunles da 
nar;ão, cm quem muito pt·incipalmentc reside o 
poder legislativo; concorrão com o monarcha nu 
creação da lei, e modi[iquc ou temperem a auto
ridade do monarcha. 

Se pois são estas as condições intlispenst\Vcis 
para que o governo scj a monarchico rcpresen .. 
tativo se são estes os indicias c signacs que o 
caraclerisão, é evidente: 1." Que tirando-se ao 
imperador a snncçil.o nas leis administt·aliwts 
quc.decrclarmos nest::t asscmblóa nós o dcspo· 
jumos de um direito csscncinlmcntc inherenle 
ao ;mguslo caracter de monarcha constitucional, 
que lhes conferia a nação, cujo voto devemos 
exprimir c não conlrarinr. 2.• Que eel'lamenle 
contrariamos o voto da nação que o nomeou 
seu monarcha constitucional c quiz ser l'cgicla 
por uma monarchia representativa; porque não 
tendo clle a sancção, esta assembléa lerá pot· 
isso 1~1esmo a prcponderancia nus leis que fizer ; 
ó imperador será um mero executor dcllas ; c o 
governo já não será monarchico-represcntalivo, 
serít republicano emquanto se não restituir ao 
supremo chefe da nação uma regnlia insepa· 
ravcl do monarcha.' 3.• Que pct·jurumos; pois 
solcmncmcntc promettemos mant&r o governo 
monarchicó·represcntativo, c o lrans!'ot·mamos 
cm uma republica, uma vez que passe o artigo 
cm questão. 

Cumpre que .iámais percamos de vista que o 
monareha constitucional, além de ser o cllel'c 
do poder executivo, tem demais a mais o ca
racter augusto de defensor da naçli.o: cllc é a sua 
primeira autoridade vigilante, guarda dos nossos 
direitos e da conslituição. 

Esta suprema autoridade, que consliluc a sua 
pessoa sug;rada c inviolavcl, c que os mais sabias 
publicistas deste tempo têm reptilado um po· 
der sobcrano1 distincto elo poder executivo por 
sua natureza, fim c attribuiçoes1 esta autoridade 
digo, que alguns denominão poder neutro ou 
:moderado1• c outros tribun·ic-io é essencial nos 
governos representativos. 

Em verdade, senhores, desde o momento cm 
que a nar.11o no.o podendo exercer por si mesma 
todos os ~cus poderes, delega o exercício dellcs : 
uma saudavel desconfiança de perder a sua Ji. 
herdade c cahir debaixo do jugo da tyranniu, se 
colloca ao lado da confiança que ella tem nos 
seus mais acreditados representantes . 

A naçil.O nno ignora que lodo poder tende pot· 
si mesmo a ampliar-se, e que é da natureza do 
homem amar o poder. 

Nas monarchias representativas, dous l'iscos 
ha a correr. 

1.' A reuniil.O dos poderes no corpo lcgisln· 
livo; o que constituiria a tyrnnniu de muitos. 

2. • A rcuniil.o dos poderes do chefe da nação, 
o que lhe daria o carne ler de um monurcha 
absoluto, c formaria a tyrnnnin de um só. 
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Para conservar a liLcrJ::tLlc cutrc estes dous 
escolhos, é indispcnsavel que o poder legisla
tivo c o monarcha scjno armados de uma igual 
vigilancin: o poder lcgislalivo sobre os minis
tros, que no exercício do poder executivo 
podem favorecer á lyrmmia de um só; c o mo
narcha sobre o corpo legislativo, par:t que este 
n:to possa subir dos limites que. a naçno lhe 
tern marcado. 
· Estas considerações derno nascimento ao 
poder moderador; que é o baluarte da liberdade 
publica c a mais firme garantia para a nilçilO 
de que nós, que somos os seus legítimos. re
presentantes, c os que nos succcdcrcm cm outras 
asscmbléas, jámais nos transformaremos cm 
seus senhor:cs c lyrannos. 

A necessidade deste poder supremo, nilO 
escapou a muitos dos sabias legisladores das 
antigas republicas. 

Laccdemonia teve Ephoros ; Roma, Tribu
nos ; Carthago, o seu conselho dos· Cem, c 
Veneza, o dos Dez c a Quarenlia criminal. 
Todas estas autoridades crilo vigilantes senll· 
ncllas, postas pela naç11.o junto dos corpos 
administrath·os, para lhe denunciarem os erros 
c as usurpações das diversas autoridades. A 
naturcsa destes governos, todos republicanos, 
exigia que esta atalaia da liberdade publica 
estivesse separada do chefe da naçno, bem 
como é indispensavcl que . nas monurchias rc
prcscntativas seja inscparavel do monarcha, 
para o n1l0 constituir subclito e méro executor 
da vontade do corpo legislativo. 

Se a nação r por si mesma fizesse a lei, não 
podia entrar cm duvida que a sua vontade 
conhecida nno constituísse a lei, e que clla nilo 
fosse concebida cm espirita de rectidão, c nilo 
tendesse ao bem c utilidade geral; porém 
obrar por si mesma, c obrar por seus repre-
sentantes, silo cousas bem diversas, . 

Estes mandatarias, alliando :i augusta funcçno 
que lhe é confiada todos os cuidados, todas as 
ambiçacs que atormenlno _os homens, a sua 
vontade c o seu interesse particular c pessoal 
podendo achar-se cm contradicçno com a 
vontade c interesse geral, cumpre que a naçno 
constitua a sua senlinella naquellc que é supe
rior a todas as consideraçlles c interesses . par
ticulares, c que tem um interesse eminente 
em manter a constituiçno pela qual existe 
como monnrcha; que nada pódc sem c! la ; 
c que obrando contra clla ·terá contra si a 
opinino pUblica que o vigia bem de perto ? 

Ora, esta garantia nacional nno pode ser 
elfecliva sem que o monarcha lenha o direito 
de examinar e sanccionar as leis feitas pelo 
corpo legislativo, c de suspender os seus actos 
todas as vezes que forem de encontro com a 
vontade geral. 

Estmido pois demonstrado que a sanc('llo é 
uno só um direito essencialmente inhcrcntc 
no tlJcfc da na1·no, no governo lllOllarc]Jico-re· 

presentativo, mas lambem que é umagarantia 
nacional, é evidente que negar ao imperador 
a sancçilo nas leis administrativas que fizer 
esta asscmbléa, é despojai-o do caracter de 
monarclm; é privar a na\~ão da scguran(~a que 
deve ler de que estas leis silo conformes t't 
vontade geral c n'1l0 offcndcm aos seus direitos 
c aos do monarclJa, que ella muito interessa 
cm defender. 

l\'1l0 pódc certamente ser razno sumcientc 
para n11.o necessitarem de sancç11.o estas leis, 
o serem feitas cm uma asscmbléa constituinte; 
porque com esta qualidade uno se afiança ;\ 
naç1lo que a nossa vontade scn\ sempre 
conforme aos seus interesses ; nem por sermos 
constituintes temos poder de muda1· a fórma 
do governo c primr a naçno de um direito 
que lhe é proprio essencial :i sua segurança, 
liberdade c indepcndcncia: pois como cu disse 
no principio deste discurso, nós n11.o viemos 
fazer uma constituiçno para um povo sclmgem 
que Ill'lO tivesse governo algum. Neste unico 
caso é que teríamos o arbítrio de adoptar a 
fó11na de governo qua nos parecesse mais con
veniente: mas felizmente nós nno estamos 
neste estado, já.· temos um governo : os po
deres politicos j:i estilo divididos; sómcntc nos 
pertence declarar as allribuiçacs que tocilo a 
cada um, segundo a fórma de governo já adop· 
lado, e n::to negar as que forem csscnciacs, 
porque sem cllas deixaria d_c ser o governo 
que a naçno tem decretado e que nós judrnos 
manter. Se pois a naçllo já decretou que fosse 
monarchico-reprcscntativo o scli governo, c 
se nesta cspccic de governo 6 essencial que o 
seu chefe tenha a sancçno, nós não lhe po
demos negar, sem que mudemos a fórma de 
governo; cllc já n11.o será· monarchico-rcprc· 
sentalivo porque lhe falla uma qualidade que 
lhe é essencial, c se tornar;í cm republicano, 
ao menos emquanto durar esta asscmbléa 
constituinte, que nella pretende fixar a prcpon
dcrancia nas leis que fizer, e nil.O deixar ao 
imperador mais do que o podet· passil·o da 
exccuçno. 

Tambcm é destituído de toda a força o 
argumento de que ainda n11.o está determinada 
a maneira com que o imperador lm de usar 
da sancç1lo, nem estilo declarados os seus limites. 
Isto nno obsta, porque pelo menos nós nno 
lhe poderemos negar o \·ato suspensil·o ; por
tanto se o imperador recusar sanccionar alguma 
das ]eis que fizermos, o que n11.o é crh·cl, vista 
a circumspccç11.o com que as fazemos, ~c os 
limites que nós mesmos temos posto aos nossos 

. poderes, ficará a lei guardada no archivo desta 
assembléa até que determinada pela constituiçno 
a natureza deste veto, se conhe~a o cffcito dellc. 
Isto nno servia de embaraço á assembléa con
stiiuintc de FranÇa, pois antes de concluída 
c jurada a sua constituiçno, clla levou ;\ sancç:to 
real os decretos que ia fazendo; taes forno 
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os decretos de 4 de Agosto de 1i89 que abo· 
lirilo o dizimo e os .direitos feudaes; lodos 
estes decretos fot·no sanccionados por Luiz 
XVI, e ninguem ccrtmnente dirá que aquella 
ussemuléa n1to em composta de deputados 
sabias c animados de um excessivo amor da 
liberclacle. 

Nas bases da constituiçil.o de Portu:;ul, foi 
aonde vi uma igual resolução, e procurando 
nas discussocs das côrles . as razoes em que 
a fundar:lO, nada achei a este respeito ; toda 
a discussão correspondente a esse artigo versou 
EObre se o veto deveria ser absoluto ou sus· 
pensivo, e nada disser:J.O relativamente a ter 
lugar a sancçilO nas leis das côrtes extraor· 
dinarias c constituintes. Porém além de não 
merecerem grande conceito as decisões de umas 
côrtes que tenho sempre na boca o nome de 
monarchia, constituir1lo uma verdadeira rc· 
publica, despojando o monárcha das regalias 
as mais essenciaes da corôa, e tanto que este 
chamado veto suspensivo que lhe conferirão 
pela constituiçno, realmente não é um veto, 
mas ~implcsmentc uma representação como 
tem o presidente dos Estados· Unidos, que 
ninguem dirá que é um monarcha; alguma 
desculpa liverüo em decretar que o rei nl\o 
teria a sancção nas leis feitas por aquellas 
côrles ; pois não só eslava o rei ausente em 
uma distancin de mais de duas mil leguus, 
mas demais a· mais não se subia em Por· 
lugal se com cfi'eito elle adhcriria ao sys· 
tema que Portugal tinha nbruçado ; e con· 
vint.lo íhzer quanto antes o. constituiçllo e as 
reformas que ella . demandasse, era ncccssario 
removei' o estorvo de esperar por uma snncç~o 
incerta~ c Llc !~o longe. Orn, isto nilO' se vc· 
riflca entre nús ; nús temos nqui o imperador, 
c estamos certos dos seus principias consli
lucicnacs c do amor que tem no Brazil com 
o qual se acha ligado. 

Portanto voto c01ilro. o urtigo, que é dia· 
metralmente opposlo c subversivo da fúrma 
de governo que decretou · n na1~ão. 

o sr. Andradn Mnchado :-0 nobre prco· 
pinante sahio a campo cem grande estNndo, 
mais infelizmente ninguem aqui fullou do 
direito de snnccionar ; o que se disse foi 
que lli:\0 podia compelir ao poder executivo 
a sancçi\o nas leis de uma assembleo. con· 
slituintc. 

O. nobre preopinan te considera nccessuriu 
esta sancçno, mas nno mostrou como era 
admissivel ; no mais que expcndeu nenhuma 
razão tem... trouxe para exemplo as · côrtcs 
de Lisboa c disse que se ulli se nno. tinha 
estabelecido n sancçilo era porque o rei eslava 
ausente c só existia n rcgencia... mas o 
nqbre deputado bem podin · vur que ainda 
que l(1 csti1•cssc o monrclm a dccisno seria 
a mesma. 

Quanto ao que disse da asscmblóa dt:! 
Fmn~a, engana-se; porque os artigos consti· 
luicionaes não dcpcndião de suncçilo ... (.No 
11tctís não se entendett o _taehigrapho.) 

o Sr. Carneiro do Campos :-Ji mostrei 
o quanto crn essencial que na monurchia re· 
presentntiva .o seu supremo chefe s~ja rcves· 
tido do poder de sanccionar as leis admi· 
nislrativas ; os argumentos que pro,luzi e que 
o illuslrc preopinantc procurou mais antes 
deixar em silencio do que rcfuctar, reconhe· 
cendo as forças dclles, mostr1to bem que 
em todo o tempo e cm qualquer assembléa, 
uma vez que queiramo~ conservar o governo 
monarchico·represcntativo, não podemos privar 
o monarcha deste direito que c inhercnle á 
sua. pessoa, não como regalia, ornamento c 
explendor da sua. alta dignidade, mas -como 
uma garanti::t. da nação, quando ella por si 
mesma nilo faz as suas leis. Ora, por ser 
estn assembléa constituinte muda ella de na· 
turezn? Nilo somos nós representantes? E que 
segurança terá a. nação, por maior conceito 
que nós lhe mereçamos, que n!IO abusaremos 
dos direitos que nos confiou, c que furemos 
sempre calar a nossa vontade particular, para 
não darmos allençM scnilo ao interesse geral ? 
. As objecções do illustre preopinnntc são 

de muito pouca monta, só ellc achn gmnde 
difliculdade em levar á sancçilO as leis, antes 
de estnr determinado o modo com que ella 
ha de ser dada. . 

Quando fallci das côrtcs de Lisboa, foi sem 
duvida para fazer vêr que ncllas havia uma 
razão especial que ni:lo se verifica entre nós ; 
sei que hnvifl umn rcgencia, mas csln re· 
gcncia não podia ter um direito que é pri· 
vativo do monurcha; ella crn sómcnte desti· 
nada pura cxccuta,r pontualmente as leis das 
côrtcs, era uma autoridade a que só com· 
pclia o poder executivo, c nilO poder vigi· 
Jante. 

Nno confundamos este poder com o poder 
executivo, c o illuslrc prcopinanle o con· 
fundia. . 

O monarcha, poslo que seja o chefe do 
poder executivo, não tem o seu cxct·cicio, os 
seus ministros s1\o os que exercem este po· 
der, c por isso cllcs silO reponsaveis c nilo 
o monnrcha: a sancçno nilo pertence ao po· 
der executivo, como inculcou o il!uslrc mem· 
bros, é uma · altribuição do poder vigilante 
ou moderador, que nus monurchias rcprc· 
scntalivas só o -monurcha pódc exercer. 

Quando me rcl'eri á asscmblén constituinte 
de Françn, n1lo produzi ex em pios de artigos 
constilucionacs, porque a questtl.o vcrsn sobre 
leis administrativas sómentc·~ mas n:l.O se 
poder<\ negar que as leis sobre a nboliçno 
do dizimo e dos direitos fcudaes, tcnhno umn 
reluçno mais intima c se podem considerar 

' 
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mais preliminares da constil.niçno do que as 
que nós ale agora lemos J'cilo. 

Eu bem podia dar exemplos até de artigos 
vcrdadciramcnlc conslilucionacs que aquclla 
mesma assem bléa sujeitou :í sancrilo do rei ; 
pois na occasião cm que pedia 'a sancçilo 
para as leis que indiquei, lambem rcmcllcu 
os artigos da dcclaraçl1.o dos direitos do ho· 
mem que jiL então cslavilo discutidos: estes 
cerlmncnle silo artigos conslitucionaes ; mas 
não é essa a nossa questão. 

o Sr. Henriques de Rezendo:-Em tempo 
nenhum a minha !alta de memoria, de luzes 
c de facilidade para enunciar-me cm pu· 
blico me foi tão sensível como agora. 

Eu conservaria na lcmbranra todos os 
argumentos do nobre prcopinanle, . c faria 
por combater um por um até prostrai-os por 
terra ; porque com cfTcilo os meus principias 
s1lo todos aYêssos nos do illuslre deputado. 

Em todos os publicislns que lenho lido, 
apcznr de haver lido pouco, tenho Yislo 
que os decretos das nsscmbléas constituintes 
n.i\o dcpemlcm da snncç1l0 real, nem é pos
Rivcl que dcpcndão, Sr. presidente, porque 
clla é que deve marcar os limites dos po· 
deres; clln é que deve estabelecer ns regras 
ele conducla elos poderes conslilucionaes c a 
parle que o chefe ela nar.l\o deve ler na factura 
elas leis ; cm quanto isio se não faz, tudo 
cshí em suas mãos, salva a monarchia con· 
slitucional. 

Tamhcm não posso admillir essa cssen· 
cinli~lndc da sancç1l0 imperial: nada é es· 
sencml nesta maleria, Sr. presidente ; Ludo 
procede dos interesses dos povos c da con
vcnicncia !Jlle cl!cs achão cm taes c tacs 
inslilui~~ücs: c lnnlo é assim que os reis 
têm Lido poderes mais ou,. menos limitados 
cm diversas consliluiçücs. 

~Ias deixemos isso agora de parle, pois que 
não estamos tratando ela sancrno nns lcgis-
lnlnrus onlinarias. ' 

Que fazermos nós ngora Sr. presidente? 
Estamos organisamlo a consliluiçl1.o c fa· 

zcndo, segundo o nosso juramento, as rcfor· 
mas indispensavcis. 

Ora, se feita n constituição o impcmdor 
n1lo a sanccionar, Yislo quct·er-sc·lhc dar n 
sancçi'lo? 

A resposta de um nobre dcpnlado é: não 
leremos constituição. Se feita uma reforma, 
rfiW por Sei' imlispcnsm·cl, é de nossa obl'i· 
;;:tção litzer, o impcmdor não quizcsse sane· 
ewnal·n, que se sc::;niria? A mesma resposta: 
não lermo~ n reforma. ÜI·a, isto seria illudir os 
povos ; sc1·in perdei' os fins para qnc aqui 
uos mandnr1lo ; lrahalhal'iarnos debalde, por· 
!flle no 11m diNe· I lia -nl1.o sancciono-é por· 
lnnlo C[llC os decretos da assembléa consli· 
!\IÍnlc não dC'pemlem da sanc~·no imperinl. 

i\las dizem, a nsscmbléa não é infallirci c 
é sujeita :is paixões c o imperador e lllll 
anjo, não tem paixocs? O imperador é mais su
jeito a essas paixões porque tem para cllas 
mais incentivos ; commanda a força, dá os 
empregos, as honras c é quem executa as 
leis c por isso tem mais interesse em que 
ellas scji'lo a geilo: nós nada disso lemos e 
somos Lcmporarios c tornamos para o que 
d'anlcs eramos. A assemblea não é infal· 
li,·cl, c o imperador é? Nego. E' tanto ho· 
mem como nós; e demais tem maiores en· 
trayes para vêr a verdade, mais incentivo de 
paixocs. 

Sr. presidente! Quando os povos nos man· 
darão aqui para fazer a constituição e as re
formas indispensaveis, eslavão convencidos que 
essa constituição c que essas reformas crilo 
nccessarias e sabião quues cllas crão. Viemos 
com plenos poderes; a constituiçii.O c as rc· 
formas devem ser cfTcclivas; e de nenhuma 
fórma devem depender da sancção imperial 
os decretos da ussembléa constituinte. Passarão· 
me os outros argumentos do nobra prcopinanle. 
Em umr.. palavra voto que o art. 3• passe invio!a· 
vclmenle tal como está. 

o Sr. Andrada Machado :-0 nobre prco
pinanlc cxpendeu os seus sentimentos liberaes 
c isso nno desagrada; mas não· posso deixar 
de dizer que atacou de certo modo :í pessoa do 
imperador; elle c um ente melhaphisico; c eu 
quizcrn que nno fallassemos no seu nome senão. 
cm casos de extrema necessidade. 

O Sr. Henriques de Rezonde :- Eu 11110 
fallci no imperador sen1lo pela ligaçilo que esta 
idéa tem como chefe do poder executivo i c não 
para duvidar se cllc cumpriria ou n;lo as rc· 
!armas; foi para mostrar a incompelcncia agora 
dessa sancção, que se fosse ncccssaria era 
inscparnvel da sua pessoa e porque outros no· 
bres deputados farão os primeiros que fa1Utrl1.o 
nisso. Quanto a ser o .imperador um ente me· 
lhaphisico, nos lambem o somos, porque igual· 
mente estamos aqui como poder e nl\o como 
homens; por isso nilo julgo essa razil.o de muito 
pczo, ainda quando essas mcthaphisicas lil·cs· 
sem algum lugar. 

o Sr. Rodriguos de Carvalho:-Acho que 
o objecto da quesliio não 6 a sancçno das leis, 
é a forma de sua publicação, logo, é estranho 
o que se 111\o limita ·a este ponto ; com ludo, 
como se tem falindo de sancçno direi o.mcu 
parecer. Ou nós estamos todos ele boa J'ú ou 
nno. Se estamos, devemos acreditar que o im· 
perador nno pretenda sanccionar a conslilniçilo. 
Na sessão imperial, mui claramente cllc o 
disse cm sua l:\lla ; tratou de accilaçno c não 
de sancç1lo; n1l0 Lemos portanto, que lraclnr 
sobre este objecto. Sobre as leis da assemblj\a 
que nl1.o rcspeitno a consliluiçno, nl\o acho 
fundamento para lirat·mos ao chefe da nnç1lo1 rc· 
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\'estido da dignidade imperial, um direito que 
elle lcm dc,;dc que roi acclarnuclo, qual o de 
en Lrnr na facção das leis com aquclla parle, 
que é inherenlc à sua alla dignidade. E' Oll 

não preciso na monarchia conslilucional a 
s::mcção do chcl'c da nação? E' preciso, como 
uma barreira ;i nrbilmriedadc c no despotismo. 

A nação não tem nenhum proveito, cm que 
a at·bilraricclacle passe de um para outro poder; 
a Lenclcncia para o despotismo é natural cm 
todas as autoridades ; evitar este mal é Lodo o 
manejo do syslema consliluciol1:ll c é por isso 
que os poderes se dividem. Em uma manar
chia conslilucional a responsabilidade é um 
freio constante. das autoridades c empregados; 
lodos estilo sujeitos ao castigo do abuso; c se 
o monarcha o .não cstú, estão por cllc os seus 
ministros. Qual é porém a barreira que se oppúe 
ao corpo legislativo, quando fizer leis oppo~las 
ao bem da nnçllo ou por i~norancia ou por erro 
ou por prccipilaçl!o ou mesmo por dolo? E' a 
dcpendcncia da sancçil.o, por isso !JUC n1lo se 
considera sancç1l0 ·sem um cspar,:o maior ou 
menor de tempo para a conceder ou negar, 
limilanclo, glozanclo ou impedindo a publicação 
da lei. 

Eis aqui ·como me parece nccessuriu a 
sancç1lo do c!tcfc da nar,:M; lodos nós o reco
nhecemos e por isso clla ha de appareccr na 
constituição, c se cllu 6 precisa nas outras 
le~islaluras, porque o n:to scrit nesta? Ser:í 
por ser constituinte? 1Ias nessa parte que dit 
á assembléu este nome, nl\o é que se ques
tiona a sancç::to, logo, o nome nil.o é que im· 
pede a suncçüo. Nós temos de fazer muitas 
leis; nús nos compromcllcmos a fazer as 
rcJ'ormus mgcnlcs c indispensa\·cis; todos. os 
dias os objectos destas rcJ'ormas nos Yrto pu· 
recendo mais amplos c leremos uma multi
plicidade de leis, cm que o chclc da naçüo 
representm'ft de simples m:mdatario da as· 
sembléa; e é isto o que a naçüo quer? Não 
me consta; antes suppon!to que n[o, quando 
contemplo, que sendo esse· clwlc quem deu 
impulso ao nosso· actual systcma, a mv;no 
sem hesitar o acclumou seu imperador; o 
que nrto quer dizer simples. executor, antes 
quer dizer que desde logo o revestiu dos po· 
deres que competem á maior das dignidades. 

Não nos ser\'cm os exemplos da França; 
alli ardia um r(lgo immodcrudo de liberdade 
atiçado pelos abusos dos reis; co!11balino-se 
os purlidos ; nús estamos cm pcrfCila. hurmo· 
nia com o chefe da narào ; nào sM deli c os 
et·ros .anteriores, antes' por ellc têm sido 
emendados; c a e!lc devemos a rcsolu~ão 
ele nossa indepcndcncia, pela qual somos uma 
naç11o nascente. 

Conclúo pois, que se risquo o terceiro pa· 
ragrapho, mesmo porque nl\o se trata neste 
projecto de sancçno, mns simplesmente da 
publicaçno da lei. · 

TtlMO 2, 

o Sr. Fro.nço.: - Direi com J'rauqueza os 
meus .sentimentos sobre a doutrina do 3" ud .. 
do projecto cm discuss1lo. Ett faço di!Tcrcn\~U 
cnt:·c usscmblé::t meramente legislativa c as· 
scmblé::t constituinte. Nesta reside o cxcrcicio 
pleno da soberania nacional c nliO nssim na· 
qucllu: c o exercício do poder soberano cxclúe 
toda a icléu de dcpcndcJicia de uma Oll outra 
aulorit!udc. cstrunlm, implica portanto contra· 
dicç11o que as leis emanadas de uma assem· 
blóu constituinte scj11o sugeitas :\ sanc~ão de 
outro poder politico ainda quando mcs~10 por 
urtigo de consliluiçilo se houvessem de sujeitar 
ú sancçM externa as leis feitas nas legisla· 
luras ordinurias. 

Talvez pretenda alguem estabelecer . dilfc· 
rcnçu entre os actos constitutivos c l~gislativos 
desta mesma asscmbléa; para fazer dependentes 
da snncçll.o os segundos, .sem prejuízo da 
índole dos primeiros, Eu porém nno admillo 
essa distincção, que além· de offcnsivn da 
categoria da rcprcscntaçM nacional cm cu· 
ructcr consliluinlc~,tcm de mais inconvcni~nles 
praticas, contraries ú libcrllaclc civil dos povos, 
que se procura cstahcleccr cm bem ordenado 
syslcmu; pois consliluição sem leis regula· . 
montares· adaptadas no cquilibrio dos podere;: 
que ella estabelece, é corpo sem alma: J 
simulacro da libcrdndc, sem acçüo propria 
que cJiicaz süja pam o seu intento. · 

Dcl'emos pois concluir, que supposlo pareça 
por l'enlura que as leis regulamentares nada 
lêm de commum com a índole c natureza da 
consliluiç110 ; não é em verdade isso nssim; 
untes é a mesma consliluir:M inlcirmnentc de· 
pendente na pratica dessas leis z;cgulamcntares; 
ele sol'lc rJnc deve ser lüo lii'rc c independente 
cm snu acção o pot!cr que constitue, como 
aqucllc que faz as ,leis conslilulivas ou de que 
depende a pratica c andamento da consliluiçM. 
Se os actos constilulivos pois que dimunM dcsl:t 
;,ssembléa nilo si'lÕ sujeitos ;\ sancç110, como 
cuido que ningucm nega; nem menos por uma 
consequcncia nccessnriu se podem considerar 
sujeitos <Í mesma sancç11o os actos· legislativos 
delln. Voto portanto c \'Olarci sempre pelo ar· 
ligo do projecto; porque é conforme com os 
principias elementares do systcma constitu· 
cional. 

o sr. Poroiro. da Cunho.:- Eu já disse que 
nl\o havia assistido ú conl'crcncia da commissno 
de consliluirno de que lenho a: honra de ser 
mémbro, qu~mlo meus illnslrcs companheiros 
rcduziri.\0 n projecto n malcrin deste decreto ; c 
por bem da ordem c nno me fazer discnlo na 
opinitto de meus illuslrcs companheiros, convim 
c sustentei que o projecto passasse à 2• discussão; 
mas nem por isso estou inhibido de cmillil' 
minhas it!Cus a este respeito, resnlvando uma 
conlcstuçno cm objecto tno importante e !runs• 
ccndcnte, que é vcl·dndcirnmenlc um dos prin• 
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cipacs :ll'li~os d:! conslillliçãO, cujo rcsullado dc\'e Passoll·sc ao 2' oh,jcclo lia Ol'dcm llo dia, que 
al'pal'etcl' :.!elinilil'amc(llé (;Ill seu devido l.e111po, era o regimenlo da asscmbléa, 

KflO foi sem fundamenlo quc eu propl.lz o " Arl. 70. Para quc [,S l'eprescnla\'úes scjflO 
IIleu ]Jrimeiro]1rojeclo de dccrelo para deler- aceilas, é nccessario quc \'cnltãO assignadas c 
minar qllacs as leis qllc aclualmenlc nos obri- reconhccido ° nomc ]l0r um labellião,))- Foi 
g:l\'ilO c as circulllslancias em que cllas exigião appl'ovado, 
ollf\ cumprida cxecuçãO; visto quc sendo lão " Art, 71. :lilo se aclmiltil'úõ represenlaçõcs 
v;Ii'iadas as L'pocas dc sua promulgarilo era dc assignadas ,por mais dc uma pessoa. II - Foi 
absolula necessidade que tão intercssanrc objeclo approvado, 
1'0:;5e tralado com madureza e reflexão para cri- " Art. 72. O presidente, na ses:;ão illll11cdiata 
lal' as incerlezas c anomalias que podcl11l'esullar ao dia cm quc lhe fUI' dirigida qualqucr reprc
de sua dil'ersa intelligencia, KilO sei que molil'o sent:tção, aUllunciar,i que a recebcu, dcclarando 
houve para paralyzar csse projcclo, pois sendo o nome de quem a .fez e o objecto sobrc qlle 
ollcl'ecido na sessão de 5 de lIlaio, o primeiro versa.)) 
depois da installar:ão da assembl6a e tendo,me- o Sr. Carnoiro de Campos:, - Como' se 
rccido a :lppro\'ação do parecer da commlssàQ emcndou o art, ü9, determinando-se Cjue as re
dc 'ICf;isluçuo, se mandou imprimir e se ~cha ha prcsentaçúes pudessem ser feitas não só pclo 
mui lo lClllpo sobrc a mesa da secret.U'Ia, selll presidenle, C0l110 alli se eSlabelecia, mas tambem 
se deliberar sc esle assenso dado pelos ilIustres pelos secrelarios Ol! por qualquer deputado, 
membros da commissão e accitação desla an- julgo necessario quc o CJue se diz !Jesle art. 72, 
p:usla assemhl6a lhe clam o cunho de aulhenli- do presidenle se amplie aos sccretarios e a qual
cidade, lXu'u ser Jlublicado ou se de"ia nom- quer outro ~leputado, pela relação que ha enlre 
menle enlrar em discusSãO; deixo essa decisfLO os dous arligos. 
ú ;:abia considerar;ão da assembl6a. Foi approvado com a I'cferiçla emenda; acres-

K olei de passagem cstas iMas para lembrar centando.se á pal:wra-presidente-as seguintes 
. qne aclwndo-se eSlabelecida legalmente a ma- -secretarios e deputados, 
ncira e J'úrm:t pela qual se expedem os uecrelos, (I Art. 73. Se a I'cpresentaçilO ti \'cr PQY fim 
al\'ar;ls e Jlrovi5úcs do ministel'io c tribunacs, algum [ll'ójecto de lei, ser{[ I'emettida.í com
parecia mais regular e prudentc que a pl'Oll1ul- miSSãO, a que por sua natureza perlencel',l>-Foi 
gal,~ilo dhs leis fosse feila peJo melhodo cxistente, appromdo, 
alé flUC a constiluição declare c dccida se deve Ir Art. 74, A cOll1missll.o examinal'á a repre
assim contiuuar ou se cOl1\"ém allerar, dCJlois sentação; e se a n1l.o achar atlendivel, assim o 
de di,eulicla, esla materia com a CirCllll1SpeCr"ão parlicipará {I assembléa, que' votará sem pl'e
que ('lia cxi~e; mas como parece que esla as- ceder discussão, se ha de ficar deferida ou se lia 
sembléa jlll~:t convenielllc o projeclo, enlão ti de reduzir-se :í proposta, " 
não sllJlpl'imil'·;;c a di;:posi~i!O do :1rl. 3" cu re- Dcpois de hl'el'e debate,'foi ap]ll'Ol'ado, subsli
Iluziria :t :illa lloulrina aos lerlllos em Cjuo en- tuindo-se á pala\'l'a deferida {\ palavra j'tjei/atlct, 
tendo quc dcve SOl' concc:1Jiclo, e o emellllaria cr Art. iG. Se a commissilo acho.r a represen
assim:-os decrelos daprcscnl.e assembléa serão tação allendivel propor{l.í assemblóa. que se re
]ll'omulgados logo qlle pai' clla forem sanccio-~ <luza Íl proposta; e a as,emblóa volará sobre 
nados, islo sem jlrCCedel' discussllo, 11- Foi approvado, 

O Sn, Pllf:;;IIlEX'I'F. declarou qne ficava adiac};l Ir Art. i G. Assentado que a representação se 
a discl.1SSflo por ser ehesada a hora da leitlll'a red uza á proposta, o seu autor será chamado .í 
dos pareceres, eommissllo, que de COlUlllUlU accordo com elle 

Não havendo parcccr algllln de commissão se occupad nesle trabalho. E quando o autor 
pedio :t palana o Sr. Ribeiro de Sampaio e 1'0- não pudel', ou não quiier comparecei', ella o 
}Jrcsenlando que na cornmissãO de fazenda exis- faro'! por si só, declarando se o autor appareceu,ll 
tia desde ,I lleste mez um requerimento de illa- Fizcrilo·se algumas rellexúes; e afinal foi ap
noel dos Sanlos Pereira e outros, reqllercu que provado subslituindo'se a. eX]lressno-serú cha-
10:;;,;c comidada a mesma iIluslre comlllissilO a mallo-esl'outra-sed convidado, 
dar o seu parecêl' com a possivcl hrel'idade: cr Art. i7. Apresenlnda a proposta, aassem~ 

O Sr, Riboiro do Andrada i-A cOl11ll1issãO bIca a mandar[\ inserir por meio de seu presi
nilo se esqueceu do requcrimento de que 1(1% dcnte no li\'l'o do regislro das pl'opostas, e se
mençãO o illuslre prcopinanle; mas quando o guir-se-hão a respeito della os mesmos passos 
prelendenle I'CCjUereu a esla a~sembléa linha que nos artigos. autecedelites se apontão para as 
recluci'it!O a Sun J[agestadc, que mandou con- outras proposlas, depois de approvadas jlara a 
sultar o conselho da Ihzcnda ; ora, a com missãO deliberação, II -Foi approvado, 
pcdio esles papl·is pam sua instrucç1to e em- Ir Art, iS. Se a l'eprcsenlaçM Mo til'er pOl" 
qnanlo não dll'g'ãO nno pÓIle dar o sell parcccr, fim algum ]ll'Ojecto !le lei, depois de :111IlUn

E' esla a razão (!a delllora e IIflU o dPoCllido que ciatla na fÓl'ma elo art. 72,' a asscmbléa ele
se sl1ppúe n:\ cVIIlllljs~i\o, I tCl'lllillarÚ, sem 11l'cccdl'I' c1iscu;:stto, se ha dç 
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](·r-se nnq uella ses~::to, ou se ha de c:utt·;u· 
n:L tlislribuiçM diaria tlos trabalhos, quando 
ll1e locar. »-Foi approYado. 

" Arl. i9. Em qualquer scssM cm que se leirto 
as rcprcsenlaç~úes de que lrala o arligo prc· 
cedente se decidirá sem dlscuss1lo, se são ou 
nno objectos de dcliberaç1lo. "-Foi approvado. 

" .Arl. 80. Durante o inlervallo das duas 
leituras de uma proposta (art. 55) púdc seu 
autor pedir á assemblóa que a supprima. E se 
a assembléa annuir n. esla supplica, o secrc· 
lado esCL'l!Yerá no livro (arl. 54) na pagina 
direita :t do rc~isl.t·o da proposla-supprimida 

· cm ...... a pedimenlo do autor. '' 
o Sr. Carneiro do Campos : - Como sobre 

o registro elas propostas c emendas se alterou 
esle projecto de regimento, resolvendo-se que 
fossem dous os livros, ó indispcnsavclrcdigir 
csle artigo cm conformidade com a dila alie· 
mç:to véncida; . o que pódc fazer a com-
missão. • · 

Foi approvado o artigo mudando-se as pu· 
lavras- no livro (arl. 5-±) na pagina direita ú 
elo registro da proposta-pum as scguintcs-ú 
margem elo rcgislL·o da proposta.-

.c· Art. 81. Depois da segunda leitura (arl. 56) 
111lo ·será j:i pcrmillido pcdit• a suppressão de 
uma p1·oposta. ll- Foi appro1·ado. · 

O Sn. PEnEUu D.\ Cr:ill,\ pediu liccu~:a 
para retirar a emenda que oll'erccêra ao art. 3' 
do projecto sobre a promulg~ç1lo das leis.-F'oi 
concedida. 

O Sr. PnEsJDEXTE assignou para a ordem 
do dia: 1.• O projecto sobre a promulgaç1lo 
das leis. 2~· Segundas leituras de propostas. 
B.' Rcgimcn to da asscmblcu. 

Levantou-se a scss1lo ás duas horas da 
tarde. -.Jo~é Rical'do' d(t Co8lct Aguic11' ele 
.:lnclrctda, secretario. 

Sessão cm 2~ de Juulto 

l'fiESlDENCI.\ DO sn. A:\DltADA E SU.I'.I 

Heuniclos os Srs. deputados pelas 10 horas 
da manh:t, fez-se a chmnadn, c achar1lo·sc 
presentes 56, faltando por doentes os Srs. 
Hodrigucs Vclloso, Gama, Ribeiro de Resende, 
Ferreira. Barreto c Siheira i\Iendonça: c sem 
c::msa motivada o Sr. Martins Bastos. 

O Sn. PnESIDENTE dccÍarou aberta a scssi\o 
c lida. n. acta da anlcccclcnle íoi approYacla. 

Por nt\0 haver éxpeclicnlc passou-se <Í 1' 
parle cln ordem do dia que cm a discussli.O 
do 3" arl. do projecto sohrc a promulga~ilO 
das leis, que ficüt·a adiado na sessão anlecc· 
tlcnlc. 

o Sr. Almeida Albuquerque:- Eu me per· 
suatlia que a malcria deste terceiro artigo er:1. 

simplc.s c clar:t; mn.o vi qw• nlgJm;; S!·s, rk· 
lllllados l'allarilo conlrn cllc: por isso direi 
algmnn. cousa. · 
. Jul:;o cscusmlo principia1·, como tenho vi:;lo 

fazer por prolcslac,~úes de Jh.llar com J'mnquez<\ ; 
c~ la é a noss:t obrigaçãO ; c me persuado que 
nesta uu3usla asscmblóa n:to lm 11111 sú depu· 
lado, que nrto falle com ingenuidade, c que 
nilo uze da pureza de seus . sentimentos: 
li·alarci portanto sú de destruir os argumentos, 
que lenho 0\1\'ido contra o artigo. 

Um nobre deputado trouxe pam comcr·o de 
seu discurso nn scss1lo de ltonlcm as sc,~Jinlcs 
exprcssúcs 'de ~lirabcau, nn asscmblé:t

0 
cons· 

liluinlc de França-Nús ni\o somos sch·Uf)'cns, 
que sahimos dns mnr3ens tio Ü1·enoco JX\l'tt 
ícll'lnar uma soç.iedadc-c sobre cslc principio 
passou a tecer o seu discurso mostrando com 
i\Iirnbcau que cm toda n monnrchin consliln· 
cional ó indispul~vcl no chcíe supremo da 
naç·1lo, considcwdo como legitimo protector do;; 
poros, o direito de examinar os actos elo poder 
legislativo, c de lhes clnr ou recusar o camclcL' 
de lei; c dc!lois de uma longa, ainda que muita 
erudita ot·aç:M, concluía reprovando o artigo. 

E' com o mesmo autor citado pelo nobre de· 
pulado que cu pretendo convcnccl·o.-

i\lirabcau dizia (assim é) na asscmbléa con
stiluinlc que os francczes não crão se! vagens 

· sahidos das margens do Orcnoco pant formarem 
uma soricda~lc; que a l~ranf;a era umn. na~'l'lo 
velha, c sem dmida muito velha; C)L~c linha um 
rei preexistente, um goremo preexistente c pt·c· 
juizos prcexislcnlcs ; dizia. lambem que cm lodo 
o governo monarchico a intcrvcnç:to do chefe sn· 
premo é ncccssnria para completar os actos de 
legislaçüo; mas porque não dirá o !lobrc depu· 
lado a que ordem de cousas se apphca\·ão estas 
expressões de !llirabcau ? 

Ellc não dizia bem clara, c posiliv::uncnlc que 
fallava sú de uma monarchia jú organisada c 
consliluida; mas que a França não tinha ainda 
chegado {tquella· ordem de cousas, cm que o 
poder de querer, c o poder de obrar pudessem 
eslnr cm perfeita harmonia! E que por isso cllc 
allamcnlc se explicava que a íhculclaclc de de· 
morar a acção do corpo lcgislath·o só podia per· 
tcncer ao rei depois da conslilui~üo J'cila c 
quando unicamente se lrnlassc de a manter; 
nu1s nunca quando se lmtava ele crem·, c de 
fazer a constituição? 

Om se a respeito dessa naçrw j:i tão velha 
J\Iirabeau, c os grandes sabias do seu lcm po 
sustcnlnvão que só depois de feita a conslilui\·M 
é que o poder de sanccionnr ás leis podia per· 
lcnccr no rei ; como não será assim para ·com 
uma na~1\o inteiramente nol'a que pela primeira 
YP.Z se ajunta para formar o seu pacto social? 

Se se tivesse dado toda a allcllf,'i\o ao que 
muitas vezes aqui se tem dilo que nôs pelo 
nosso jurmnenlo nos ligamos a fazl'r a con:;li· 
tui~:to c as reJ'omu1s imlispeusa1·cis; eslava 
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cnlcmlido que o artigo n~o falia das leis regu
lamentares; pois não é desl.as fJIIC !lOS ti cremos 
occupnr; sim das malcl'ias propriamente consli
l.ur:iomcs ; c ucstas cu não sei como se possa 
imaginar outra sanc1·:1o que não seja a da \'On
ladc gemi da na('M enunciada pela :1ssemb!Ca 
constituinte. 

Poder· me· hãO dizer, como me pa1·ccc ler ,i{t 
ouYiclo, que é melhor dcix.1r esta 111aleria pa1·a 
quando se tratar da conslilui<,'l'IO ; mas como é 
r1 uc se hrlo de lransmillir aos povos as deli
bcr::t('ües desta assemblúa cm matel'ins graves c 
mgenle~, que exigem JH'm·idencia de lei, se se 
n::to lmlar desde já das formulas indispensa veis? 

Um dos Srs. deputados objectou que podia 
acontecer que o chefe do poder cxecnliYo não 
quizcsse estar pelas medidas, que esta assembléa 
decretasse; ao que j{L dous nobres deputados 
responderão; cu só perguntarei como ~ possiYel 
que o chefe da nar;fio que tão \'Olu11laria c cfli-

- cazmcnlc encaminhou a installaç1!.o da presente 
asscmbléa; um chclc; que está possui do das 
idcas as mais liberaes, que sabe que todas as 
assembléas consliluinles são independentes de 
outro algum poder, que nrto seja o delegado para 
estabelecer c constituir; que vê perfeitamente 
que nús nl\o queremos senão o bem da nnçilo, 
com quem os seus interesses cslão idenlílíca
dos ; um chefe cmfim cheio de lmüa docilidade 
que até se resigna a depositar as suas propl'ias 
insígnias pam entrar pela primeira \'CZ nesta 
augusla sala só porque assim foi decidido ainda 
antes de lodo o ncccssario exame e discussão; 
se opponha ás providencias, que esta asscmblca 
julgar neccssarias ? Demais, para que idéas 
nssusladoras ? 

Todos os dias estamos aqui ouvindo que os 
povos eslno cm desconfiança ; que sào muitos 
os obscr\'adorcs dos procedimentos do go\'cl'llo ; 
que o chefe do poder cxccuti1·o qucred ou não 
quercr[t ; c mil outras cousas: mas para que 
lodos estes terrores? Fa~~amos o nosso dcYer, 
marchemos sempre com dignidade; c 11ão nos 
lembremos· de que o chefe da naçno se opporà 
j:ímais ao que für justo. 

Vuto pois pelo artigo, que nunca púdc ser 
entendido scnno a respeito das malcrias consli
lucionacs, c rcfot·nws urgentes e indispcnsaYcis; 
conlm o que nada se púde dizer com jusli~~a. 

O Sr. Ribeiro do Andrada: -Eu pedi hon
tem a supprcssno do art. 3' deste projecto, por 
dous principias, superfluidade c incohcrcncia i 
hoje torno a pcdil-a, c por outro motivo. 

Pondo de parle o que se fez cm Portugal, c 
as circumslancias de outras na\·Ocs que se rcfor
mai·:1o unicamente considerarei a ma1·cha da 
IJossa reforma. 

K ós deixamos cm inteiro Yigor a antiga lcgis
la\':lo cm quanto nno fosse rcl·ogmla; fomos 
con\·oc:ulos para formar tuna assetu!J!Ca lcgi:;
l;tliYn c consliluinlc, c juramos lhzer a consti-

luir,~M politica do estado, c as reformas indis· 
pensaYcis. 

Posto isto, pcl'gnnlo, quat é a lei que rottbon 
ao monarcha a autoridade de ler parle, mais ou · 
menos, na legislação ~ 

Depois de inslallada esta asscmblóa, o impc
nno legisla; mas quem lhe pódc desde já Lit·ar 
o direito da sancçuo ? 

Pela lei qttc nos conyocou c pelo jummcnlo 
que demos, lemos de fa>.cr uma constituição, c 
reformas urgentes; mas já cslá feita essa eon
stituiçM ? 

Nüo; logo serú nccessario uma lei que tire ao 
chefe do poder executivo it ingcrcncia na legis
laçno como sanccionador dclla; emquanlo isto 
se não fizer assim, ou pela constituiçãO, devemos 
suppôr que cllc tem o direito de sunccionar. 

Fundada nestes princípios sou de parecer que 
se supprima o artigo, sem fallar da questão se o 
imperador de\'e ser priYado do direito de sanc
cionar; pois se dclla se tratasse .provaria que 
lhe compete a sancção; mas como não é esta a 
matcria de que se trata abstenho-me de dcfcn
dcl·a. 

O Sn. Prxtmmo DE ÜI.lnm,t sus lentou a 
supprcssão do artigo, mostrando que cllc con
tinha doutrina dcsnccessaria c cxlcmporanea ; 
dcsncccssaria por não_ lmvcr razilo ·de pensar 
que o chefe do poder cxccutiYo negasse a sua 
approvar.~ão a leis de reformas lll'gcnlcs, pois 
bem tinha manifestado seus sentimentos por 
muitos actos, c até no discurso que linha pro
ferido no dia da. inslallar;no da asscn1hléa i cx
lcmporanca por ser a qucslilo da sancrilO toda 
constitucional; questão assaz complicad~ c sobre 
a qual se dividem os cscriptores, querendo al
guns c por argumentos solidas, que até nas leis 
das asscmbléas cxlraordinarias lcnlm lugar a 
sancçl\0 do imperante. 

Por ultimo mostt·ou qnc lmstam o grande 
risco de romper a harmonia entre a asscmbléa 
e o poder executivo, ·para se nno admiltir tal 
disposÍ\'1!.0 i pois era do dever dos representantes 
da nar;no arredar deli a todos os males, c procu· 
rar-lhc a maior somma de bchs. 

O Sr. :a:onriquos de Rozondo :-Todos somos 
concordes nos mesmos principias, mas cmla um 
lim consequencias bem dilfercnlcs: conYimos 
que nl\0 ha receios· de que o pod~r c:xeculiYo 
nilO dê. cumprimento aos decreto~ desta assem· 
bléa, c o nobre depu lado que me precedeu cs· 
lando commigo que n1!.o ha esses receios, depois 
formou lautos cscarcéos que cu fiquei espantado. 

Nno ha taes receios (dizem uns), este artigo 
dcYc ser supprimido. · Nno Jm lacs receios : cu 
conclíto difl'crcnlcmcntc: logo, este artigo dcl'c 
passar. tal qual está; Sr. presidente, se nús til·cs
scmos mo ti vos pa1·a suspeitar, que o poder cxc
culil'o nno cumprida os decretos desta asscm
bléa, leríamos a seguir uma de duas: ou cede
riamos do rigor do~ pdncipios, como já lemos 
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aqui pralic::ulo a favor das circumslancias : ou 
lommimnos oulrn medida que cu 'ct·cio que 
nunca será ncccssnria. 

l\Ias porque lodos somos convct·r;cnlc>s pam o 
mesmo ponto, porque· lodos concorremos l'mn· 
_camenlc pam a felicidade da naç1lo: porque a 
assembléa c o poder· executivo trabalhão de 
mflos dadas para o mesmo fim é por isso mesmo 
que não ha necessidade de alterar os princípios 

- geralmente reconhecidos: é por isso mesmo que 
cslc art. 3' deve estar essencialmente neste de
creto. 

Tem-se confundido, Sr. presidente, as legis· 
lalurns ordinarias com a presente asscmbléa: 
nas outras lcgislalums a sancç:to será marcada, 

· e a sua fórma: mas esta asscmbléa installada 
com plenos c cxlraordinarios poderes, n1lo púdc 

.. sim locar cm duas cousas como bem notou um 
nobre deputado ; n11.o púdc locar na monarchia 

_ constitucional, nem na rclig;itlO catholica, que 6 
a do estado·; mas ningucm póde cm raz[o negar 
que clla tem fechados cm sua m1l0 lodos os 
mais poderes: quero dizer, clla é quem ha de 
marcar a di vis11.0 dos poderes: e !la é quem h a 
de marcar as fórmas por que as leis hllo de ser 
promul:;adas, c apresentadas ao chefe do podei
executivo : clla deve murem· o lermo c a liírma 
da srmcçilo imperial, c sua maior ou menor ex· 
lcnçilO: clla é que eleve ludo regular, estipular, 
firmar c estabelecer. 

Ora, nestes termos como podem os clecrclos 
desta asscmbléa clcpcnclcr da imperial sancção? 

Se nós Livessemos de fazer sú a conslíluição 
poderíamos guardar para depois dclla feita, de· 
crelar a fúrma por que ella scrú. apresentada ao 
poder executivo, c como clla seria publicada: 
mas, Sr. presidente, pelo nosso .íuramenlo somos 
obt·ig:tdos a fazer as reformas indispensavcis: c 
como estas leis, que j:i temos algumas feitas, 
serãO promul~adas ? Como se lhes dari cs!:1. 
sancção que ainda ;, conslituiç11.o nno mar~ou ? 
Como estes decretos 11odcm fazer-se cfTcctn·os, 
lendo a asscmbléa constituinte jul:;ado urgentes? 

Nno podem de fórma alguma semclrmnles 
dcCI·elos depender ele sancção : é nccessario que 
este art. a· esteja neste decreto, porque temos 
·de publicar algumas leis :mles que se publique 
a conslitui\1\0: é portanto muito cm tempo que 
cllc aqui vem, c n1lo extemporaneamente como 
diz o nobre deputado. 

E' mesmo nccessario que estes }Jt·incipios 
sejno aqui declarados cm todo o seu rigor, porque 
cu tenho jú. ouvido grilar-valha·nos a sancçno 

.imperiaL-E quem me diz que estas vozes que 
sno de uns, se 11M vão espalhando por mais 
alguns? · 

E' pois indispcnsavcl que j{L de agora se 
declare o principio universal de todos os pu· 
blicistas-quc os decretos da assembléa con· 
sliluinle n11.0 dependem da sancç1lo imperial,
Vulo pois qnc o 3.• arl. passe inviohwclnrenlc 
tal qual c.sti1. 

o Sr. ,Aroucho Rendon : - Eu lambem 
volo pela supressão do artigo, e lcranlo·mc 
para que a nação lOlla ·saiba o meu parecer. 
Eu vejo esta asscn~!Jléa embaru;:ac!a no ddibcr:u· 
sobt·c esta malcrm; c donde pt·ovcm c:;lc em
baraço? De nos lermos . desviado do nosso 
primeiro trilho; se religiosamente observasse· 
mos o nosso juramento, pelo qt1al nos ligamos 
a l'az~t· primeiro qtlC tudo a nossa consliuir,,i!.o, 
c depois as rcl'ormas i11dispcnsaveis, n:lo cn· 
!raziamos agora nestas dlwidas. 

Demais ctl estou bem pcr.;;uadiuo que a 
asscmbléa c a na~ãO querem dar a sancção ao 
imperador como chel'c supremo; logo 11ara 
que !ralamos a:;ora disto antes da conslilui~:ào? 
Por vcnlm·a e:sla lei é de natureza diversa das 
outms? Pois. se não é c se a consliluiçliO ha 
de ser appt·ovada pelo imperador, por que o 
não será igualmente esta lei? Firme nestes 
princípios sou de opinião que deve sm· suppri· 
mido o artigo. 

o Sr. Araujo Lima:-Eu não pretendia fallar 
solll'l~ a matcria deste artigo ;_mas como vejo 
que mi passando a opiniilo _ dé C[UC nós quize· 
mos roubar ae imperador os seus direitos, devo 
explicar-me. A com missão só leve cm vis la 
declarar que estas leis, como anteriores á con
stituiçi!o, não tlcpentliiio da sancçilo do impe
rador, c para isto fundou-se nos principias de 
direito publico universal; tanto basta. 

Agora quanto a dizer o illuslt·c prcopinanlc 
que nos ·temos dcviado do nosso juramento 
pelo qual nos obrigámos a fa):er a consliluir,:i!.o 
e as reformas indispcnsavcis; respondo que se 
cslú. trabalhando na constiluiç:to, pois csla as
semblca j(l incumbia este negocio, ·que não 
é de pequena monln, numa commiss11.o. Em· 
quanto cslc trabalho se n11.o conclúc occupamo· 
nos tle outros objectos que se lcm reconhecido 
urgentes ; se o n1lo fizesscmos nada let·iamos 
que fazer. Portanto será bom que nunca se 
diga que a asscmbléa n11.o ~umvrc os seus 
clCI'CI'es. 

õ Sr, Aroucho Rcndon:- Sr. presidente: 
Eu sei que a commissno eslú. trabalhando no 
proj~clo de consliluiçt!.o ; mas nem por iss~ se 
segue que se nãO tra!assemos destas matenas, 
nada teríamos que fazer. Ainda nós n1l0 con· 
cluimos o regimento interno, que muitos dias 
nos ha de levar ; mas 110 caso de nada termos 
que fazer, serviriamos melhor o publico paran· 
do esta assemblóa com os seus trabalhos, por 
15 ou 20 clias, até se ultimar a constituição ; 
o contrario é principiar por onde devíamos 
acabar. 

E' neste sentido que cn disse que nos iinhn· 
mos desviado de Yêl'cladciro trilho ; na minha 
opinino a primeira cousa que devíamos fazer 
em a lei fundamental; porque cu repu lo os 
seus arlÍ"OS axiomas d~ ciircilo constitucional, 
c dc~lcs ~rligos dcduzit·imnos as leis rec;ulamen · 
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lares como c0rollnl'io~ clcsscs axiomas; mas I que ,]e cm'Lo sct·•'t di;culido com toda a marlu· 
nús, p~r este desvio, ~slamo~, cslabclcccnclo [reza; c para cnlilo guardando o que lenho a 
corollanos sem lermos nxnn~s. I o mo por tanto dizer sobt·e t1lo interessante malcl'Ía, farei vêt• 
a votar pela suprcsn.o do nrltgo. : qtHlCS srw os meus princípios; c haste por a~ora 

O sr. Carneiro da Cunha:-Com esta sup·/ pondc!·ar que a commissrto, como j[t aqui se 
pt·css:ío o que faríamos seria suscitar duYidas rcllcclto procedeu da melhor boa te. 
sobre ~ cot.tslilucionalidadc do chcl'c do poder T~mbe!n 11ã0 posso ouvir ~ que se le1~1 
execu~tYO; wmos .dar a entender um receio que qucndo mculcm·; como é possn·cl,, Sr. prcst· 
n:lo lemos. O arlt~o é .ncccssario; com~m que dc.nle, que. S. !II. o Imperador dc1xc de pu· 
conste cm todo o Braztl que cslabcleccmos ela· bi!Car as lc1s que lhe forem apresentadas? Nr1o 
rnmcnlc que a promulgaç-[o · destas ]eis nUo tem ~llc ~lado tantas provas dos s.cus princípios 
d_cpcndc da. :mtcç~o do imperador; do contra· ~m~s~tluc10paes, c do quanto s~ mlcressa ycla 
1'10 se scçmr111 a chsconfinnçn de que Jtão pode· lchCHlarle da sua. c nossa palna? Ou sem por 
mos dar hncmcntc o nosso rolo, o que indusiria rcnlma este rccc1o tão mal fundado bastante 
~uspcitas sobre os princípios por que se rege 0 parn nos demorar c prender? Não por ccrlo. 
unpcrador; o que nno tem lugar, porque todos .l\Inrchc a asscmbléa scn!pt·c de accordo .cot? 
estamos persuadidos que é conslilucional. Nada o imperador, n:to se dcSI'IC das suas .allnbm· 
unis digo porque os illnstres deputados que çücs, c menos se íngim Ms outros poderes, que 
me prcccdcr1l0 já disserM tudo. · tudo ir:t bem, c cm breve Ycrcmos o comple· 

menta dos nossos trabalhos c esforços. Silo pois 
estas as rcOcxocs que por ora me occot'l'Clll 
quanto [t supprcss110 do artigo. 

o Sr. Costa. Aguiar :-Sr. presidente, cu 
lambem nn:o pretendia fa.llar sobre a matcria 
deste artigo, porque os illustrcs preopinanlcs 
que me precederão, tanto nesta, como na ses· 
srto passada, têm por maneira la) diltJCidadc 
a qucstilo, que seria fazer-me enfadonho se 
pretendesse accrcsccnlar mais al::;uma com:n; 
como porem o honrado membro o Sr. Rcndon 
acaba de dizer r1uc só nos deveríamos ter occu
pado da constiluir;uo, c que até proccd~riamos 
cm ordem, se por 15 ou 20 dias se fechasse 
as scssú~s ele.; nno posso nem de1·o deixar 
passar c;n silencio semelhante _principio, que 
cm certo modo parece atacar de frente ludo 
quanto il nsscmhléa tem até aqui feito. 

Se o illu~ll'c deputado !Joures;;c JlOI' 11111 
)touco rcllccl!do, que o fim por que nos ajun· 
t.amos neste angu.st~ recinto n~o foi só para 
fazermos a consliltur;no, mas 1gualmcnlc as 
rcl'ormas ncccssarias c indispcnsavcis sem as 
quacs j:'trnnis a constituir;no poderá J;rogrcdir, 
de certo não m·anr;aria as idéas que cxpendeu. 
All:n~ de que, !ocria decente que c•stivcsscmos 
mcltalcs_em casa, emquanlo n:to fosse aprcscn· 
lado o projecto da constituirão, havendo alias 
lanlo a fazer, laúto a provi;lcnciar, c tanto a 
reformar? Ou ~ por rcntura. o!mt de pouco 
ll1?mcnto a fctlum da consliltução? Eu pela 
lnmltn pnrl~ confesso ingenuamente que clla 
excede as mlllhas poucas ou nenhumas forras 

. c que só a obcdiencia {,s ordens da asscml;lc~ 
me l'ol'l;ou a accitat· tno nrdua tarefa. 

Em uma palal'l'a, scnl10rcs aJll'OI'eÍlcmo~ o 
l ' ' cntpo, cortem-se cllsc:ussocs supcrnuas C\'Í· 
l I ' ' ' cm-~c roc c10s, 1~lo. entendo cu; mas nno se 
diga por modo algum que havemos faltado ao 
nosso jut·mncnto. l\luitos senhores têm Iam· 
bem querido cm·oh'ct· a conunissno cm oulJ·o 
J•onto de r.onsidc::rr.~no, que nem vem Jmra nctui 

, I . ' 
C lllCIIOS C C,[C O ligar Jll'OJII'lO de tratar SClllC· 
lltaulc quc~lno, sobre o modo pot• rtnc tiCI'Cl':'t 
para o l'uliii'O ~CI' po:;la Clll pratica a sancr;rto, o 

o Sr. Bariio de Santo Amaro:- Sr. prcSÍ· 
dente: Eu voto ·pelo artigo, porque estou per· 
suadido que ludo o que pertence a matcrias 
conslilucionacs não tem sancçno. Quem nos 
mandou fazer a constituic;no? A na~'ão; lo~o 
sú clla lcm a sançM desta. sua obra. Nisto nM 
púdc havct· duvida; sno regras gcracs de direito 
commum; a questn.o diz sú respeito ás ·leis 
sobre reformas urgentes c indispcnsavcis. 

A meu entender lambem estas leis n:to 
precis.no de sancção ·; 1 •, porque a fúrmn. c 
mnnctrn. de se dar esta sancç:to nno cslú rcgu· 
ladn por uma lei; 2", porque reformas ntlo se 
podem considct·at· senno como pat'lc das leis 
constitucionacs. 

A conslítuiç.ão é o epilogo de todas as rcfor· 
mas que uma naç1lo fa<~ na sua lcgislaçtto 
politica c civil ; como Ines as leis sobre reformas 
cntrno na ordem das leis constilucíonncs, c neste 
sentido, como disse, compele p1·i\·ativamcntc :í 
nar;M approvar, ou dcsapprovar a obra. de que 
encarregou os seus rcprcscn lan lcs, is lo é, 
sanccional-n. 

'l'odaria pam maior c:lareza c precisão, c 
pam tirar toda a duvida, conformando-nos ao 
nosso juramento, cu quizcra que expressa· 
mente se declarasse quacs cro.o os decretos 
desta assem biCa, que n:to prccisurno de sanc~no 
para a . sua promulgação; c por isso oiTcrc~:o 
a scgumtc 

" Os decretos da presente nssemhléa que 
tiverem por objecto lcgisln~no constitucional, 
ou rel'ormas urgentes c indispcnsavcis serno 
Jll'Omul~ados sem Jll'Cccdcr sancr;no.-0 depu· 
lado, Brmio de Sa11fo Amnro,u-Foi npoiatltl, 

O Sr. llonrlquos do Rozende :-Sr. prcsi· 
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llcnte, supposlo cu tive cedido da 3" vez que 
me loca a fallar, todavia appru·ccem cousas 
a que me n1lo posso calm·. Dizer um nobt·e 
deputado que esta assemblóa devia suspender 
os seus trabalhos por alguns dias, até que 
apparc~·a o projecto de constituição, é esquecer
se do juramento que prestou, c do fim para 
que foi installada esta asscmblea, que é fazer 
a constituiçilo e as reformas lndispcnsavcis; 
é dar ao mundo mna idéa de que esta 

· asscmbléa se tem deslisado, c excedido os seus 
deveres. 

Eu quero, St·. presidente, que se declare c 
que se diga i naçilo, c ao mundo intcii·o que 
esta assc.mbléa tem procedido muito cm regt•a, 
c que tem direito a fazer as reformas indis
pcnsavcis, e que não passe surmtciramentc a 
idéa de que não caminhamos compclcntcmenle. 

. O S.n. RioEmo DE AxonADA pedia a pahvrà; 
e requereu que se visse se era ou não apoiada 
a supprcsso.o do art. 3' que propuzcra, pois 
era uma emenda supprcssiva.-Foi apoiado. 

Julgou·sc a malcria surticicntcmcnle dis
cutida; c o Sr. presidente di~sc que se 
passava ao arl. '1'. 

Antes porém de ser lido o dilo :ll'ti:;o, 
suscilou·sc a duvida se o aulot· de uma emenda 
entrava no numero dos que o regimento 
assignava como preciso que votassem a favot· 
de uma emenda para se considerar apoiada. 

O Sn. Ht,xmQur.s DE Rf:zr.xnf: :-Eu creio 
que nos 5 votos f[LIC sr.o precisos para se 
apoiar uma. emenda, nllo se conta o uutot·. 

o Sr. c'ostn Aguinr :-Eu acho que o autor 
ela emenda deve cntL·ar no numero dos 5 ou 
1 O membros marcados no regimento para 
apoiarem as emendas nas segundas c terceiras 
discussões; porque quem f<LZ o mais, melhm· 
far:í o menos, quero dizer, se · cllc vota na 
discussno afinal como nllo podcr:í apoim·? 
Além de r1ue, a ra1.110 por que se exige qnc · 
ns emendas scjno npoim.las, que é para nD.o 
se fazerem sem considemç!lo, n!lü cxclúe nem 
púdc excluit· o pt·oprio autor; c menos o regi
mento o llcclura; o que de cet·to faria se o 
mesmo autor nno dcl'csse cntt·ar neste 
l1Ulllei'O, 

O Sn. Pnr.smr.sTE propôz tL votação a 
maleria; c decidia-se que a autor da emenda 
entrava no numero de votos preciso pm·a se 
julgar apoiada. 

Passou·sc ao arl. 4", do seguinte theor: 
« Art. 4.' A promulgaçl\0 será concebida 

nos lermos seguintes: D. F. a todos os IJossos 
fieis subditos snudc. A nsscmblcn geral con
stituinte c legislativa do Brasil tem decretado, 
c nós queremos c ordenamos o seguinte: 
(a letra do decreto). !llnmlamos portanto 
a todas as autoridades civis, mililat·cs, c 
ccclcsiasticas que cumptM, c fa\~l'Lo cumprit· 

I 
o referido decreto, cm todas as suas partes, 
c a.o chanceller-mór do impcrio que o faça 
publicar na chanccl!aria, passar por ella, c 

1 registmr nos livros da mesma. chancellaria 
a que locar, rcmettcndo os exemplares dcllc 
a lodos os lugares a que se costumão remeller, 
mandando o original para o archivo pub!ico.
Paço da. asscmbléa, 12 de Junho de 1823.
Como relator, Ara1v'o Lima. ,, 

O Sr. Muniz Tavares :-Estou certo que a 
mente da commissão era . dar a Sua ~lages
tade, os seus titulas de imperador conslilucio
nal c defensor perpetuo do impcrio; mas 
parece· me justo que expressamente se acres
cente ao artigo o .seguinte-Dom Pcdt·o pot· 
graça de Deus, c unanime acclamaçilo dos 
povos, imperador constitucional c defensor 
perpetuo do Brazil. ctc.-Foi adoptado o 
additamenlo . 

. O Sr. Carneiro do Campos :-Archivo pu
blico nilO !ta; c portanto para se falia r nelle 
na lei, é preciso que a assemblca mande 
primeiro fazer um. Em Portugal as leis i1lo 
para a torre do Tombo; c aqui guardilo·sc 
na secretaria de estado competente. Parece-me 
portanto que visto não haver archivo publico, 
precisa de allcm~:ão o artigo. 

o Sr. Andro.do. Machado :-A mente da 
commissilo foi assignar um lugar para. otidc 
devem ir os originaes das leis. Em verdade 
se suppac no decreto a cxistcncia do que 
nl\o ha ; mas como esta Jegislaçilo tal vez fica 
regulando para sempre, entenda-se para 
quando o hoUI'et·; c entretanto guat'(lcm-sc 
na secretaria. 

o Sr. Frt:~nçn :-En entendo pm· melltOL' 
ficarem na chancellaria até que tenhamos lu~ar 
proprio, c então se passaráü para esse archivo 
lodos os papeis que existem na chanccllaria, 
pot· falta de deposito proprio. A este fim 
ofl'crcço a seguinte 

EliESD,\ 

" Ficando o original ahi até que 'se esta· 
beleça o archil·o publico para onde devem scL' 
remcltillos laes diplomas.-Paço da assem· 
bléa, 27 de Junho de 1823.-0 deputado 
Ji'rauça. li-Foi apoiada. 

o sr. Cnrnoiro dn Cunhn ;-Eu t•equm·i 
a supprcssno da pahwra qucl'Cinoi; c m ud:ll'Ci 
esta formula pelo modo que proponho 11:1 
seguinte 

ElmSD.\ 

cc E nús ordenamos c lnandatnos.-Joctqw'm 
.Lllcmoel Cctl'lleil·o clct Ct•Hlta, 11-l~oi apoiada. 

O Sn. Acctoi.t pedia a palawa c propóz 
que cm lugar do lct·mo jieis que se achava no 
urtigo se puzcssc lertcd,-Foi t·cjeitndu, 
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O Sn. HocnA FnAxr:o lmnhem ofTcrereu a 
seguinte 

Elm:\D.\ 

" Mandamos porlanlo ús ::mlorhlacles com
pclcnles que cumprão c fação cumprir o pre
sente decreto, clc.-Roclw Franco. JJ- Foi 
rejeitada. , 

.Julgou-se então a maleria sulTicicnlemcnle 
discutida, c o Sr. presidente propúz se a as
scmbléa dava por concluída a 2• discussão, c 
vencendo-se que sim, propôz se o ·projecto pas
sava á 3• discussiío, c lambem se resolveu que 

o ' snn. 
Passou-se :'t 2' parle da ordem do dia, isto 

é, :'ts 2'" leituras de proposlas pela ordem da 
sua antiguidade, c leu o Sr. secretario Carneiro 
de Campos o projecto do Sr. Caldas pam se 
prol1ibir a admissãO de qualquer pessoa c sexo 
a noviciado nos conventos do impcl'io. (Publi
cado na scssn.o de 2,1 de Maio.) 

O Sn. PnrsJDEX'l'E, na conformidade do que 
ullimamcnlc se vencêra, propôz ;\ disctissão se 
era lll'gcnlc n malcria do projecto. 

o Sr. Cal :las :-Quando me lembrei de pro· 
pôr este projecto julgci n sua mnteria urgente. 
Entendi que !ralando-se de promo1·cr a agricul· 
tum. como um dos primeit·os clcmcnlos da 
prosperidade e futura grnndczn do Brazil, c 
n11.0 podendo aquclla ndi:mlar-sc sem braços, 
deveríamos tomar alguma mcditla que obs· 
lasse {J diminuição destes de que tem baslnnlc 
falln. este paiz; c como muitos indivíduos, por 
t!ii'Cl'>OS molÍI'OS <JUC OS dclCI'lllÍni\o, Vl\0 cncer· 
r:n·-sc nos r:lanslros, com gmve prejuízo da po· 
pula\·ào, julguei ~er mgcnlc prohibir-lhcs por 
uma. lei a. entrada nos comenlos, c facilitar-lhes 
a. snldda. dcl!es até que a. a.sscmbléa tivesse por 
conwnicnlc legislar sobre este ohjcclo. Sn.o 
cslca os princípios que me rcsol\'cJ'1'lO n fazct· 
a. propo~la; a. assemhlca dccidir:í se tem 
lugar. 

O Sr. Bnriío do Santo Amnro :- Eu ct·cio 
fjllC OS iJiusll'CS Jli'COpÍnunlcs SC csqUCCCJ'no de 
que Jm 11111:1. ordem que 111\o cst:í dcrogada, 
que faz depender de licença do governo. a. cn
l.mda de qualquer pessoa nas corpomçücs re
I igiosas. Existindo esta ordem existe uma pro
videncia. para os males que se tem apontado, 
c é portanto dcsncccssnrio o projecto. 

o sr. Aroucho :-H a muita. cousa que se 
a.doi1tn por moda; até já foi moda sct· frade: hoje 
l'dizmcnlc 11M o é. Algum dia os pais de fmui
lia obri~::avnu l'rcqucntcmcntc ns filhas a serem 
I'J·ciras, ugom é r:u·a a pt·olissno de mna l'rcim. 
Todos os com·culos têm pouca gente, lanlo de 
um como de outro sexo; j:'t é preciso chamar c 
rtl!iciaJ·, para qnnlquer rapaz eslu<lm··pm·n I'J·adc; 
ha e:'i lüra muito cm fJliC se emprcguo•m os l1o· 
uwus, l'orl:111lo purccc-mc que nem v:J!c a pena 

de fallar nesta malcria, qnanlo mais disc·uliNc 
um pmjcclo. 

o Sr. Carneiro do Campos :-Sr. presidente: 
Não ha lei, ao menos que cu saiba. que in!Jiba. n 
entrada de qualquer pessoa nas ordens regula
res; linha-se sim determinado que preccclcssc 
licença do governo, c este n seu arhilrio a con
cedia ou negm·a, até mesmo quando nlgucm se 
queria ordena~. Portanto se a asscmh16n reco
nhecer que é conYcnicnle que nem o governo 
possa. dar aquel!as licenças,_ façn-s~ un~a lei, c 
cm tal caso tem lugar o prOJCClo. Este c o meu 
parecer. 

o Sr. Pereira da Cunha: -Rejeito ahsoln
tamcnlc a disposição deste projecto pelo qual 

· se prohihc a a.dmissão de qualquer pessoa 
para o noviciado cm lodos os conventos tlc 
um c . outro sexo, pois apesar de boas ap· 
parcncias com que se pretende sustentar esta 
opinião, clla 6 toda.Yia diamelrnlmenlc op~ 
posta nos princípios ·da liberdade civil do 
cidadão, c pouco ulil :\ religino que profcs· 
samos. 

Se nós ti1·cramos de disculir a ma;lcrin 
que se propüc, cu mostraria por fa.clos rc· 
monlallllo-nJc alé á origem da vida monas
tica que gcrnlmenlc fnllando, clla tem ddo 
assaz ulil Íl igreja c ao estado. 

Eu lembraria que no claustro tem havido 
a pratica. de Iodas as vi1'ludes morncs c eh ris· 
tns, exercitadas por varúes illuslrcs, modelos 
de saber c de santidade: que ellc foi o de· 
posito das sciencias di I'Ínas c humanas, nos 
scc:ulos de harharicladc; que nlli se tem l'un· 
dado escolas para inslJ·uc\·ào da mocitlade; 
que tem sido o asylo de muitos . t!cs~mc;ados, 
c que mesmo o nosso llrazil lhe deve parle 
de sua. civilisarào; mas receio ser chamado 
á ordem, porcJ~C a quesUlo de que se lraln. é 
súmcnlc da 11rgcncia deste projecto, o qual 
julgo dcsncccssario no aclual estado de c:ou· 
sas ; nno só pot·quc lm hoje tn.o pouco quem 
se qucim sujeitar í1s· regras c estatutos dus 
vcncrandos fundadores das ordens religiosas, 
como porque o nosso minislcrio tem j:\ acau· 
lclado por dc!crminaçücs particulares t!ir!:;ic!as 
nos govcmadores c pt·clados das provmcms 
para evitarem n atlmiss110 sem limites das 
pessoas que quizcsscm cnlmr para. o estado 
clerical c regular. 

Tem sido como moda ·do tempo para se 
moslmt· tlcsabuso, c espírito de novidade de 
clamar contm o monachismo c nll'cclm· allo 
dcsprcso coutrn os que se dcdicno :'l vida 
tia oraçno ; o que é na. vcrda.dc reprchcn· 
sivcl : pois ainda. que alguns religiosos se te· 
nl111o al'uslndo do caminho da virtude, nem 
por isso dcYe o Cl'I'O de um ou de oult·o 
indiviLluo manchar a pureza c exemplar con· 
dula. de sun corporac;no. 

PL·J·stmtlo·me que n proposi1·l'lo do !llustt·c 
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tl_epul::tlo tem por ol1jccto Jll'incipal a ncccs
SJ<:laelc cm que o Brnzil se acha de aug
menlnr sua população ; mas esta razão nrto 
hasta, ou seja porque ha ncllc mui poucos 
conventos, c estes se achão quasi despovoa
elos, ou seja porque se cs!a regra prcvale· 
cesse deveria lmycr uma lei geral que pro· 
movesse os ·consorcias para que se n1\o 
conscrmssc tanta gente no celibato, como se 
vê na tropa, c cm muitos outros estados da 
viela social. 

Demais, reunido o homem cm sociciladc, 
c cedendo uma por<;ão de sua liberdade na· 
tural, teve por Jim principal o goso de sua 
liberdade civil cmquanto ella ~ exercitada con· 
forme as leis do estado ; c. como podemos 
dizer que cllc gosa deste inaprcciavcl beneficio 
se podendo cllc npplicar-sc livremente a qual· 
quer gcncro de vida, sem que algucm lhe 
possn impedir que seja artista, negociante ou 
lavrador, lhe fôt· vedado entrar no clausll'O, 
lendo para cllc vocação? . 

E ainda quando por boa, politica se jul· 
gassc .conveniente esta pragmalica, seria de 
absoluta necessidade fazct· diJTcrcnça. cnlrc 

· pessoas de um c outt·o sexo, que por suas ida
des c circumstancias dc\·irto fazer a cxee· 
pção dessa regra. 

Deixemos por ngora. estas disposições pc· 
culinrcs, c o tempo nos gaiar[L para o me· 
lhornmcnto de nossas inslilui~ucs religiosas, 
volíticas c ci\·is. 

O Sr. Bnriio do Snnto Amnro:- Eu fallei 
de ordem c nl1.o de lei : a questão é se 
cxisíc a ordem. Todos sabem que o Brazil 
nté :'L época d;t nossa indcpcndcncia era rc· 
gido por cartas ·regias, provisües c avisos, 
que nno linltão promulgnçM c ncrn pot· isso 
S<) did que essa lcgislaçil.O n!lo obrigam. 

E' l'tít·a ele clnviua que os chc.fcs elas cor· 
pot·açacs religiosas c os bispos no Bmzil, c 
mesmo cm Portugal nno poLlii\o admittit· nos 
daush·os, nem rccchct· a ordeus clcricacs 
ncnltnm candidato, sem preceder liccnç.a ex· 
pt·cssa expedida pelas secretarias de cstmlo: 
esta licença snppoc uma inhil!ic;no, pnra -~ 
qual precedesse· ordem, que extstc, como .J:L 
disse, c que tem sido gnardnda c obscrvad:1 
como lei, no sentido rigoroso da dcfini\'t\0 
de lei. 

O illnslrc dcdutado·dc cct-lo, nem ignora isto, 
nem pútlc estar enganado, tendo, como tem, 
Lno longa pratica dos negocias. 

o sr. Cnrnoiro do Cnmpos: - Repugno 
clmm:u· lei á nma carta régia. Nilo pot·qtte cu 
cs!l:'ja pcrsundido que se n!lO deva ohedccct' 
11 nma cm·ta r6gia, muito mais no sysl.cma 
antigo de uma monarcltia plena c absoluta, 
cn1 que era sempre obrigntm·ia a vontade do 
supt·cmo imperante, de qualquer maneit·a que 
fosse ncrlnrndn, OU de Yil'n YOZ1 OU por CS· 

T~MO ~. 

cripta i mas porque, segundo Lenho om·itlo, 
te:rn-sc combatido a· mgencia da presente pro· 
posta por coniuzão de itléas, ali:Ls bem tli,;
linclas. 

Antes de Ludo devemos comir nas norucs 
das palavas que se cmprcgão na discus~ão, 
c dclinil·as mui exactamente, para evitarmos 
o perigo de laborarmos cm confusno que nos 
púdc induzir cm erro, quando s~ trata, como 
agora, de decidi: se é ou nno urgente a lei 
que se propõe. · 

A lei, Sr .. presidente, Í! um edicto pci·pctuo. 
Elia propúc-sc a regular um objecto pcrma· 
nenlc do interesse geral do estado, •obriga a 
todos c sempre, até que por outra seja rc· 
vogada. ·· 
. Uma. cal'la régia não é mais do que um 
decreto; sú difl'erc pela formula com que c 
cscripta; c tem lugar qua.ndil se expede alguma 
ordem para fúra da côrte, ou se encarrega 
a uma ou mais pessoas de um negocio par· 
licular; os decretos silo sempre dirigidos aos 
lribunacs, relação, c ministros existentes na 
côrte, c de ordinario servem de titulas para 
cm ,·irtudc dclles se expedirem ulteriores 
or·dcns ou despachos. 

Ora, um decreto nno t lei'; o seu olveclo 
é particular, e ús vezes do interesse parti· 
culm· de nlgucm. A lei é oht·a do poder legis· 
lntivo, c os decretos c cartas régias s110 ordens 
do podct· executivo, c se expedem ordinm·in· 
mente cm conscqucncia de uma lei. 

Não parcr.a ociosa esta diffc1·enr.a de lei a 
decrC[O Oll Cnt'la régin, nem f(ll~ CU insisto 
cm uma CJUI:'~t1\0 de nome. Porque r.c se 
mostmr que hn uma lei que proldhe n arl· 
missl\o de novir;os nas ordens re;.;nlarcs, 
cn concluirei qnc o projecto qno se JIOS apre
senta. é dcsncccssario; pois nno propúc uma 
providencia que não esteja j{L dada, c nc~tc 
caso sú rcslm·ia cxigit· a ohscn·anci:1 ela lei, que 
ccrl.lmentc se deve presumir geral para todas 
as lll'O\'Íncins do Br·n%il. · 

Nn.o c assim quando se quer J'undur a prohi· 
bi~':lo em cartas régias, porque destas nno ~c 
prcsLJmc a gcncralidndc da ordem ou prolri· 
bit;!lO; c p:>.ra se moslmr que esta é geral, 
<leve-se ao mesmo tempo fazer constante qur: 
essas c:arl:ts régias forno circulares a todas as 
provincias, pois i:t provincia on provincias 
a. quem n1\o Jbi dirigida uma carta régia com 
semclliante pt·ohibiçno não est(L ohl'ir;r.da a 
rc:;ulal'-Se pelas ordens que fm·11.0 por c sta 
maneira Llil'igltlas ús 'outrns. 
· Por eonscqucncia dizer-se qttc dc\'c ser rc· 

jcitnda ri proposta, com o fundamento de ser 
m,üct·ia jA re!!ulnda por lei, c produzir sómcnle 
cal'las regias para certas pro\'incias, é· vcnla· 
dcil'[\mcnlc unia confusno de tct'lnos, 6 realmente 
nno pr·o\·ar nada. 

Esta ma teria exige uma maior cit·ctmlspccçno; 
de nada menos se Lralu do que rcmovet• um 

~3 
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dos gmndes el11bJraços do progressivo ~lllg
menta de povoaçào em Ulll paiz lllle tanto
necessita de braços para elTectivamente chegar
30 alto gnio de grandeza e opulencia. a que
é destinado, pc]:!. fertillidade do seu terreno
e preciosas matrizes de riqueza que cul sen
seio enCerra.

Eu sei que a prohibição de que se trata
eslava em vigor em algumas provincias, mas
nM me r.onsta que e1la tenba sido geral para
tod:lSi ora, isto é o que se deve averiguar
antes de se oppõr á urgencia do projecto, e
l1~C se preenche a averiguaçãO com as cartas
régias dirigidas ao Rio de Janeiro e Bahia.

Ainda mesmo verificando-se a generalidade
da prohibiç~O, nem por isso vot::trei· contra e
UT"gencia do projeclo; porque lod::ls essas or
dens contra a admiss:to de regulares, dava.o
ao mesmo tenlpo ao governo uma tão ampla
faculdade para nellas disiJensar, que. se tor
navao iIlusori::ls. Pelo que mesmo na hypo·
these de ser geral aladas :lS provincias do
Drazil esta prohibiç~, póde scr muilo util o
projeclo pelas cautelas que poderemos eslabe·
belecer, para n:lo se franquearem tanlo estas
dispensas i e por isso voto peb sua urgencia.

O Sr. Carneiro da Cunha: - Este projecto
tem duas partes: em uma veda-se a entrada
para o noviciado, o qne julgo muilo util; na
cutra propõe·se unl principio de reforma fa·
cillit~mdo os sahidas. Toclos sabem que temos
um numel'o excessivo de frades e freiras, e
c]ue os pais até cheg~ a waticar barbaridades
para obrigar as filh.:ls a professar; evitemos
poi!> este despotismo domestico tirando as oc-
("asiúes de se excrcitnr. .

Alem disto oçcli1.Jato é reconhecido por lodos
os politiccs como origem de grandes males
do c'sla<1o; e muito princip:lIOlente o deve ~er
no 'Brazil, onde tanto se precisa de cuicktr
no augmento de populaçt'lo para' pron;.ovfr a
ogrieultura pelos nossos de pl'eferencia aos
csll'angei ros.

Ne3te sentido eu considero lltil o projecto ;
elle nãO c1estróe de todo, nem isso era ad·
mi~sivcl, ns ordclls regulares; mas tem por
fim diminuir O numero 'dos individuos que
rcco! hidos no claustro, além de serem muitas
VCZE'S infelizes, sM sempre inuteis p..1.ra asa·
,cieclade, que precisa delles na cultura das
terras e nas armas. Reconhecendo pois estes
males voto pelo remeclio que os diminue_

O Sr. Costa Aguiar: - Sr. presidente, eu
sou tambem da opinit'iO de que o projecto em
quesi.."l.o nM é tao urgenle como se pretende,
nM só pclas razO~s já expendidas, .mas ate
mcsmo porque por Ora n;1o podemos, nem
devemos tralar deste objelo sem que a com
miSSãO ecclesiastica apresente "um plano de re·
forma a esle rt"Speito; o que de certo nM
pôde frlter sem os escJ;'I"CCilllenl05 prce.isos,

e particularmente sem o preciso conhecimenlo
do numéro de comenlos de um e outro sexo,
a totalidade dos religiosos que nelles existem,
e outros dados indispensaveis para a melhor
execução e cumprimento do referido plano Je
reforma, que a meu ver deverá tratar nàQ só
sobre o modo e circumspeeça.o com que devem
ser admittidos os que para o futul'o quizerem
entrar para os conventos, mas igualmenle
sobre os requisilos, formalidades e mais provi
dencias que se devem observar na.secularisação
dos que quizel'cm, ou pretenderem sahir de
taes casas j o que ludo devendo ser feito com
madureza, no.q póde por isso ser agora tomado
em consideraç:b.o. ...

Accresce ao que deixo ponderado o nenhum
receio de que actualmente fiquemos privados de
grande numero de braços; porque nem é esla
hoje a moda, como já reOectio o Sr_ Rendon,
e menos a mocidade bré\.2.ileira nas circum·
sl..'1l1eias acluaes deseja semelhante genero de
vida, procurando antes empregar-se ou no ser·
viço da patria, ou em diversas oulras oecupa
çôes de <rue lhe provém maiores utilidades e
interesses, e é isto o que observamos por tod:J.
a parte. Voto portalllo contra a urgencia do
projeclo.

o Sr. AccioH: - O que acabo de ouvir mC
parece digno de aUenção e por isso não posso
ficar cm silencio,

Sr. presidente, tratando-se por acaso de le
gis1i'lçtio, um iIlustre membro expl!ndeu idéas
contrarias ás que tenho por certas: e passo
pois a responder fazendo uma. distincçào.

Quando as Cal'tas régias s6 conlinhll.o agra.
decimentos a certos scrviços, ou louvavão me
clidas que alguns empregados tinlJ:.1O abraçado
em certas cil'Ctlmstancias, por certo que nl'lo
se c!lélmavt!.O leis, mas quando cllns abl·an·
gião disposiCOes legislativas, quem poderá ne·
ga.r que tinllM essa força?

A nossa. legislaçáo está cheia de exemplos.
Além disto na tllliversidade de Coimbra en
sinarM·me que a legislaç,àQ pa.tria se com
punha de decretos, cartas régias, alvads, elc.

A'- vista pois, do que tenho ex.posto, 0:1_0
conconio com a. idéa de que a carta. régia
n:l.o seja lei.

O Sr. Carneiro de Campos: ~ Admira-me
'111e Oillustre preopfnante ainda insist:l. em Con
fundir lei com carla régia, julgando que n3.o
deve deixar passar a distincc:to que fiz.

Eu fallei com bnstnnte clarezo nM neguei
que fosse obrigatoria a ordem communicada
por uma carta régia, mas o que neguei, e
ainda nego, é que lei e carta r~ia seja.o di
plomas da lllesma natureza, e do mesmo ef·
feito.

Todos os soberanos por diversos modos
decb.ra.o a sua vontade para obrigarem os
seus subditos; os mesmos romanos a dccla-
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1\t\".~o por edito:;, t•cscriplos, dccrc!os, c p'lr 
llllllHlnclm;, sc~llndo o:; dill'crcnlcs flns a que 
se clirigillo, l'o1· qllalquet· dc.>lcs modos a 
vontade elo imperante obrigal'n 1ÍIJUCllc a quem 
e !la comprchendia; mas lei propri::unc11lC 
1~ra sú aquclla vontade dcclararl:J. por edito~, 
porq uc stí csl:t obrigava a lodos os subdilos. 

No syslema ela monarchia porlu:;ucza que 
nos regeu até agora temos carta de lei, lei 
alwtr;i, clcc.rcto c proYisM. 

Se o objecto cm um negocio pi1hlico do 
estado, geral c permanente, promulgara-se 
uma carta de lei, ou uma lei. 

O Sr. Barão da Snnto Amaro :- Como o 
illuslJ'C prcopinantc eonfes;;a que lia1·ia esta 
ordem, estou salisl'eilo, porque cu urto fallci cm 
lei, fallci cm onlcm, c disse qu~ esta se exccu· 
l:tl'a, o que lambcnt se nftO nega: o mais que 
C~:pcndell foi Ulll:l instrUCI,~[W IJIIC nOS quiz ci:tl' 
do CJI.IC era 1 c i c carta rér,;ia; cu a acci lo c a 
agi'Ude~o. 

O Srt. PHE:>w~;sT~>: -Os senhores têm estado 
c cslrto IÜJ'a da ordem; cu os conYido, se qui
ZCI'Clll combater-se, a que cscrcvflo, porque dis· 
cntcm i:;lo ftíra da asscmhlén, c alé instruem o 
publico; mas nquí nM lcm lug-ar. 

Estes dous diplomas crrto uma c a mesma 
cousa, c sú linhllO a dill'cren\'il que a as· O Sr. Frnn9a:- Eu repu lo ur:;cn.le a cli;;-
signalura da carta de lei cm- cl-rei com cns;;rto de lodo,; os projectos que tendem a me· 
gnanla- c na lei se assig-1111\'a onlinariamenlc lhornr a sorte elo Bmúl, cortando pelos cmb:t· 
- cl-rci- ou rei. Os alvarits l'erclaclcimmcnlc ra•:os pol.ilicos, que ll!C empeccm o au:;mcnlu 

1 · 1 · · JH·o~.t·c:;sil'o da sua llrospcriclrtclc. w1o eJ·fto c1s, poi,; a guns ale são rcscnplos ·· 
de Jncrcê;;: o u;;o iulroduzio cslc diploma l\'cslr~ condil;no compt·chcndo cu a lolcrancia 
co1no lei, c pot· cllc se re:;uMrrto lnmbem do go,·crno a respeito dos rolos relig-iosos du 

· 11· 1 1 ::;cxo feminino cm clausura. os ncgoc10s pu 1 JCOs <o esta< o ; mas como 
' l 11 · ]'· 1 Um11aiz lrto dJ'mintJlo ClllJlO\'O,"<.~.'IO coJllO :. <l por sua na m·cza c t•s nao poc 1ao 1 urar I " ' 

JJlai;; do que um anno, tlispcnsara·sc fazendo-os I no,so, allcula a sn~ ra~la. c~lcusão, nã? se. ptldc 
pcrpcluos pela força de lei que se lhes confcda. comp:ulccct· con; !nslJlnu;ucs contt:o:mas a pro· 
Cm tlccrclo porém nunca, tere força de lei, é c~·cn','rto c mullip_li~a~;rto da ~specJc lnunnua. 
uma cspccic de rcscriplo que o rei nwndara pm·· 1 ~c:;la !~arte. ailmJ~l1rm cu a cliscus;;~Q do prn· 
ti~ulm·m~nlc a algum. lrihunal, rela\·ão ou m!· IJCC~o oll~J'CCJc~o, alun de :occ;,~!'l'~.~·- :1 pr!~·o~1;tu1 
Juslro cxJSlcnlc lln curie pam certo c dclcnm· do> comento" CJ!IC lm.dc rcliolO>,L>, po1o. cum· 
uado negocio; c quando dirigia eslc t'cscriplo q~t~llo cu rc~pcilC .a p!Cdad~ das. su.a~ lulllla· 
para lüra da côrte se fazir~ por uma carta régia, ;;uc,, não posso dcJXat· de tlizcJ·, pohl1canwule 
bem como se cli:tmam resolução quando cm cm , .aliando, r1uc cllcs que ni\0 s.cn•cu_l pa!·a outra 
conscrlllCHCia de cons•Jlln de umlribunal,c la\'l'a· · cou.sa mais do que para hra~·. a socJCdad~ o 
da scbrc a mesma consulta. Portanto, decretos, maJor !Hnn;ro de, IJJ·a~os qLJC ahns lh.c podcJ'Jflo 
c:a·tas r6gias c rcsohwor.s srto ;t mesma cousa, c ser u~cJS .. \ olo portanto p~la mr;cncm, uo CJIJe 

,>tÍ dillbl-cm nas sua; formulas, mas ncnhnm rcspcll.a as ~nlmdr.s de f~·c1~·as para a .c!.mJ~ur;•, 
dc~lcs I'Cscriplos crno leis, nem ct·rto destinados tlc ora cm t!wnlc, tomo oh,1ccto que c wlJum: 
a obrigar gct·almcnlc a lodos c cm toda a mo· mcnl~ connexo com a. populnç11? tlo n o~:w J'ólll. 
narchia tlc CUJO augmcnlo mm lo necessitam os. 

Sei q~tc mt1itas cousas no Bmzil crno rcgu· O sr. Lopos Gnmn :-A CJIIcstno que se 
latlns por cartas régias, mas isto só mostra que dcrc actualmente ventilar, segundo o processo 
nno havia uma pcd'cila cxncçno na maneira dos nossos tmhalhos, reduz-se a sahcr se ú ou 
lli'Opria com que se dcYino expedir as ordens. nrto urr;entc o pi'Ojcclo de lei ollcJ·ccido ú di,;-

Tamhcm pelo syslcma da monarchia porln· cussno. Emquanto a mim cllc nrto cnvol\'c a 
gueza, se exceptuarmos as JH'ovisücs dos tdhn· urgencia que parece ser prcsct·ipla 110 nos,;o 
nacs, que sn.o passadas cm conscqucncia de juramento; porqnc se houvermos de encarar 
ordens rccchidas, ou por jurísdicçl'lo propria, como urgentes todas as reformas de qnc rc· 
nenhuma o:·clcm expedida cm nome de cl-rei, suite algun1:1. utilidade, cntno esta lc~islalma 
tlc1·ia ser executada sem a sua real assignalura, extmordinnria scr;Í de nma duração intcrmi· 
pois a ordcna~·n.o mui posili vamcnle pl'ohihc a nave! ; c n1lo se cmprcp;ar;'t cm reparar qnanlo 
cxecu\·no das portarias, ainda expedida cm an lcs os 1nales <lUC mais all'cclno o bem ~e1· da 
nome de el-rei, c só manda executar ttlmr;'ts nossa sociedade: é a gravidade destes ma !c:; 
passados pela chnncell:u·ia; c todavia introdu- que nos tlcrc servir de principio para d:n·mo,; 
zirno-sc as portarias c avisos por esse mesmo o caracter de urgente :ís reformas que sno cl;t 
principio da 1\tlla tlc cxac~·l'lo no uso do diploma compclencia desta asscmbléa. Vejamos pois ~c 
proprio. o projecto inculca uma rcl'orma de la! natureza. 

E' pori'm tlc atlrcrlil' que quando se tldet·· O primeiro artigo lcm por lim proTiihit· pt'll· 
nlina\'a t1lgmnn cousa que dc,·ia ler ohscrynmia ,·isoriamcnlc a ULlmissno tle pessoas de au1ho,; 
genil, cntno essa ordem ~c 1\tzia circular; ora, o;; sexos tlô COJillllllllitl:Hlcs religiosas: c' la dis· 
i:<lo é u qnc cu exijo que se mostre na:; cal'las· posi~·rto loma·"r. manifestamente oeio~a ; por· 
.ri·:,das COJII que se comhatc a urgcncia tlo Jli'O• I <Juan lo lci.Hlu. a ns~cmhléa crendo uma COJlllllis· 
JL~clo. r;rto ccclcswsiJca, c de esperar que anle~ de li III 
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:111110 clla nos apresente um projecto ele reforma 
geral, no qual se acloplal':ÍO bem rcllcctidas de· 
libcr<H;úes sobre este c outros objectos de gmnde 
importancia. Entrclauto qne lllllncro de pessoas 
oe propo1·<io a fazer \'Olo de clansm·a, pal'a que 
occnpemos o tempo prcsenle1ncnte ti\0 ncces
sario ao cslahclccimcnto de outras reformas, qne 
anciosos os pol'os esperilo ~ 

Eu estou persuadido de que a agricultura, 
commercio, artes c scicncias nilo se hno de 
retardar no Brazil por falta desta medida prol'i· 

· sól'ia: outros stlo os cntrans c cslor1'0S consi· 
dcrm·eis qnc soll'rc a nossa prosperidade. 

O 2" artigo nno é menos destituído de ur· 
gcncia; um dos i Ilustres prcopinantcs que me 
preccdcràO, certamente laborou em crasso en· 
gano qnercndo sustenta l-o: além de ouli·as 
razCies de lhcilrcfuclaçM, uma pm· cllc produ· 
zida, como mais p!ausi I' C!, fui a necessidade 
de promol'cr a população de que tanto carece 
este \'as to impcrio; a nullidadc desta mzno 
basta para timr Ioda a urgencia .no :2" a1·li~o: 
por \'enlura um fmde scculm·isado conspira de 
alguma sorte pam o angmcnto da popula•;:to? 
Eu 11!\0 sei que o concilio de 'Trcuto exorte 
meno,; os clerigos do que os fmdcs ;i ohscrl'ancia 
t!u celibato. 

Eu me cançaria cm expcndcr muitos outros 
arr;mncnlos para mostrar a falta de urgencia 
elo presente projecto, se a maior parle Llos dis· 
etlr50S dos honrado,; membros que me prece· 
derno, n:to afiançassem a ~ua rejciç:lo, pela 
rJual cu I'Oto desde j;\, 

o sr. Caldas =-Requeiro a \', Ex. que se 
proceda ú I'Olaçno para acaharn10s com 
~ lo. 

O Su. Pm~o;IDcXl'l: perguntou se a maleria 
csta\'a discutida, c julgando-se rJUC sim, propôz 
~e cm urgente; venceu-se CJUC n:to, c ficou por 
isso rejeitado o J~rojccto. 

O Sn. C.1n:mrno DE CA)I!'OS passou a lêr o 
projecto do Sr. Bocha Franco, sob1·c a altcma· 
tira ccclcsiastiea nas contas dos testamentos. 
(Publicado na scssno de 2i de Maio.) 

O Sn. PnESIDEXTE :-Este projecto está no 
mesmo caso do antecedente; vmnos portanto 
tratar da Ul'[;Cncia. 

o Sr. Franra :-Eu entendo que a doutrina 
ela proposta nao induz a promulga\·no. de uma 
lei; o fim a que se propõe o nobt·e autor deli a 
n:to é fazer direito nO\'O: é sim suscitar o. oh· 
SC.l'\'ancia de uma lei, c uma lei t:l.o antiga como 
é a de 3 de :\'ovcmhro ele 1GG2 ;· rontm a qual 
por \'cntm·~ tem adquh·ido for1·a a p1·atica dos 
abusos ass1m como contm outras muit<~s. 

Destes abusos todos uús lemos noticia; c 111\o h a 
muitos tempos que;i esta asscmbléa I'Cio o l'cquc
l'imcnto ele um cidadno, queixando-se tlo que 
com cllc se pmt.ical'a ao dito respeito. E elrm1ais 
db~o cuido que até hajul0adus pro c contra a 

pmtica deli a: o que t1·az vexame às parles, que 
sempre é u1n bem remediar. 

Em tal caso pois, cu scl'Ía de voto f(IIC rccc
bcmlo-sc a pl'Oposta como mera indica\'no a 
tomasse a a;;scmhléa cm considemr.'1\Q c rcsoi
\'CSSe comnmnicm· ao J;OI'CJ'IIO que hal'ia corno 

· abnsil':t a pratica contml'ia (t sobrcdila lei da 
altcrnalim do juizo da conta; a qual se dei' ia 
c del'e cumpl'Íl' cxaclmncnle cmquanto por 
outra lei ntto J'ôr rC\'Ogada cm todo ou cm 
parte. A assemblé a rcsoh·crá o que lhe 
appl'Oll\'Cr. 

o Sr. Pereira da Cunha :-Bem facil seria 
'ctcmonstrar a illcgitimicladc com que os juizes 
ccclcsiasticos se arrogm·no o dil·cito de conhc
cCI'Cill das contas que os tcslamentciros devem 
dar de suas administrações: mas n1\o deven
do-se ultrnpassat· os limites da qucstno que 
\'Crsa unicamente sobre a urgencia deste pro· 
jeclo, direi apenas rJUC lendo a introducç:l.o 
deste abuso a sua origem nas dccrctacs de alguns 
pontífices, passou a se1· objecto das chamadas 
conconlalas, a primeira de el-cci D. Diniz, c 
out1·as rtuc se lhe seguirão; tomando assento 
nos nossos codigos a pretexto de direito com· 
mum, c caso mixti-fol'i, como csl<i encol·porado 
no regimento dos pro1·edorcs das comarcas. 
Deste absurdo nasceu o oull'O da concordia que 
os cscrivnes entre si lizcrno para atcrmar as 
gr<~ndcs contcst<~r;ues que sua ambiçno repro
duzia pela Jll'Cventa jurisclicçno, cstabclcccndo
~e a altcmatim dos mczcs pa1·a o exame de tat:s 
IIL'l;Ol'ios; Yindo por esta maneira a rlislribuiç:l.o 
dos cseriYncs a linnar a compclcncia do juizo. 
Mas como os ccclesiasticos quizcsscm exercitai' 
suaju1·isdic\'1\0 lilO amplamente cmno os 1nesmo~ 
prol'cdorcs, rcnasccrM no\·as queixas c confli· 
ctos, os quaes dcr:to moli\'05 n algumas rcso· 
lll\'ÕCS tomadas cm consulta da mesa da cansei· 
cncia c ordens, deliberando-se dcflnith·amcnte 
como rcgm gemi, para contê1· a autoridade ccclc· 
siastica cm seus limites que aos seus juizes 
competia mcrmncntc fazer cumprir as ultimas 
\'Ontadcs cm seu rcspcctil"o mcz na parle rela
Um ao pio; mas como se nno definisse o que se 
cu tendia por ]Í'io, passarno alguns prol'cclorcs ao 
c11:ccsso de p1;ctcndercm que os ccclcsiasticos 
apenas dcl'iM conhecer das dcspczas do funcml 
c suiTI·agios; o que quanto a mim é igualmente 
absurdo, pois ainda que n1\o seja da competcn· 
ci:l de laes juizes a factura dos iul'cnlarios, no· 
mc::t\'1\0 de tcstamcnlcil·os dactivos, rcducç1\o c 
commula1·1\o de legados, conhece das aCI'OCs 
propostas pelos l1Crdcit·os c lcgalarios, c ou'tros 
actos de igual natureza por serem meramente 
civis c seculares, c nno dc\·ercm set· tit·ados de seu 
rcspccli\'o fôro; todnl'ia dc\'em c podem os juizes 
ccclcsiaslicos, (cmquanlo ontra canso. nno fôr 
legislada) constmngcr os tcstamcntciros a cum· 

· Jll'Íl'C111 seus dcl·cres,proccdcmlo contra cllcs para 
iutcim cxccw;no das ultimas \'Olltadcs, requc· 
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rendo para issp njuda ~1~ braço secular, quando 
ns circumslancms o CXlglrcrn. 

E' súmenlc neste sentido que me p:a·ccc bem 
f'umbda a proposta do illustt·c deputado ? Sr. 
Hocha Franco, que por suas luzes c pr?!Jl(lade 
nno fallaria nesta malcria, se a nl'lo JUlgasse 
tligna dealguma providcn~ia. . 

Jllas o negocio pela sua tmp?t'tancmdcvc .ser 
manejado c decidido por manea·a tal, que curte 
pela raiz os incomcnicntcs CJUC r~s~tllrto da eles· 
inlelli,encia que existe entre os ,]utzcs, c P!'o':c· 
dores ~JUC vacilll'lo sobre os limites de sua Jlll'IS· 
diC\'110. . 

Pelo que sendo o cumpl'imenlo das ulln~1as 
von la eles, por suas pottderosas conscqucnct~s, 
um dos urli"os CJUC deve fazer uma parle prm· 

c 'ú cipal do nosso codigo civil, cnl::to se tomara as 
medidas que precisas forem, segundo os me
lhores principias de tlireilo, para r.cmover taes 
abusos, c reduzir ludo a seu~ dcvtdos lermos 
como convém :í publica ulilidadc; obscrvan· 
do-se entretanto as ordens que se acMo cslabc
lecidas, c l'cjcitando-sc por ora o proje'Cto que 
compt·chendc matcl'ia de alia. dis~t~ssll.O; na c1u~I 
~et·ci sempre de parccct·, que os Jlllzcs cccl~sms· 
ticos nenhuma in~crcncia tcnM.o nestes ob.]cclos 
que sno puramente ch·is c politicas, c .ncnhut~1:t 
relarno immccliata têm com os pt·ccellos c dts· 
cipli;H\ da rcligino c da igreja. 

o Sr. carneiro da C11nha: -Sr. presidente, 
Os povos do Brasil lia 300 m~nos que ~oiTrcm 
~:t·a,•issimos males pelos clcfetlos da lcgLsla~ll?, 
~ actualmente pedem c clamno ppr algum allmo 
a esses males. 

Comtudo apresenta-se um projecto para rc· 
tnediar ele algum modo a falta de popu!:u;norc 
JH'OlllOI'Ct' assim a agt·icullura, clcclarn·sc fii!O 
uno é urgcnlc; oiTcrccc·sc outro agora par~ por 
termo a excessos c a roubos, c lambem .tulgo 
que nno passa: deste modo nenhum sct·ú ur-
gente c ao poi'OS ir11o solli·cnclo. . .. 

Em quanto nno nppar7ec a .consltlutçno (!Jor· 
que a c! la JlCrlcncc pro\'t~lcncmr tudo) JlOHJUC 
uno lmlat·cmos destes obJectos, porque n~o acu
tlircmos :'ts prccisocs elos pOI'OS! Sr. prcstclcnlc: 
N:to gnslcmos o tempo cm palal'ras ; f~~amos 
obras que satisfaçno os brazilciro~ ; cutt.!emos 
cm os allil'iar t.!as oppressocs. que .• amcla solfrc.m, 
para que vcjno que. tê!n saluclo .Ja d~s~c anligo 
governo que nuac•t cutdou da sua fchctdadc. 

Todas c quacsquct· medidas que têm por firn 
rcmoi'Cl' vexames c oppressocs com que os pol'os 
l'Sl:to atormentados, dci'Clll merecer a noss~ 
considcmç::to, cmquanto n!\n temos a nossa lct 
f'umlamcntal ; c por isso voto pela urgcncia do 

. projcclo. . 

da concordata, pelo contrario clla dccl:u·ou os 
·termos c o modo como se del'i:t cntendct· a meu· 
cionada lei. 

O juizo ceclc:;iastico lendo-se arrogado o co· 
nltccimenlo das disposir;úes lcslamenlarias tanto 
prof[mns como pias, a provisrto de CfUC se lral.a 
\'cio obs!.at· a um la! abuso, certo o tribuna I 
donde ctla emanou, que os mini::lros da igre.ia 
nenhuma jmi;dicr,~ilo linhrto para exercer actos 
sobre m:llcrias profanas. Se o juizo ccclesi~lS: 
tico se contentasse no mcz da sua alternativa 
cm tomar só conlas do pio Lcl'il'lo cessado as 
qucstocs; \'ola portanto contm a urgcncia; 

O Sr. Muniz Tavares:- O illuslrc prcopi· 
nanle que !aliou antes do Sr. Accioli, rJuet· que 
esta asscmbléa acmla com desvcllo aos males 
que aff!igcm {t nru.~rlO hrazilcira, c· na I'Ci'dadc 
é urgente acmlir·lhc; mas é ncccssario distin· 
guir entre todos os males os maiores para acudir . 
a estes de preJ'ercncia; ora, o nobre deputado que 
me pt·ccedcuj:í mostrou, como juriscousulto, qne 
linharnos medidas lcgislalims, cuja obscrramia 
bastam pam evitar os abusos c I'Cxames qLJC o 
autor do projecto tem cm I' is ta deslntil·. A' 
vista disto voto com o nobre prcopinanlc conlra 
a urgcncia. 

O Sr. Andrada Machado : - Igualmente 
voto contra a urr;cncia: c digo que ·seria um 
absurdo !ratar-se de semelhante materia: o qnc 
se eleve tomar cm considcraç:to é a ohset·vaneia 
exacta do que se acha dclerm i nado ; m~s nom 
lcgislaç:to nno c ncccssaria. Ha providencia, e 
providencia mui clara, embora se l.cnha incul· 
cada como insignificante; fa~a o goYerno prjl-a 
cm cxccur;:to para cumprir o seu dei'Cl', c nada 
mais se precisa. 

O Sr. Rodrigues do Carvalho: - C:onl'e· 
n!lO que o objecto ele rJUC se tmta precisa rc· 
mcdio; mas a qucslno é se na concm·renci[l. 
dos males a que temos ele applicar remedia o 
presente insta de maneira qnc deixemos os 
outros, dando a este a prefcrcncia, que é o que 
en citamo ur:;cncia. Nús viemos aqui para lra· 
tm· da felicidade dos Jlovos; a nossa primcim 
tarefa dcl'e ser cslabclccct· as leis primarias 
cortar abusos muilo prcjudiciacs; c daqui Yirá 
o bem dos particulares. 

Se nno tomarmos um mcthodo, c andnrmos 
vagando de um pnm outro ramo, que lembre 
sem ordem, estaremos dez annos cm asscmbl~a 
constituinte, sem apparcecr a constiluiçno que 
tlcvc servir de. base a lolla a reforma. 

Ot·a, a providencia que se pretende \'C!ll 

emendar um grande mal que a na~no solft·c? 
Digo que nno. Eu sei que cm algumas parles o 
juizo ccclcsiaslico tem abusado da altcmatil'a; 
sei mesmo de casos, cm que o tcstamcnlciro 
dativo vt·nt.!eu os bens das testamentarias; nno 

o sr • .Acoioli:- Eu n1\o julgo o projecto 
mgentc, pot·quanto soln·c esta matcria temos 
mcditlas 1cgislatil'as, pot· onde nos regulcn;os: 
diz o illu~tre autm· do prcjccto, que a JH'OI'iS:l.o 
de 13 de ,Janeiro de 180li l'cio Lmnslomar a lei 

. pOl'quc uno esteja proYidcncial.lo, mas pelo 
abuso, pm· falta de cxecu\'1\o da lct ; c este nbuso 
uno se ctnc!llla com outra lei ; emenda-se pu· 
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nindo-~e a IJ·nn;:gre;;,no; rlc onlm maneira a~ 
leis serão sempre corpos inanimado:>. 

A nllcrnnlira é obrn do tempo do:; celebres 
enul.ralos entre a sé aposlolic;t c a nnc;1io: ale 
lGOD tinha lugar n lH'e\'Cn('àO; depois por uma 
lei come('OU o juizo ccelesinslico a tomar contas 
dos testamentos elos Jhllccidos cm .fancil"o, o 
~ecular cm Fcrereiro c assim alternalirmnenlc. 

Com o tempo o juizo eccle~iastico cresceu 
em abusos: as luzes tliminuirDo esta iugercncia 
que arrogou a si o corpo ecclesiaslico ; c cm 
180G uma prorisão cxpcclicln em Yirtuclc de reso· _ 
lução ele consulla declarou a lei da allcrnalirn. 

Esta prorisno é das mais bem lan('adas, pelo 
lrilmnal da mesa ela conscicncia: cm fiscal um 
homem muito hn!Jil, o desembargador Domingos 
Monteiro ele Albuquerque: entrou no cspil'ito 
da concordala, analysou·a, c resultou ordc· . 
nm·-sc que o juizo ccclesiaslico tomaria simples· 
mente conta do fJUC era pio nos mezcs de sua 
nlternul irn,e o juizo secular sempre elo prorano; 
sendo neste sentido o juizo secular todo o anuo. 

E' csl.a a lünna, por que se regula, bem que. 
o juizo ccclcsinstico prclcmla scmpt·c invadir; 
csl;i da parle dos provctlorcs impcdil·o. 

En uão digo que esta providencia c a me· 
lhor; é defeituosa, porque deixa os leslamcn· 
leit·os sei;; mczes do armo sujeitos a duas con· 
la;; ; porque ll:'t lugar a qucslúes entre dous 
juizes, ,;obre ale aonde se estende o pio, que· 
I'CIH!o uu:i que 5C,~'t sú no que priratil'mncntc se 
clmma bcn.i da ctlma, c outros que abrace 
todas as obras de caridade: mas estas inlcr 
p1·elat;õcs nascem de almzo, c não da dil'licul· 
dadc da utalcl'ia, c daqui t1:to Yt•lll os gmntlqs 
ll!alcs r[uc· se aponliío. 

O que eu aclto é que toda a lc;:ishu;ão ne;;la 
parle precisa reforma ; irmos tocar cm 
um tlos pontos, c deixar o; outro~, é nno 
querct· fazer nacht cm lermos, c deitar rc· 
memlos de pnnno 110\'0 cm rcslido Yelho; no 
t•mlaulo a proridcncia cslií dada, se não oplima, 
soll'ril'cl, allendcndo a que existia mna con· 
eOJ·dala que ct·a lli'Cciso annullar; 

Quem ~c sentir gr:\\'ado requeira ao go1·crno 
que fa~a ohserl'm· a lei ; c nilo ramos emendar 
de chofre parle ele um CITO, deixando a outra 
parle para claqui a :d;;uns annos reformarmos 
o CfUC :t~ora fizermos, CfWtndo lmtm·mos de 
proritlcucias gemes. \'olo po1· isso conlm o 
projeelo. 

Julgo(t·sc afinal a matcria di:;culida: c pro· 
pondo o S1·. fll'csitlcnlc se era considerada 
nr;;enlc a lllatcria, \'CilCCli·SC !fllC llilO j C Jicou 
J>Ol' i:<;;o l't:icilado o projecto. 

Seguiu-~c a lcitum do projecto da com· 
missl\o de inslnJcc;no publica para se apre· 
sentar 11111 bom tmlado de cdue:u;llo pl1ysicn, 
IIJnJ';d e illlelleelnal para a mocitlade bmzi· 
!eira. ( \"t·j. a ~t~,;:;:1o de ]li do COI'I'l'lllc.) 

U ~~~. Pm::;nJJ:~n; propüz :'t di:;cu:;,;il.u a 
LII'[;CilCI:l, 

o Sr. Aloncar :-l'iüo púdc cltn·idat··sc que 
é 0randc o alrazamculo em que nos achamos 
a respeito de cducaç:ão, c qnc é precizo ap· 
plicar meios de a promoi'Ct'; agora se estes 
meios serão os pl·cmios designados no pro· 
jcclo para quem apresentar o melhor plano, 
blo é quc:llão di1·crsa. O que considero indis· 
pensarei c lralar·sc ·ele ctlucar a nossa moei· 
dadc; c pot· isso rolo pela urgcncia ela ma· 
teria. 

o Sr. Andrade. Machado:- Eslc objecto j:i 
roi aqui declarado Ul'f;ClllC, C PO!' ÍSSO SC Cll· 
carregou ú cornmissão de instrucção publica 
para reduzir a proj ceio a iudica<:ão oll'ct·ccida 
sobre esta malcria; desde cnlllo c inclispcn· 
sal'el considcmr-sc como tal, pois a commissno 
nno fez mais que obedecer :is ordens da as· 
scmbléa. Creio portanto que não púdc lHti'Cr 
dul'ida sobre a urgcncia. 

Não h a rendo quem mais- fallassc, pt·opôz 
o Sr. presidente se a materia cm urgente, c 
rcnccmdo·sc que sim, ordenou-se CJII:l se im· 
primissc o projecto para ser dislrilmido, c 
cnlt·at· cm discussrto. 

Lc11 mais o mesmo St·. scct·el:H'io C:ameii'D 
de Campos uma indica~no do Sr. Resende 
Costa para a ct·c::u;ilo de uma junta de saudc 
publica com as :tllribuiç•ücs, encargos c jmis· 
dic\'i\0 que compctião ao physico-.múr, pmrcdor· 
mór da saudc, c cirur;;ião-múr do impcl'io. 
(Vcj. a sess1lo de 18 do corrente.) 

O Sn. PmstnJ::-;TE propôz a mgcncia :'t tii;;-
cussi\0. • 

o Sr. Rezando Costa:- Os gmndcs rcxa· 
mcs pralic;ulos cm lodo o impcrio do Brazil 
pelos delegados do physico-mút· c cirui·giM· 
mór llo reino motil·arão, Sr. presidente, a. in· 
dicac;ão que Jiz pat·a crcnr·sc uma junta de· 
nominada de sande publica, extinguindo-se 
aqncllcs dons empregos, c Jicamlo membros da 
nom junta os acluacs. 

Expuz cnlilo que sú molil·os de gmlidllo 
do Sr. rei D. Jo:to VI para com os medicas 
Manocl Vieira c Picanc;o cm allcnçilo a lerem-o 
acompanhado para o Brnzil dal'ino motii·o 
a lransrcrir-lhcs todos os podct·cs c atll'ibuiçúcs 
da junta de prolomodicato, extinguindo uma 
corporação, que inncgarclmcntc, podia muito 
melhor cuidar no inlet·cssantissin\O ohjcclo da 
saudc publica. 

Sendo tno nolorios os abusos de lacs dele· 
gados, cu subrncllo ;\ considcrac;no desta iJ. 
lustre ;tssembl~a, este ncgo.cio, que jttlgo da 
maior urgcncia c do maior interesse a bem 
tlo i•nperio, pedindo que se t•emetta :i com· 
missão de sande publica a minha imlicn~·ilo, 
pam d;u· sohrc clla o sen parecer, c deci· 
dit·-;;c depois o que ~e jul15:u· mais ulil c 
mnlajoso. . 

Como niu:;ucu1 mais pedisse a pala na, jnl· 
gou·~c di:;culitla a malcria, c po:;la ;\ l'ohu;no 



YPIIP<-'11·!'~ rpi<' era mgcnte: c rc;;oll·ctl a as
~Jetnl..léa qllr! lilssc a inrlicn\·ào remeltida ;i com
III is~uo de ~audc pnhlir:a p:tra n reduzir a 
lli'Ojcclo. 

Sendo então chegada :1 hora da lcitum 
dos pareceres ele commissoes, Jen o Sr. llfuia 
como relator da commissào de legislar;ào os 
segninles pareceres : 

PI\Il!EinO 

" A r:ommiss1l0 de legislaçào vendo a rc· 
prcscntaç1l0 clc Boni(hcio José Sergio qua exige 
uma disposiçào legislativa qne obsle aos in
co111'enientes do aclual· estado da allernalira 
m,s contas dos teslamcnlos, recordou-se de se 
hm·er já oiTcrccido t't considcrar,ào da assem· 
bléa um projecto de lei que comprchendc 
aquclle objecto, e pot· isso é àe parecer que 
sobre malcrins jií all'cctas {r esta augusla ns
sembléa pura· se proceder t't sua discussão na 
f'urma regular, r1uc nào deve nem p6dc in
tromellcr-sc; mas que scrli jnslo mnndnr-se 
ajuntar esta representaçãO ao referido projecto. 
-Par•o da asscmbléa, 27 de .Junho de 1828.-D. 
..LV'uud Etl-f!enio de Locio.-Joaé Anlon·io da 
Stlw .J.1luia. - Joaé J'ei.reim cht Fonsccct Va8· 
crmcellos.- .José C'o1'l'ixt Paclrcco c Silw.-Joüo 
.Antonio Rodrigue.i de Cw·valho.-José Feli
ciano Ji'cl'ltandes Pinheiro.-Aulonio Jo.;é Dn
m·le de ..1-I'Cti(ÍO Gonclhn. " 

Depois de alguma rcflcxties foi rejeitado o 
parecer, Yista a deliberação lomuda sobre o 
projecto do Sr. Rocha Franco. 

sr.m:~oo 

rr .lo:;é da Fonseca Pereira qneixa-sc de 
qnc no juizo da chanccllarin da casa da snp
pl icaçl\0 desta côrte, contra a disposiçào das 
leis, se confirm;\ra a penhora cxcr.uli1·a, que 
se llte fez a requerimento do conlractador da 
dizima pela quantia de 280$1G5, ohrigando-sc 
a pagai-a de .uma sentença, que n nào dcria, 
por ler sido profcl'icla no juizo inferior ela cor· 
rciçào da comat·ca, posto que se puzcssc cm 
cxccu\~110 no da corrciçl\0 do eivcl ela côl'le, 
onde lhe l'oi dcsallcndido o cncontt·o que prc
tcndêrn lhzcr uc 222$9i 5: c a respeito do 
qual 110.0 dlll'iua no pagamento da dizima· cor· 
respondente, assim como j;'t a pagou da im
portallcia das custas ; o a commissno de lc· 
~;isla(•ll.o é de parecer que o supplicantc deve 
dirigir primeit·:uncnlc ao governo o seu rcquc· 
rimento pnm litzet· tomat· conhecimento da 
injusli(•a que nllcga.-Paço da asscmbléa, 2i uc 
.Ttlnho lle 182:3.-Jo8é Feliciano Fanandes 
Pinheiro.- ,Jmio Antonio Rodriguca de Ott'' 
1'a.li10.-.José Teixeira ela Fonseca l'a.•concd/o.i, 
-José Antonio daSllm J.lfaia,-José Cnr;-êa l'a· 
c!rt•co Silc.·c/ .. -.Antonio Jo.ié D1•r•rle de .Arc11Uo 
(/ondim.- D. Xuno Eugenio ele Locio. n 

O Sr. Poroira da Cunha :-Eu collfürlllO·Ille 
com o parecer da commi~são; e;;le !tomem que i· 
xa ·se e pede lll'OI'idenciu, pois use dos m•,io:; 
que lhe restil.o, c recorra· ao governo. 

O Sr. Andrndn Machado: -Não sou de 
voto que sú mande eslc pretendente requerer ao 
governo; julgo que se de1·c exmninnr o nop;ocio. 

O Sn. Pm,SlDE:\TE :-Em tal caso fique adiado. 
o Sr; Frnncn:- Convenho no adiamento ; 

clle queixa-se de que houve contra a lei accor
dno na casa ua supplicação : portanto queixa-se 
de um vexame, de uma injustiça, c islo deve 
ser examinaçlo. 

O Sn. PILESIDE~'I'E declarou qnc fica v a arliado, 
na l'órma do costume. 

O Sn. llnmmo DE AxnnADA, como rclalor 
da commissã_o de fazenda lcn o scgni ute 

PAJlEGE!t 

rc A commissào de fazenda devendo propor 
a quantia que por equidade se de\'C conceder a 
Anton;.J l\lachado de Carvalho; na conl'ormi
dadc da resoluçi\o desta asscmLléa, tomada na 
scssào de 21 do corrente rncz de .T1mho, nl\0 ob
stante o parecer que deu cm lG do uito mez, 
se vio extremamente embaraçada, jft pela t'alla 

· de meios pJrnsc regular em um tal arl.Jilramcnto, 
consistindo os scrvir·os dcslc cicladào cm nclos 
voluntarios de benciiccncia pmlicaclos com os 
seus nacionacs c com os hespanhócs, j;i pela 
comidcraçf10 de economia c circumspccçào q11c 
deve haver na applicação dos clinl1eiros pu· 
blicos. 

" Apczar, por~m, destas uil'liculdadc;:, ele· 
vendo sali:;l'azct· no que lhe foi ordenado, olle· 
recc li considemçil.o ela asscmhl(a, (jUC talvc;~ 
fique rcmecliad:t a desgraça cm que se acl1a 
actualmente o sobrcdilo Antonio l\!acl1ado de 
Carl'alho c sua t'amilia, conccdenclo-sc·lhc pelo 
thcsouro publico uma pcnsno annual de 4UO$, 
que pot· seu J'allccimcnto passe a todas as SJtns 
!ilhas rcparliuamcnle, além da pensão de 50S 
que por dccrclo de 2 de Abril de 181 fl já oh· 
leve cada uma dellas: 
• rc Paço dn asscmbl~a, 2i de .Junho de 182:l.
Ni.trlim Pranci,jco Ribeiro de And~Ytdn.- Jla· 
11ocl Jacintlw .J.V'ogucil·a dctGama.-,Jil,é .Arou· 
clrc de . 'l'olerlo Renrlon. -lJm·üo ele San lo. 
Ama1·o.- .To~ é ele Rezem/c Costa. " 

o sr. Riboiro do Andradn: - A' esta ao· 
scmbléa l'oi presente o parecer, que antes deste 
apt·csenlou a commissno; a assemhléa rcsoll'cn 
que por equidade, fosse allcudido' este citlacli\o 
cm' contem plar;n.o de seus bons serviços. ,\ 
comrnissno Jtrt.o tinha um só principio legal cu1 
que se funJlassc, um sú dado pot· omlc se n'gu· 
la~se; mas sct·vindo·sc do;: mesmos principio> de 
equidade entendeu que ficaria c•stc citlmlno 5a· 
tisl'eilo, tirando-o do cstatlo de cll·sgt'rt\'fl a que 
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se acha retiuzith peh concessão de '100$ :1.lém 
do;; :250$ qncj:'t tem para s11~1S lillins, passando a 
c,:las por morte de seu p:u locla a pcns:"lO, por 
inteiro, compelindo· pol'ianlo a cada uma, nn.· 
qncllc easo, l:lO$ qun.ndo nlé n:;o1·a sú lhe lo· 
eal'flO DOS. Ei,; aqui o CJUC julgo1t a commiss:1o 
poder fazer na lhlla absoluta de prinr.ipio 
lef!;al que a dirigisse. · 

o Sr. Alcncllr :-Eu vejo que a commissn.o 
diz que este homem lcm serviços· allcndivcis, 
c se nús o devemos soccorrcr far.amos isto de 
modo que seja verdadeiramente soccorritlo. No 
cslac\o de de3fll':\~a cm que cllc se .acha, c com 
cinco lllhas, creio que com 650S não púdc 
pa.ssar no Rio de Janeiro. l\'ús temos 200$ por 
mcz c nfto achamos muito como poder[t cllc 
passar com trw pouco ? Di r-se· h a CJllC alé aqui 
!cm passado com menos, mns como lcr:'t cllc 
passado? Tcr:í soiTl'ido mil incommodos c os 
seus amigos lhe lcrilo valido. 

Ag·om porém que a nação o quer soccorrer, 
seja de uma maneira que clle tique inclcpen· 
dente, c para isso é preciso dm·-Jhc quantia 
snflicicnlc; a quC lhe esl:'t arbitrada me parece 
mui pequena, principalmente considerando que 
I ;a de rcpat'lit·-sc por morte dei! c, pelas cinco 
filhas, pois com o que toca a cada uma é im
possh·el \'i ver. Cumpre portanto olhar com mais 
interesse par::t a sorte ele um homem inl'cliz por 
t1:r despendido a maiot· parle dos seus !Jcns cm 
bcncl1cio de scns conciclaclitos, c ha,·crmo-nos 
neste nogocio de um modo digno da nar.M que 
rrprcsentamos. 

I 
O Sr:. Pnr.smim'I~ dccl:u·on que ficava adiado 

o parccct·, pot· hai'Cl' qnem Jitli:Jssc contra cllc. 
o sr. Frnncn:-lb lambem um parecer 

ela COIIJllliS~ào 'de lc[ii;;laç!l.o sobre uns ofliciacs 
presos 11a ilha elas Cobras, que Jicotl adiado. 

O Sn. C:.1nXI"no Dr. C.1~1ros:- Ess,; parecer 
ordenou-se que cslircsse na secretaria pam set· 
examinado com os documentos, c ainda hi não 
esteve i portaulo ntto pódc lto.ic sct• discutido; é 
preciso que primeiro os Srs. deputados o Ycjrw. 

O Sn. Fn.1xr:.\ :- O parecct• lem estado na 
SCCrdarin. COJJlO a asscmbléa dclCI'Illinou; C ai· 
r;uns Srs. depu ln dos j:i o rirão; agora se a ns· 
scmhléa entende que nãO dc\'C ainda lralar-;;c 
tlcllc, isso é outra t;onsa; mns qne elle esteve 
nn secretaria n~o l1:1. Lhwida :tl\;uma. 

0 Sn. C.11::wno DE c.~~n·os:- Estaria o pa· 
I'Cccr; mas o;; docmnenlos ni\o; c estes sl\o os 
crnc oc t]IICI'CIIl c,xmninai', eonto n as~cmhll!a 
ordenou. 

O Sn. Fn.\x<:.\: -Quando se diz na sect·ctaria 
Clltl'nLle-sc n:{ 1nüo do ~ccrc!ni·io; lwjc algunR 
se11horcs rn'os pcLlit·ão c os lcrl\o; pum esse 
exame nM é pre('i;;o qnc os papeis anelem pot· 
cima dns mczas; nem isto conrém porrpw os 
secrd rios ~no rc>ponsavcis pot· clll'. 

O Sr. Ca1•nelro de Cnmpos :- N1'1.0 se de· 
clnrou islo ; c os papei~ bem podião esl.u sem 
perigo cm cima de alguma mesa na sccrclnria i 
demais cu t~i\o entendo qne cstcjrto palenlc;; c;;
tando mcll1Clos na pnsln do secretario. O qnc 
cn creio é qnc como-o illnslt·c preopinanlc fez a 
ntln. ele l10nlcm lerou estes papeis para casa, c 
por 1sso eslaY1lO l10jc dentro da sua pasln; mas 
não sei que dr.slc modo esli\'cssem patentes; 
creio que antes s~ poderia dizer que cslnvno 
J'cchados. 

O Sr.. PnESIDExTt~: ·-0 que me ·parcec é que 
podem ainda ficar sobre uma mesa na secrc· 
tarin, para serem alli examinados pelos Srs. ele· 
pulados que os quizcrem rêt·. Assim se decidi o, 
e que entraria cm discussão na sessão de 30 do 
corrente. 

Pas~ou·se :i 3• parle da ordem do dia, isto é, 
ao regunenlo da asscmhléa. 

" Ar!. 82. Todos os mezcs se publicará n:t 

gazela da asscmbléa a lista dos autores que no 
decu1·so claqucllc mez pedirão que se snpprimis· 
sem as suas propostas, dcsig1iando os rJnc· forào 
dcl'cridos. "-Foi approvado. ' · 

O sr. Pnuln Mollo: -Antes do ad. 83 dcrc 
hal'cr um que marque como se ha de procedct· 
com as propostas que JJão tiverem lei po1· ob
jecto; c para haver coherencia-accresccnlar-sc, • 
antes do arl. 84, a dcclarn<;ãO ele que umas pro· 
postas lêm por objecto leis c outras al"nm ouli'D 
aclo da assembléa. Eis os meus do~s atldila· 
menlos. · 

" 1. 0 .Anlc3 elo art. 48 declarar-se-h a que
as propostas ou lêm por objecto leis oa algum 
outro acto da asscmbléa. 

" 2. o Depois do art. 82-as propostas para 
algum outro aclo da asscm!Jiéa ou inclica~ocs, 
não scgnir:'uí todas as regras expostas ; mas 
scrào logo decididas 1lcpois da 1" leitura, 
querendo-o a asscmhléa; on passarM á 2', c 
então precedendo disct!SSM, scrào decididas 
;[ vis~a. dcllas ou depois de impressas, se se 
julgar nccessario.-0 deputado, Paula. " 

O Sr. Andrndn. Mn.chlldo :-Ha necessidade 
tlc dcc1arar a marcha qnc deve scguit·-sc com 
as propostas que nno · têm leis por objecto ; 
mas qualquer que seja a malcria ou se declare 
mgcnlc parr~ ler logo 2" lcilm·r~ Oll fique parr~ 
quando lhe competir, sempre eleve cnli·ar na 
ordem do dia 'para que se possa velar com 
conhecimento prévio da mntcria. Snpponhamos 
que se declara mgcnlc c que é lida segunda 
,·cz, en rrue não cslon preparado nl'lD posso 
votar; o mesmo acontece quando fica para 2• 
leitura, c esta se faz sem se estar prcvcnillo. 
Portanto o que cu quero é qnc scj:t dislrihuitla 
como onlm qualquer, pnm que ningucm vote 
em consn sobre qnc nno pensou. 

Fi1.eri\o-se mais algumas rcllcxúcs ; c afinal 
decidiu-se que fossem l'Cmcllidos ü commissno 
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da rcdac\flO tlo rcgimculo, Jmra que rcdi~i,;,;e 
os artigos que lall.avão sohrc indieaPücs. ~ 

cc Arl. 8~. Se uma Jll'O]lOola s~hrc ohjeclo 
pcrlcnccnlc {L asscmhléa Jür rcJ'eilacla 11flo . ' , 
tomara a tratar-se dclla nas scssücs daqucllc 
:mno ; c se lüt· aprcscnl:lllamais duas \'C~cs ·cm 
:mnos sueccssi\'os ou inlCI'JlOiatlos, nunca mais 
eulmr:i cm discussão. " 

o Sr. Accioli :-Sr. presidente, o arl. 83 CJUC 
se adm cm discussão cu o divido cm duas 
parles. Sobre a 1" que acaba nas palavras
daqucllc mm o, -nada lenho que dizer; 
quanto porém :i 2• acho-a injusla, por isso que 
muitas \'C~cs aquillo que l10jc é inulil, passado 
lcmpos c mnt!adas as circumslancias, vem a 
sct· nãO sú util,. mas até ncccssario. Por este 
1noli\'o me lcnibro de lazer mn addilamcnlo 
nestes lermos ; salvo se as circumslanr:ias a 
tornarem neccssaria c ulil. 

O Sr. Franga :-0 additmncnlo pam nada 
~CL'\'e. No caso que as circumslancias ''aricm, 
qualquer dos Srs. deputados púdc ao dilo res
peito fazer uma indica\ào, cm que exponha o 
no\'o estado das cousas, que lo mãO admissi I' C! 
r,sta ou aquella medida Jcgislalil':l, que cm 
oulm l1ypulhcsc já Jüra rcjcilat!a pela assc·m· 
!Jléa. Esta lomn então con.!Jccimcnlo dn matel'ia 

. tia indicação simplesmente; islo é,' se variarão. 
on não as circumslnncias; rcsol\'e se eleve sct· 
atlrni.llid:i. ou não :\s leituras t!c cstylo, para 
set· thscnl1tla a proposta que cm outro tempo jíL 
r,;m rejeitada. 

Por este meio salva-se a razfto de convr:ni· 
cncia do hc1il publico da nar;ão, obstando-se 
todavia 'tL conlumacia com qnc o aulor de 
qualquer projecto rcjcilado pretenda por l'en· 
lum ainda- l'a~cl-o valer. O regimento ohl'iga 
cmquanlo a ,asscmhléa quct·. Um deputado 
qualquet· é inldbido de repelir propostas que 
uma vc~ J'o1'ào rejeitadas ; mas não llic é dcl'cw 
fazer mna indicação, cm que l'a\a vêr {L asscm
biL•a, que os motivos sobre que assentút·a a 
sua dclibcraçM para rcjcilar um projecto, jíL não 
existem; c que talvez occorrmn outros, que 
exigem com mgcncia a mesma medida que 
poucos mc~cs antes não Jürn approvada.E neste 
caso sendo a assembléa de :1ccordo, nenhum 
rmhara\O lm para que dispense c 1:wullc a 
atlmissàO t!a Jll'O)lOSta. 0 regimento é superior 
ao deputado c sempre obrigalorio pam clle 
~:omo lei ; mas não o é assim pum a asscmbléa 
que o J'c~, que o dispensa c qnc o púdc dcrogm·. 
EiR as razúcs porque· \'Oto peln doutrina do 
a1·tigo. 

O Sl". Henriques de Rezende: -N:1o posso 
cun\'ir nesta emenda; é suppôt· que os nossos 
1·indomos p1·ccisão que ponhamos no arlif(O 
e~sa cxccpr;no. Antes cu opinarei pela supprcssfto 
rir! lodo o ultimo pcriot!o ; ficando o m·tigo como 
t•,;IÍL até :'is palarms 1ws sc~•Ües da~uelle anuo. 
Dou as minhas ra~ues; cu creio qnc o molil'o 

fO:.IO 2, 

JIOI'CJUC a i!Juslrq commissi\o assim ostalwlcecu 
c~lc arligo, foi porrJUC sendo qualquer propo;;la 
r"jcilarla ·pela primeira rez c depois ainda apre: 
sentada c rejeitada duas \'C~cs cm legislatura 
succcssil·a on interpolada, quando lodos o;; 
deputados c~larão já 1nudados, é bem de j1ilgai· 
que a la! proposta é t!ecidit!arncnlc m:j, ma;; 
e11; n~o. posso convit·, cm lodo o rigor deste 
Jll'tllCIJliO: os tempos mudão e com clles os 

· l10111Cns e as circumslancias: hoje é mui lo m:i 
esta proposta c o conlinúa a sct· ainda por 
alguns armas: mas tacs cansas occotTcm que a 
proposta Jli\o sú vem a ser hon, mas até 1~eces· 

. saria; e nos· Yindouros é qnc pertence cleci-
dil-o. , 

Ora, o legislarmos agora para toda <L clcmi· 
dadc cxp1·cssamentc, é impt·alica\'cl: admilli1· 
a cxccp\·ão proposta pelo Sr. Accioli seria 
injurioso aos Yindouros, a quem compele jnlgnt' 
das suas necessidades, c segundo cllas l'C\'O[;al' 
as leis agora feita~ ; por isso Yolo pela supprcs-
são elo ultimo pcrioclo. · 

Alguns Srs. deputados pcdirflo a palana; 
mas por SCI"Chcgada a hora ficou adiada a dis· 
Clli>SãO. 

O SH. PuE;;WE~'I'I·! assig·11ou para a onl~lll t.lu 
dia; 1," o projecto do Sr. Rocha Franco sobre 
a junta denominada de itdminislra\1lC gc1·al na 
pro\'inr:ia de Minas: 2," regimento da nsscm· 
bléa: 3", o proJecto do Sr. Pcreim da Cunha 
sob1·r. a conlirmar,,i\o das leis. 

Lcr:uilon-sc n · scssrw :.ís 2 liOI'a;; da lnl·d,'.
Jo.<é Jtica.;·do da CoMa Aguirtl' dr' A ;,r/,·ar/11, . 
SCCI'Cin1·io, 

Sessão em ~S ole ,J unhn 

PnESIDI::\CI.\ Dil SI!, A:\Dil.\0.\ 1: ;,11 \".\ 

Hcunit!o~ os Sr;;. dcpulatlos pelas 10 l10ra;; 
d:t manhã,. ti,z··sc a chamada, c nc!Jar~o-sP 
Jli'Cscnlcs 5i, l'alianr.lo com cau:m. motirnda os 
Sr~. Rodrig11cs Yelloso, Gama, Ribcit·o rlc 11e
sendc, FeJ'I'eÍI'a R11·1·eto c Sih·cira l\lcndon\a. 

O Sn. Pnr.smr·!:\'1'1·: t!cclaron ahcl'la a se;;;;:;o, 
c litta a acta dt\ anlcccdcnlc l'oi approv:ula. 

O Sn. S1:r:m:T.\OIO C:An:->r.mo ·m: C:.IMPOS lr!ll o 
scguiplc ollir:io do miuislro de estado tios 111'· 
goeios da guerra: , 

'' lllm. c Exm. Sr.-.lulga S. li!. o !mrcra ~ot· 
inlcl·essanlc o objecto de uma mensagem que 
llOl' sua ordem cu dc\'o IC\'::11' ao conhceimeuln 
tia asscmhléa gemi consliluinlc c lcgislat i v a 
do impcl'io do Bra~il. O que pa1·licipo a \', Ex. 
Jim·a lhe 1\tzcr presente que no dia 30 do eor· 
rente me~ :.ís 11 h01·as da manhã. me aprcscn· 
lal·ci no par,'o tias suas sessocs, cm obsC'r\'ancia 
do nl'l. :J2 do regirnento inlcrino tia me;:ma 
a:;scmhléa ~cml eonoliluinlc c lcgislnlil·n.-Dcns 
guarde a\'. Ex.-Pa1·o, cm 2c t!r. .Juullll· dG 

~I 
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11':1:3.-Jorio )"/rira ri,• (Íii'l'ai!IO.- Sr. .José 
.ln~quim C::ti'iH,il'O de Campos. " - Fieou a 
a>sem bléa inteir:ul:l. 

Leu m:ti;; a p:ll'licipaç·ão de mnlc:;tia que fez 
n S1·. Silrcira ::IIendow;a.-FicoLI i:;twlniclllC a 
ai':;embléa inteirada. 

o Sr. Cnr~ciro dn Cunhn :-Eu \'OU on'c
rcccr:'t eonsidera~ão desta asscmbléa um objecto 
rpiC me parece digno da sua allcnção. 

Fallo do p(!O-brazil, gcnci'O precioso c rico, 
que Jürma uma parle imporlm1lc do nos;;o com
mercio, c que por falta de ajustadas providencias 
e:;l;i quasi cm lolal abandono ; indicm· pois al
!óU111as tle5sa:; tn·oridcncias me parece mgcnlc, 
tanto para se tirar partido de:;la grande riqucsa 
de que a nalurcut tem sido pro diga cm algumas 
rias no;;sas prorincias, como para alliviar seus 
liabilanlcs do peso de onerosos tributos, de que 
podem ser dispensados, JH'Oil10Yemlo-:;e cslc 
ramo de commcrcio, que a passada adminis
tra~üo parecia querer de lodo destruir, com as 
f'ITatbs c injustas medidas rJue punha cm pra
tiPa, 

Todos sabemos quanto é de;:gi·a~ado o estado 
pi·c;:enlc elas rcndns publicas, principalmenl~ 
pt•lo~ ell'eilo;; rla !!iiCi'i'a. a cujas excessivas des
pr:~as ma] podei~\ OS l;0\'0S SliJljlrit• j Ora, O :tU· 
xilio qnc pai'a isto púdc mini:;trnl' o pào-bmzil 
11:1o é iuclillercnlc. 

Poi'· eslcs principias me rcsolri a ollcl·cce1· 
nma Jli'OJlO>la em que lenho em Yisla, actimndo 
r::;le rico eom:nereio, coneiliat· o interesse do 
propriclario com o drt l~tzenda pulllica, f'ujei
l:~ndo ao mesmo tempo niío ~ó :'is penas das 
J,·is exi;;lenles, 1nas ainda rt tuna nova multa c,s 
r:nntrabandisl as deste gene !'O. 

i~n jn!r::;o, como j:'t disse urg-ente c;;Ja medida; 
r· quando :llllinl1a proposla llfiO cslqja cm[(•i'lllOS 
de ;:t•i' l01nada cm con~iLlcmr,rto;pe\:o qnc sere· 
mr.lla a ül[:::illlln tOillJidssão pam a rcduzii· ú 
IÜI'!na eonv,uielllc. E' concebida no,; lermos 
~r:~;ninks: 

PP.OPOS'l'o\ 

,, 1." Q1ir. srirncnle ao Jli'apriclal'io do lr.rrcno 
üutlc kt p:io· hrasil se conceda o cúrle do dilo 
Il,o. 

" :2.0 Qnc a Jim~nda puhlica pague ao pro
]'rielal'io, pelo lmballio do cúrlc c conducçilo, 
di!Willüs réi;; püi' arroba, püi' cada 11111a legna, 
du lur:nr rio ctíi·le ao arrnazcm publico. 

'' :J." Qne lodos nqncllc;; qnc conlmhaudarcm 
11esle geJJCi'O, ni\o sú fiquem sujeitos {Is penas, 
'Jflf! antigas ·Jei;; impunlião, mas scjão mnllado~ 
r•m r:r~m milréi:; para as obms publicas da pro· 
rineia.- Pw:o da asscmhlea, 2S de .Junho de 
J S2:3.- Joaql(im Jlauol'l Cal'lwiro da Cu
·ulcrc. "-Ficou para sc~mula lcilum. 

Pa;::;ou-sc :\ordem do dia: c entrou cm dis
f'::,;;:;,u a lll'~r!llcia do projeelo do Si·. Hor·lia 
Frauco :;obre a J'r'I'Clg"•H,'iíO do decl'(·lu dr.• ],') (]c 

~lnr•;o de 1801, eujo projecto J'ôra aprc~cnlado 
11:1 sessão de :21i do COITenlc, na qual 11e:ira 
adiada a mc:;1na rJIICSlilo da urgcnr:ia. 

O Sr. Roch11. Franco:- Sr. presidente, sr: 
somos cm tempos liberacs, como me afigui·o, é 
ncecs~ario qnc desde jú \'{L desapparccendo drJ 
entre nús ludo quanto !cm rcsaiho de despo
tismo, ludo qüanlo parece diclado pcl:l arhili'a· 
ricdaclc. · 

Tal considero o tlccrclo de 18 de l\larro de 
1801, pelo f]LIC respeita aos por cento. Sir;1, cu 
o considero nesta parle uma lei inir]un, opprcs
si Ya dos cidadilos, c arbitraria. Porque, S1·. prc· 
sidcnte, se eu pago o que conlralci, se cm pena 
de alguma móra que nisso hoUYcr, a lei me li1z 
passar debaixo do jugo de um ri!!oroso execu
tivo, c sou alfim condcmnailo nas custas, c 
immcnsas custas; se os encarregados deste 
ramo de administração publica são assalariados 
pela nação, c muito-bem assalariados, por que 
tilulo hei de ainda sofl'rcr a extorsão do~ JlOi' 
cento? ÜLI com que J'undmnenlo di~pllc o de
creto desta pm·le de meus bens ? 

Não lhe descubro outro que não seja o 
arhill'io; isto é qnc se diz, mando porque 
(jiiCi'O; isto é que é dc::poli:;mo, corno é toda :t 
lei q uc não lcm por elemcn tos a razão c ,fi 
equidade: Slal pro ?'alione t'olunta.<, 

E~lc direito, St·. presidente, dr.ixcmol-o 
para o codigo, c para os lc~isladorcs da poria. 
:lias disse um illuslrc deputado na sessão 
alllcccclenle que :t lei não era lão injusta como 
cn a iuculca1·a, c pretendeu proi·al-o com 
dizct· que havião oulms anteriores que 
mandav:'to lambem os por cento. l\Ias este 
arr,;umCiilo, salra a illuslmr,,ão do nobre rlepll· 
lado, nfto conrcncc, Yalc o mesmo que sr. 
di:;scssc qne a lei não é mú, porque é lei, 
como se não as lionrcssc injuslissimas, dignas 
de serem de r:nlt·e nós desterradas c proscripla;:, 

Di:isc mais que se passasse o meu pro,ieclo. 
lc\'ltria maior mal do que bem ú provincia, 
na hypolhesc lalrcz de que extimla a lei ou 
decreto de 1801, dcYa cnli'ar cm obscrvancia 
alguma dos anteriores ·da mesma familia; 
mas csl:t liypolhcsc é insuslcnl:wel cm dit·cito, 
por is~o que sendo de umas e outras uma 
mesma a disposição, :t identidade de razno 
do p1·csenle decreto as dcslruirht segundo aqtwl~c 
priucipio lririal dos consultas ; 11Úi eatlen 111 ili
lul ?'alio, eaden e.,t /egia dixpo.1ilio. 

ÜL!Ii·a cousa do que julga o illuslt·c deputado 
cnlendcrrtO pessoas sensatas que livcrão a 
prcsiclcnci:t e o governo darJuclb provinda; 
que virno c obsei'I':U'iío estas cousas · de nwis 
perto; que de mais perto escularilo o clamor 
dos povos; que ii verãO mais lugar de conhecer 
a sua opJn·cssão c o gráo della. 

Ellcs nM achariiü porque temer esse mal 
fJUC augura ou receia· o illusll·c depu lado; o 
quc atli:u·ão foi que a admini;;li'Ur;ãn l!i'i'ai 



nnu corrc,:pondia e111 parlo uos fi11s do decreto 
que a mandou crear; que os por cento crrto 
gravosos, c n111i l:ll'aVOsos nos povos ; c l'umhulos 
1 1estes principius, annuindo aos votos ela 
pro\·incia, supprimirno a administração geral, c 
com esta a cxlorsno dos po1· cculo. E tno ur· 
gente ll~es pareceu esta rcl'oruia que clles não rc· 
ccimM a clcsapprovnr;ão do congresso nacional. 

E para que a alguom nno pareça arbil1·a1:io 
o rtuc digo, . rogo tL asscmhléa a pacicncia de 
ouvir ler cslú artigo súmcnle, da portaria ou 
Jn·ovisão do r;ovcrno. " A adminislraçtlo geral, 
" a qual ll'ora cm diante fica suspensa po1· 
" não concspondcr cm parle aos fins ·dcela· 
" rados no clccrclo de 18 ele- :Março de 1801, 
" c ser muito onerosa aos povo:;, c tt mesma 
" J'azcnda publica, pelos avullados por cento 
" pagos aos ministros c ol'liciacs ele lazcnrla, 
" que lendo como lacs ordenados, os perec
er hião antes de pngar-sc o lolal da dh·idn, c 
" muilns vezes com prejuizo ·· desta, etc. " 
Temos pois que a reforma que proponho, 
pareceu neccssaria c mgcnlc aos que Livcrão 
o govcr11o da provincin, que de mais perto, 
·c 1:01n maior coHhccimcnto de eausa julgarão 
da oppr~s~ão dos povos c da juoli\·a dos seus 
queixuuw~. 

Insisto pois que se Slijlprimn. a adminislt·ar;ão 
gcr;ll, c,ta nrbilraria c dc;:polica lei llos 
vo1· cento. 

O Sr. Almeida e Albuquerque:- (X1i0 ,j!J 

r:nlcnden o taclrygrapho.) 
o Sr. J:\ochn Franco :-0 illuslrc deputado 

rlcmoroa-sc muito pouco tempo na provinda de 
Minas, c por (sso enganou-se cm parle do que 
(]i!:>c. ·L li sei, c sabem outros nesta assemhléa 
(jU~,na comarca .de Sabad cst~o de muito tempo 
css1s cobranças (1 cargo tlo captlão múr de ordc
nnil\'llS, c que este ·do que cobra, ou os com
maudautes de dislrictos pam. clle, percebe o 
premio de dez ou doze por cento. E concc
diljq que n::t província se façno geralmente por 
mi!iUtrcs semelhantes cobranças, esse argumen
to ú contraproducente, pois por isso mesmo que 
a na1,~ão se priva dos serviços de um mililar, a 
quem paga para dilir;enciar lacs cobral\l:as, é 
I!UC u::to sei que titulo possào ler aos por cento 
ú:l Sr;;. tlu adminislraçna geral, nem ll1cs dcs
cuh1·o outro direito que o dos z::mgúcs no 
lmbaiho das abelhas. 

o Sr. lll:nia. :-Eu jul~o que é urgente cslc 
Jli'Oic'clo; ou que para clJc·cHlrnr cm discus;;ão 
lm ' uma urgencia digna de con>itlcra\~ão desta 
nosembléa. Po1'CJUC, se nos lemos cncnnégado 
de fazer todas as reformas uq;cnlcs c indis· 
pcnsal'cis, c se mgcnlcs c indispcnsavcis lemos 
considerado todas aquellas que têm alr;uma 
analogia com a constitui\~ão, on que de alguma 
:;ol'lc lcntlem a Jirmar principias Ycrdadcir:.t· 
mente consliluciouacs, é de nccrssid:Hlc >Cl' este 
o objecto de que lmla. 

1
,.~ 

t"lj 

E' ccrlmliCiilc pl'Íiltipio cull:,lilllt'Íclllal c in· 
contcsl.:ll'cl, que unt dos prituurius Jius da r:on· 
stituiçno, c por comcé(uiute dawaiot' allcnr;rto, r\ 
mais propl'io dos cuidados desl::i. nsscmbléa, 6 
f!aranli1· aos citladnos o llircilo da propriedade, 
dando as providcueias que olislclll a qualquct· 
iul'rotc\::lo dei! c; c é poi·Lnnlo lll'gcnlc, c das fJUC 

lemos a nosso cargo, uma uicdida, que se dirigi1• 
a cvilat· as ol'lcn;;a~ deste sagraLlo dit·cilo: o CJIIú 
se lilz com o presente projecto. 

O dcet·clo de 1801 infl'inge mui dircclamcnle 
o direito da propriedade, emquanlo oht·iga un1 
grande numero de cidad11os a pagar o fJUC uno 
dcYcm, aquillo a qnc nunca se COILllH'orncllcrrto, 
nem cxp1·essa, nc:n laeitamcnll'; JlOl'fJLll.! os 
obriga a pnr;m· sobre o valor da sua dltvicla un~ 
lnnlos por cento, a que se nno sujeitarão, ncn1 
expressamente, p•n·quc nos seus ajustes c con· 
lmclos se nflo declarou esta ohri~u\1\o; I!CII1 
bcila c presumidamente, porque nrto poclino 
na occasião dos contractos prcvGr os contraclan
lcs um onus, ainda nM cscriplo na lei, c lJIIu 
muito posteriormente sobreveio, imposto pclu 
sohredito decreto de 1801, · cuja disposir.~no 
ahrnngc principalmente as dil'ida:; auligas, eon
lmhidas desde o principio do eslabelccimcnltl 
lb pro1·incia, cm tempo ~n1 qnc os dez po1· conto, 
então concedidos aos executores fiscacs, erno 
deduzidos do que liqnidamcule entrava nos 
cofres, c pot• conseguinte Cl'M pagos pela 
faz'nda publica, na eonl'ormidaclc tla;; cxprc;;s:1s 
clisposir;ücs dos alvarás de 25 de SctcmiH·o t!c 
1655 § 11, de 2:3 de Agosto de 1í5:3 ~ 1, c tlc 
20 de Março de 1i56 s 1, c ntto pelos bcn~ 
dos devedores, como depois se determinou. 

E' principio tombem constitucional, c i[:;nal
lliCnlc inconlcslavcl, set· um dos objecto:> illl· 
portanlcs da conslilui\~rLo nil·cla1· os direitos 
de todos os cidadilos de uma mesma mçllo, csla
hclcccndo tuna perfeita iguahladc llc direito" c 
obl'igaçllcs :í vista da lei. · 

E' por isso urgente o projecto que se clil·igç-, 
na conl'ormidadc deste principio, a destruir n 
desigualdade que nasce da ohscrrancia do rle-

. crclo de 1801, que dado priyatirmncntc para a 
província de Minas, sugcila uma grande parle 
dos cidadãos do impcrio a gra,·mpe que não pesa 
sobre outros. E portanto mais por esta razão 
deve ser admillido ú discussi10, para se estabe
lecer •t igualdade entre os ciLhtdãos lH:azilciro~, · 
ficando todos sugcilos a uma sú lei. 

Isto, que seria objecto con>lilucional, c ,Ji. 
gno •dos lrnlmlhos lht asscmbléa, ainda quando 
se tratasse dos direitos de um sú cidadão; é 
muito mnis mgcnlc para entrar j:í cm discussão 
por dizer respeito a uma provinda inteira, pois 
que toca a disposi\'M do decreto :í quasi Lodos 
os seus habitantes; a urna proviucia r;ranllL~ 
pela sua populaç1lo, pela sua ar;ricullura, com
mcrcio c industria; ainda mais gl'ilndc pl'lo 
seu dislinclo patriotismo, c adhcsão {t t!ausa da 
indcpcndcncia c do impcrio. Conclúo por· 
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l~lfilo que a medida proposta no projcc.to é tu"·

gente e indispensavel, e cemo tal objecto de
discussãO.

o Sr. Rodrigues d6 Carvalho: - Traia-se
de extinguir os por ce nlo das execuç.oes das
divida-s publicas, Oli que esses por cento se
extraia.o do dinheiro dado em p[lgamento á
conta do principal; não julgo l'ldmissil'el
nenhuma das pretençúes. QUI': as execuç.ões
c[l111inhem do modo ordinario e geral; que as
das dividns preleritas da provicia de Minas
Ger<les eslcjao particularmente incumbidrlS a
uma commisSào, isso nada lira ou aCCl'cscenla á
justiça dessa espeeie de condemnaçã Q.

A razãO pOI'CJue laes llor cento se tlrrtQ é n3.o
só para compensar o trabalho de pessoas que
vivem de salarias, e emolumentos, como para
convidar lacs officiaes a serem !luis solicitos
na promoça.o da cobrança por meio do prcmio.

O legislador conheceu, e conheceu bem, quc
o inleresse é o movei da diligencia e deler
minou em uma lei geL'3l qllC os devedores
pagassem essa quota em proveilo <los execu·
tores; e~sa medida é geral em lodo O Brazil,
c como se lia de fazer execuçào de uma
provincia, com cxcepção das outr.:ls?

Se nós elltrarmos a lJedir providellcins par
ticulares, sobl'e objeclos que ohrigAo a lodo
o imperio, então eu peço tambem para a minha
nrovincia, os outros homados memhros f.:\rão O

illcsmo, C em uHima allal)'se, ahi temos mn...
lei ger<.ll, e aqllÍ lemos que não póde ser admis·
foi \'cl a lIrgencia de um projeeto de decreto que
é conlra o syslema ele legislação,

Quando tal medida entre em l'eformn então
examinaremos se e melhor lirar esse premio,
se se ha de substiluir outro, ou ordenados I que
llIanlen\ião o solicit<ldor, e~crivflo da fazenda
e o jLlit; para então me l'eservo; mas desde já
declaro que 110 syslema aclual enlra a espe
rança, bastante incelltivo para mover os
execulores.

Quanlo a ex.lrahir-se o valor dos por cenlo
do totEl1 dí\ divida, direi CJll~ lal medida seria
injus1issima, A quem se imp6e essa conlriblliçno?
Ao devedor moroso, ao devedor que nfio pagou
ao lempo que estipulou; e é esta pena a que
pUlga a móra.

Quem merccer[t maior comtemph1ção, o deve·
dor que deixa de pagar no tempo convencionado,.
Oll o credor que dci"xa de receber o que é seu?
Disse·se que o devedor nUo contmctou pagar os
por cento, isto é um eITo; contractou o devedor,
tonlractarlO seus socios e conlractarão seus
fiadores; a lei é expressa, foi promulgada, e
desde Agosto de 1753 que está em execução.

Logo, aonde cslci a "iolencia, Podemos dizer
que, cJucm paga, paga a multa, paga volunta
I'iamente porque não pagou em lempo. Nem se
dig.a que a fazenda publica é dnra nesta ex.igell
t:ia, a regra geral entre os parLicul<tres é pagar

os juros, e na stlcces~ão dos annos elles cLegi10
a divida no dllplo, e triplo, o queJlàO succede
com a fa~cnda publica. O projeclo 'deve de cahil',
porque nem é justo, nem ahrange unúl providen.
cia geral, porlanto voto cont.ra a. urgeucia.

o Sr. Nogueira da Gama :-(.t.Yão se enien·
det~ o tachygrapho.)

o Sr. Dias :-ConveniJo que dcve 11· esle
projeclo á com,missão ~e f~zend.a, ainc\,l que
não é tão difficl1 a sua mlelllgenc\U que neces
sile maior pesqulza; mas é urgente, e isso a
lodas as vistas é patente,

NãO é espirito de lJrovincialisll1o; eu me
persuado ver aqui_ o ll'iblmal que representa a
opiniao publica, e como esla não som·e cons
trangimento, nenhuma sombra desle devc
aqni apparecer, quando lratamos de reformas
urgenles; pois el>erCem03 a cenSlTra dOê

abusos.
Imporla porL.,nLo dirigirmo"nos por judiciosas

"istas afim que se promova o bem commnm;
para conhecel-o basta o bom senso por dieta·
mes simples, claros e luminosos sem suhli
lezas politicas, e reflllados ardis, que mostran
do eloquenles seus aulores n1io illudem, nem
sllbjugno o povo que já fez seu juizo,

As reformas dcvem sei' e~tens1vas a todas
.:l.S provincias; c como eu tenho conheci
mento deste Qbuso na provincia de minha
natul-alidadc n1\.O púde ser jicito o meu silencio,
é necessario que cu reclame, e já procl\re
acccler:.H esta reforma.

E' certo _flue esta provincia está gr:lvada
com debito considerave1, qllC esta multa dos
lanlos por cenlo, sem acceleral", e lnenos faci
litar a prorilpta cobrança grava nlnis os deve
dOI"es em unica e exclusiva utilidade dos
empregac.los da junta assalariados, a quem
cumpre sem necessidade de mais gratificaç6es
promover as cobranças fiscaes, fazendo prose~
gl1ir os processos executivos que pendem dos
despachos dos -ministros, .. lrabalhos dos
escrivttes, requerentes e officiaes de ju!>tiça;
sendo certo que estes collaboradores das
cobranças mais onerados com trabalhos, mais
larde, e muitas vezes nunCa obtêm a paga de
seus trabalhos; ficando os empregados da
junta pagos por sL1as' mãos (no que ~ão .São
remissos) dos tantos por cento nas pnmelras
quantias arrecadadas, cm manifesto gravame
d(,s devedores, e desfalque das sommas
naClOnaes.

Ora, os de"edores fiscaes l ou maliciosa
mente nM pagão,.podendo, e entãO ,:mtcs que
se impossibilitem devem ser Ohfigado~ at.é
por utilidade de seus fiadorcs, ou têm. Jush
licados motivos de móra, e enUio arbitradas
modicD.s consignaçCtes o podem fazer, e já se
não' augmenta a divida a qUClll sem culpa
e-stú impossibililado.

Sc ha di\'ergcncia de opinioes nesle lribllllaJ
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e\1l que julg,uríos, a naçM, sem aborrecer ao
que €L'l'<ll', e sem lllostl'[U' Ul1l<t [wedilec('i1o
insolente pelo que [lccrtar, verá di3C~lti(b
c5ta materia, e verá se é grave O abuso, e
urgente n necessidade da sua reform<l, que
na miuha opiniftO nrro se deve demorar.

a Sr, Ribeiro de Andrada :-(Niio se en
tendeu o tc,chyg1'apho.)

Julgando.se a malcria sLlrricientemcnle discu·
tida, propô;:: o Sr. presidente se era urgente

-segundo .0 regimento, e venceu·se que não.
Susci!ou-se então·a duvida. se rejeiL..1.da a

urgencia prescripla pelo regimento, se enten
dia rejeitada tambem a d3 competencia da
ll1aleria; e proposta a Cjuestão i assembléa,
decidia·se que nM.

Em consequencia desta resoluçào, ficou o
projecto pora a segunda leilura, segundo a regra
geral. .

Passou-se á segunda parte da ordem do dia;
e conlinuou a discU5,~áo adiada do arl. 83 do
regimento,

O Sr. Carneiro de Campos :-51'. presiden
te, eu não voto pela suppressão em CJue
hontem se falloll; acho que considerada em
regra a disposiçao deste arligo, é fundada em
llluito hoas razões (leu), porque obsta a este
pruldo lao commUl1l aos deputados de todas
as assembléas deliberativas, principalmente aos
novos, de fazerem continu3.damenle propostas
só com o fim de inculcarem os seus talentos,
e ele se mostr.:tl'cm zelosos defel\sores do
povo.

'Toda a lei cO.:t.rcla a liberdade cio citladão,
c a gamlltia da liberdade consiste em não
decl·etar·se lei, scnM depois de recohhecida
a necessidade ou utilidade geral. Portanto tudo
o que tende a evitar á multiplicidade das leis,
é bom, justo, c mui propl'io de um governo
livre, '

Uma vez que foi rejeitada uma proposta já
e~tú demonstrada a 51la inutilidade, e seria
tomar o tempo que a é'lssembléa deverá empregar
em cousas proveitosas, reproduzir importuna
mente no mesmo anno a mesm:t proposla,

Porém posto que eu considere mui sauehwel
esta determinnção do artigo, nao posso todavia
deixar de reprovar que se feche absoluta·
mente a porta, para que jÔomais náo entre em
discusSão a mesma proposta só pol'que sendo
apresentada tres vczes em allnos sucessivos
ou interpolados foi reprovada. As leis admi
nistrativas não tém uma base fixa, nascem das
circumstancins, e estas muc\1I.o com o volver
dos annos.

Uma lei que Na boa quando se promulgou,
póde vir a scr mi, por haver cessado a razão
em que foi fund<lda; assim como o qLlC era
indill'erente cm um tempo póde tornar-se
dalTInoso, e ser paI' isso neccssal'io prohibir.sc.

Nós e tudo que nos cerca é tão sujeito a

altcrnativas'c mLlclanl:~ls, que llflO acho pru
(lente cerraI' tanlo a pOl'tJ. a €lltl"lda. de
pl'OposL.'\s sem algum exame, q\1ê\lldo por ven
tura podeniõ então nào só ser uteis, mas at0
indispensa\'ei3 e urgenti:5Sim3:>. Pelo que
nppl'Ovo o artigo com o seguinte

,~ DOll'''\~(ENl'O

"« Excepto decidindo-se, depois de c1isúlltida;
Cl.ne é ul'genle,-Camei1'o de Campo.....»-Foi
apoiada.

f) Sr" A~'OfUD.\ lI'L\cH.\OO pedia a palavra,
e orrereccu a seguinle

li Se uma jJroposti.\ sobl'e objecto pertencenle
á assembléa fôr rejeitada, não lomará a
tralar·se della naquclla legislatura; nào será
porém inhibida de entrar nas segLlintes legisla
turas; e quando seja l'ejeila(\;.t em cinco
legislaturas sLlccessi vas, 00 intcl'j)o!ad<1s nLlnca
mais enlrará em discuSS;lO, - .d.ndrwlc~
.flfachc,do. l,-Foi apoiada.

o Sr, Henriques de Rezende :-,0$ tempos
mudao·se, e nós e as circurnslal1cias com
elles; seriamos um loucos, SI', presidente, se
livessemos a preSul11pção de querer legislaI'
expressamente para toda a eterniclade; .por
nwis qllc queiramos dar ás nossas instilui,;ues
o ar de duradouras, el1as ha.o de callucar, e
0\ posteridade compele fazer nellas as a\ler.:t.
\,6cs que as cil'CIlmslancias e~igirell1.

A nossa constituiçM ha de soilrel' allel','Ções
de temilos a tempos pela fórm;\ quc ncBa
mesmo se !la de estit'l1lar: e se isto tem de
acontecer em leis, qL,C sâo funchullent..."1CS, como
é possivel pôr Ocunho de eternas ás do nosso
regulamento interno? E\ um direito que com
pete ás geraç6es fuluras o f.:tlcr as c1cl'Ogaçües,
mudanç,as, interpretações necessarins na~ leis,
que lhes tl'ansmittirmos,

Nós podemos destruir o antigo systcma que
tantos secuIos nossos predecessores julgara.o que
era mão mudar; com o mesmo direito as fu
turas legislaturas, os nossos vindouros, se t:1o
tristes conjl,lntul'as occorret'em podem mudal'
todas as inslituiç(les, quanto mais méros rCbllla·
mentos da assembléa? Com que direito querc·
remos nós privar a posterid...de ela inviolnvelli·
berdade, que lhe loca. -

Nó" legislamos para as gel'açües presentes e
para ns futuras, se acharem que lhes convém:
ora, uma proposta é má nesta legislatura, e
continúa a ser por lres, quatro, cinco e mais;
todavia chega um tempo em que as cousas
mudàO, e ejs-ahi os des~e tempo julg::::ndo ntl.o
só boa, mas ate necessaria uma pf'opo::;ta, aliás
jlllgacla n1J. nas anteriores legisla.tufuS; privar
deste direiLo ao vindouros seria Llsurpa\:ào.

1\'[as clir·se-1Ja que .:t. excepçlo proposta pre"



l !H\ 

Yiue l11do i:<lo; ci:;-]Ji o que é escusado, c· a 
razfto porque su:;lciiiO a Siippt·essrw. 

Pam que c locar 110 sngt·ado direito dos ou· 
lros, ·se cllc:; hM de por l'<H't;a tleeidir dessa ur· 
gcneia c com isso lie1lo como sei la] urgencia nno 
hou\'C>SC? Até l!lcsmo essa cxccp('àO é inju
riosa aos vindouros, porque é deixar· lhes a icléa 
de que o n1lo podcl'iào f'azet• sem liceJH;a nossa. 

A outra emenda de cinco anntJs é o mc:;
JIIO; porquc[res, cince ou oilo, pouca diff'crcn~a 
l'a7.cm. O caFo ~ q11c aquclle direito tlcrc ficar 
inviolavcl ti. poslcridadcs ; c por i;;so oll'ct·cr·o, 
persuadido das razúcs que lenho cxpencliclo,' a 
:;cguinlc emenda supprcssiva. 

rr Voto que seja suppl'imida loda a parle elo 
;ut. s:J.-o depu lado Jicnl'ifJIICd de Rczcndc.)) 
- Foi apoiada. 

o sr. Carneiro de Campos: - Sr. prcsi · 
dente, parece· me que a minha emenda r,caulcla 
nào sú o mal de se occnpar o tempo com cousas 
tlcsucccs~arias. como lambem rcmoYC ao mesmo 
tempo o granlic cmbm·a~.o que pelo arligo se 
niTcrccc tis pt·ovidcncias que scrno lalrez inllis· 
peusa.rc:s ou ao tnenos mui proficua.~. 

Pois lodo o deputado, pt·incipalmenlc quawlo 
receia alguma ]ll'CI'CJH;1lo. contra aquillo que 
quer pwpôr, l'or\~O>atncnlc principiar:'~ por um · 
discurso, cm que pt·ovc que a proposta que vai 
oll'creccr, aliú:; jlt i11admi:;sircl pelas rezes que 
lcm sido rejeitada, nasce de novos c supcrrc· 
uicnles !llolivos que a lomi\o digna tia consi· 
det'a\·M da assembléa; c occupando-sc csla su· 
mente dos noras molil·os que se aprcscnlilo cm 
prora d:t urr;cncia da pmposla, não se dcspcn· 
deni muito tempo i11ulilmcule. 

Ora, dizendo. o mligo -Hunca mais cnlratú 
cm di:;cus:;1\o- ccrlamculc cl:í uma delcnni
nac;1lo qLte pódc sct· mui daumosa -ao !Jcm geral. 
Porque, que certeza lemos nós que uma pro· 
po;;la que era dcsneccssul'iu c mesmo prcjudi· 
cial ao !Jcm publico cm tod<lS as occasiacs cm 
que foi olfcrccida, nno se lo me por occurrcncia 
de noYas circumslancias, n11o sú ulil mas alé 
iudispcnsm·cl? Portanto acaulclcmos o abuso, 
111as uno ponhamos uma btuTcim perpetua ao 
!Jcm geral. 

o Sr. Andrada M:nchndo :·-Não posso ad· 
tuiltir scmcJlmnle supprcss1to ; c indispcnsavcl 
tnm·c;u· algum limite, alitis ct·csccl'tÍ cxorbilanlê· 
ttu.:nlc o nmnero das propostas. Eu lambem quero 
sal nu· os direitos elos futuros deputados, mas é 
JH'Cci:;o que nào coufumlamos aa cousus .... Um 
importuno, lemdo unicamente do que lhe figum 
a sua imagittn\·no, o!l'erccc proposla5, c gasta o 
lem po cout cousas que nem silO objectos de r c· 
l'ormtt ucm merecem discussno, c ainda depois 
di~lo hal·cmos tlc deixat· o campo abct·lo para 
,;ul'cc~sil'ns rcpclir;ues! Isto n1lo tem lugar. (Nu 
I'<'.<( o ncio se e11lcndtnt o iaclcygmplco.) 

o Sr. Henriques de Rezando : - Pai-ccc· 
tu c 'Iuc o que diz o nobre deputado uno destroc 

os fulll]amclll.os Clll que cslnhelcci :t stiJlpt·c~são 
que propuz, autcs vcm cu1 apoio dclla. Eu cou· 
,·cnliD com cllc, em que i~ jli'Cciso cconomiHat· o 
tempo, c as discussaes: convenho r1uc fundada 
nesta necessaria economia, é f~~IC a illusl.re 
cununissão assim redigia cslc m·ligo: ma>, S1·. 
prcsidenlc, no que cu na o con I'Cnho é no til't'crt·o 
ao rigm· cleslcs principias de mct·a economia, 
para ferirmos os direitos de outrem, pam lcgis
lm·mos expressamente para toda a clcrnidade, 
suppondo que o que não é bom cm uma sél'ic de 
annos, jtimais o púdc ser por loda a ctcmidadc. 

Uma proposta é agora rejeitada: torna-o a ser 
na segunda, lct·ccira c quul'la lcgislalura: qne 
se segue? Que enlào clla lcm pat·ccido conslan · 
lcmculc mti: porém júmais se púdc seguir, 
que decorrida uma sêric de annos, nOI·as eit·· 
cumslancias a n1\o façno boa: c quem dcyc jul· 
gar nesse caso? Essaslcgislaluras desses lcmpos. 
Tanto estou por cslcs principias, que caso seja 
rejcilatla a emenda Sltpprcssiva, então cncos· 
lar· me-hei anlcs {t emenda ou addilamcnlo do 

· Sr. Accioli. • 
O Sr.. PAt:r .. \ E i.\!ELt.o, ponderando que se a 

proposta por inteiro, depois de rejeitada o nu· 
mero de vezes indicado, nl'lo devia novamente 
pt·opôt·-sc, nem por isso se seguia que uma 
parle clclla uno pudesse formar uma no1·a pro· 
posta c mm·ecct• consillcr·ac;.:to, dis;;e qnc oll'c · 
rccia a seguinte 

Elli'~DA 

cr Mas podct·úõ fazct·-sc onlros que eonlcnlJflO 
parle tias rejeitadas -Ptmlrt "·- Foi rcjcilacla. 

o Sr. Franca:- QLtando se lmlon ilc;la ma· 
leria na sessão de honlcm, cn fui de parecer 
que a doutrina do artigo' passass.c sem emenda; 
porque na ltypolltesc cnlão lembrada na mesma 
scsM ele occorrcrcm ele futuro circumstancitis 
que !ornassem admissivel. uma proposta já rc· 
jcilada, podia qualquet· dos Srs. deputados fazer 
uma indica~M ao dilo respeito, afim de que a as· 
sembléa, lomando cm dclibcra~ào a JlOVa hypo· 
lhcsc, houvesse de f'acullm· a leilma ela mesma 
proposta aliús rejeitada. Esta minha opinino 
fundal'a-se na liberdade c direi lo que lcm qual· 
quer deputado de indicar ú asscmblca ludo 
aquiiio. que julgar a hcm da causa publica: o 
qual direito se tlcvc suppôr sempre rcsalvado. · 

Comludo como a cxplica.~l'lO desta dontrina 
cm artigo expresso conrirú melhor ;í 'boa ordem 
dos nossos lt·ahu.lhos, por erilar dm:idas de in· 
lclligcncia estranha, oll'crcço agora .uma emenda 
cm que_ Clla se contém, com a qual nno sú 
fica cslabclccitlo o direi lo ·de s.cmclhunles indi
car,·ocs scn:to a dit·cc~·no que logo se lltcs tlcrc 
dar, qnc é, irem ú commissno de legislaç11o; 
sobre eujo jui~o c parecer, rcsolrcrá a asscll!· 
hléa depois se urge· on nàO a nora hypollwsc 
indicmla para se a proposla aliás rcjcilada, lor· 
nar 11 admillit·. Oll't!l'C\!O, pois, a seguinte 

... ·-· 
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cc Se nnw. propo;;la do lei fôt· rejeitada não 
tm·Jwr[L a lmlar-sc dclla ms sessues Llaquellc 
auno; todavia se algnm deputado cnlendct· 
qne sohrcvicr·ão circumslancias que a lomão 
:ulmiosivel, l'at·:t sobre isso uma indicação, 
qne scr:'t remcllidn. immcdinl::nncnle {L com
missão tlc Jcgislaçno; c decidindo-se a 
urgcnein das novas circumslancias, ler:'t o 
mesmo depulado liccn('a pam repetir a pro
posla.-Paço da assembléa, 28 de .!unho de 
1823.-0 deputado Pmnça. ,-J~oi npoiada, 

.lnlgou-sc afinnl a mnll!ria discutida; c o 
S1·. prc:;idcnte propuz : 

1." Se o artigo sct·ia lodo supprimido; 
venceu-se rtue não. 

2.• Se deveria supprimir-sc a 2" parle na 
con!'o:·midadc· da cmcndn do Sr. Henriques de 
P.ezcnde : venceu-se lambem que nl\o. 

:3.• Se passari:t n 1" pnrlc, subslíluintlo-sc ÍL 
palavra wmo a palavra legislaium, decidia-se 
que sim. · . 

4." Se a 2• parle se approvava com o adchla· 
mcnlo do Sr. Carneiro de Campos; rcsolvco
se que não. · · 

5." Se o restante da cmcmla do Sr. Andrada 
·Machado se approvava; decidia-se que ~irn, 

· licando a emenda do St·. Frnnra c:xcllllda, 
como prejudicada. . ' 

Por sct· chc"ada a hora da lcilurn dos " ~ [ . parcccl·cs, pedia a palavm o ::;r. ~· a1a, c por 
parle da commissàO . de lcgislnç11D leu o 
scgninlc 

r.umc:m 

<c A cmnmissl\o tlc le~islac;t\0 cm Llesem
pcn h o do que lhe incumbia esta augusla 
asscmlMa · a respeito do requerimento de 
lgnacio Hodrigucs, e oulL'OS, que pretendem, 
por meio de revista, continuar a contenda da 
libcrcladc com Agucda Caelann ; c procur::mdo 
conciliar o favor da Jihcrcladc, a caus:\ da 
humanidade, com os direitos de propriedade;_ 
ó de parecer que se remclla ao gm·m·no o 
dilo requerimento para que, outorgando aos 
~upplicanlcs todo o favor de que se fazem 
tlig11os entes lào miscravcis, no empenho de 
defender o mais aprecinvel direi lo do ·racional, 
os ad;nilla a continuar no processo da revista, 
estando, enlrcl:mlo que se não decide final· 
mc11Le, ou dclmil<.o de fiança, se a tiverem, _ou· 
cm deposito, ou cm JIOdct· da prclenchda 
scrrhom, obri~ando-sc csla por -lct·mo a não os 
sevicim·,. n nrw dispu r dellcs, c a conceder
lhes os dias de eslylo para tratarem da sua 
causa ; c alóm disso, pch\ qualidade de pessoas 
misemvcis, os rccommcndc ·:1 prolccr;llo da 
santa casa da miscl'icordiu, ·para que se 
cncat•t·cguc da dcfczu, promo1;endo os lermos 
da t'CI'ÍSla; sendo este um oh,icclo rJue bem 

se compadece com o seu pio instilnlo.
Paç.o da nssemblóa, 28 ele Junho de 1823.
D. Nww Euge11.lo de Locio.-Joüo Antonio 
Rocltiguc.~ de C'itl'wlho.-JoHé :J'eiui;·ct dct 
J'rmsew Yct8conccllo~.-Jo!!é C'o;·Jút Pacheco r: 
Silw.-Antonio .fo8é Dum·te tlc .A'/'m(jll 
Gomlim.-.Josf! Felídano Pcm.cmdeH J>iulccii'O. 
-Jodé Antonio dct Sih·,~ Jl[aicc. " 

o sr. Mni•t:- A commissrto vio-gc na neces
sidade de conciliar os principias da humanidade 
com os da justiça, c por isso admitlindo a prc
lcnção do supplic::mlc pelo favor da·liberd:u.le 
propüz os lres meios c1u scguran~~a do direito 
da propriedade; cu porém na escolha rle um 

. dcl!cs não julgaria mais jus lo o de serem postos 
cm deposito, c da maneira que se prclcmlc. 

Allendcndo il compaixão c causa da huma
nidade, que obriga. muitas vezes á modificn•:ào 
da lei, penso que se póde dispensar algum rigor 
a respeito dos supplicanles ndmillidos it con
tinuarão da revista ; mas nilo serei de parecer 
que ~c ponh1lo em deposito em prejuízo do 
senhor, a favor de quem lêm sido os julgados, e 
que_ deve aproveitar-se do produclo Li o jornal 
delles, uma vez que por ora lêm jus proveniente 
da sentença; pois que ao contrario haveria vio
larãO do direito de propriedade. Sou porlnnlo 
de' parecer, que assignando o senhor o lermo de 
nrto fazer venda, c do mais na fórma do parecer 
dn commissão lhe sejão entregues. 

O Sr. Frnn!?~ :- (-LI'iio o mrvinio· o.< frcclcy· 
[/I'CI)_J/Wd.J • 

o Sr. Andrnda Machado :- Eu nno lerei 
duvida de me conlormar com o parecer da com· 
missão, comlanlo que se Llcclarc que ainda 
ficando cm deposito, o l'ruclo do seu tm.hnllw 
pertença a seu senhor on senhom, porque deste 
motlo fica salvo o direito de pt·opriedade. São 
dignos de piedade, a sua cnusu é mui sngmtla; . 
mas cmnpt·c que se 11110 violem por isso os di
reitos ·de cada um. Deste modo votarei pelo pn.· 
rCCCL', 

Afir,al julgou-se a maleria ·discutida, ~ posta 
:1 votação o parecer, foi approvndo. 

O Sn. PnESJDE~1'1~ assignou para n. Ol'C!em do 
din: 1 ",a primeira cliscussilo do projecto do Sr. 
Percit·u da C:nnha. 2", a proposta da. com missão 
de policia sobre os empregndos da asscmbléa: 
3",. a proposta ela com missão de mminl1a c 
guet·ra sohre os meios tle commun ic:u·-sc com a 
cornmissllo de lüra. 

Lcnmlou-se a sessno ás duns l1orns da lat·tle. 
-Jodé Rica?'do dn Co8ICL Aguim· de .A·ndrt1da, 
sccrclnrio. 
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P.\IU ,JtlÃO \'!Elll.\ DE t.\ll\',\IJIO 

111m. c Exm. Sr.-A asscmiJ!éa geral con· 
Blitttinle c lcgislalim do impcrio do Brazil, sen
do-lltc Jll'í!scnlc o ol'ficio de V. Ex. 1la dat:t de 
illljc>, rl'lalivo /1 mcnsngcm que, por ordem de 
::,;, ?11. o Imperador, dcre aprc;;cnlar ii as:.:í·lllllléa 
no dia;)() do cm·t·culci manda participar a\'. Ex. 
IJIIP, fitando intcir:ula do !Ji!C commuuiea, rccc
J,pt•:'t a rcJ'L•riLla mensagem com muita salisJ'ac;tto, 
e na conformidade do arL 32 do !'C(!imcnto 
Jli'Ovisorio da mesma as;:crnblea;· O fllll;· V. Ex. 
levar:'t ao conlJCcimcnlo de S.l\1. 1.-Dcu~ guarde 
a V. Ex.- P::u:o da asscmbléa, cm 28 de .Junho 
d,-• ].~:2:3.- .Júé .!oaQii'Ím Crmwl;·o de Campo.~. 

,/ 

Sess:\o Clll :;o •lc ,Junho 

l'nr:; mr.xo:1.1 no ~n. ,\SD!l.ID.I ~~ ~li. I' A 

l'lcquidcs os Srs. deputados Jlclas lO horas 
da nwnJtã, J'cz-sc a acbmada, c aclwrrw-sc prc
~eutcsi.ii, lalimtdo .por doentes os Srs. G:nm, 
Silvrira ?llerulotwa. Hodl'inncs ela Costa e Fcr· 
n•ira Barreto: c ·~cm cntl>:t motivada o Sr. 
LoJWS G:mw. · 

O Sn. Pm~smr.~TE declat·on nhcrla a sc;,srtoi 
" l_id:~ a n_~:la da nntcrcdentc foi appromtla. 

U Sn. St,cn&'J',\1110 C:.ln:-;Eu:o m: C.IJtPos leu o 
;.:l'flllÍIIIt: ofticio do ministro tlc estado tios nc· 
so•,io;; 1lo imperio. · 

" I IIm. e l!:xm. St·.-Sendo prc;:cnlc a S. :11. 
o lmpr·rarlor o oflicio tle 12 do corrente mcz, 
r•in tpte Y. Ex. parlicipa que a nsscmbléa 
r:••ral eon.slilu itde e kg'i:;l;lliva tlcstc impcrio, 
para liL•hbr.rnt· com aecrlo sobre as provi
dencias que exige o imporlante cslal•elcci· 
rncnto da fnhr:ca dc'l'ct·t·o de Ypancma, precisa 
que llte ~I:'Ja remellida a cúpia do of'ficio in· 
leiro de Hlifino .José l~clisnrdo c C:ostn, de 2:i · 
t!e ilbrr;o d2sle nnno, assim como o oflicio 
tio govcmo ric S. Paulo, do :mno de 1821, 
que !rala da i;:cnçfio de direitos dos por· 
tltJ<:Ios dnquclla J:dJrica: O mesmo ammslo 
~cn ltot· me ordena que remetia a Y. 'Ex .. 
pat·a a l'azct• prc:;cntc ua u1csma asscmbléa; 
a mr.neionarla et)pin, c pnrlídpar-llw que 
q nanlo :w oflieio do gol'c•rno ele S. Paulo, dcl'c 
aoltnr·se na rrparti(·ilo da fazenda com outros 
pnpt.·i;; relativos a direitos; por se ltrt1'CI'Cil1 
rPmellido para :HJtlClla t·cparti~·ão, logo que Joi 
t·read:'• lodos os orlicios deste gcncro,. depois 
do tlta 2G de Fevereiro elo cliló mm o. -Deus 
g·n:li'Cic a V. Ex.-Palacio do Rio de ,Janeiro, 
em 28 de .Junho de 1823.- Jo.~~ Bon(iacio 
r/,., And/'(/da. c Silt•a.- Sr .. Josú .Joaquim Car
m·iro de C:impos "· 

Fir,ou a as~emhléa inteirada i e mandou-se 
· l'L'IIll•llct· :'ts !'Olllllli~:sucs de illllu~lría c fazenda. 

Lt·u dcpoi:; unta p:u·tieipat_,:"tO de molcst.ia do 
Sr. tlcputat.lo Manocl Hodrigucs da Costa.
Ficou a assclllbléa inteirada. 

O Sr. Pnt,:;IDE~1'E: - Como é lwJc o dia 
cnt qnc se hacle receber a mensagem ele 
S. M. L , c se dc1·c proceder na fút·nHt do l't'· 

gimcnlo, vou nomear a llepular;ào de sris 
mcmbt·os pat·a it· l'ccehc.r :i porta do ~:dilo 
o ministro da rcpm·lir,'ãO da gucl'l'a. 

Feita a noJncaçào, passou-se ú onlcm dia; 
c entrou cm 1" discussào o projecto do Sr. 
Pcrcim ela Cunha soi,re a confirmação da~ 
leis, pelas quacs se tem regido até agora o 
Hrazil. (Aprescnliulo na sessão de 5 t!e i\laio.) 

O Sr. Pereira da Cunhn: -Tendo cu j:'t 
exposto mui succinlamenle os mo!Í\'os qttc• 
me incluzit·ilo a oll'crcccr este plano como in· 
clispcnsavcl para a nossa cxistcncia politíen, 
escusado me parece repelir argumculos que o · 
recommcndem (t allençào da asscmblúa: é por· 
tanto claro que 11ilo havendo quem conteste 
esta maleria, deve o projecto passar :i 2" dis· 
cussfto aonde se far:to as emendas c acldit;ucs 
que comcnicnles parecerem. 
. Como não lwuvessc rJucm pctlíssc a palavra, 

Julgou-se a malcrh cli~culida, c pcrgunlando 
o Sr. presidente se o projecto passava :i 2" 
cliscussào, resoll'eu-sc que sim. 

Seguiu-se· a proposta ela commissão ele po· 
licia sobre o numero dos empregados ao Sl'l'· 

viço ela asscmbléa, qui! lin lia sido nprcscntadn 
wt scssilo de 28 tlc :llaio. 

o Sr. Frnngn:- Eu cuido que se não ptídc 
dispensar nenhum dos empregos que a com· 
Ú1issão ele policia tem proposto: pol'l'fliC pri· 
mciramcnle a ncecssidaclc do porlciro-múr 11ãú 
sofl't·c ti LI\· ida i depois disso Julgo que nfto silo 
superllucs dons ajudantes clcsle orticio qne 
cooperem no scr1'i\•o, debaixo das OI'Clcns da· 
qucllc, c o su]Jstiluão nas suas lhllas. 

Os dons m·t·nmaclores para as galcl'ins são 
iguacs ao nunw1·o elas mesmas: dú-sc um a 
cada uma: · 

Os quatro conlinüos flnalmcnte não ·hão 
de sobejar nns occut·rcneias do set'I'Í<;o que 
lhes toca a fhzcr. E' portanto o meu voto qne 
passe a proposta. 

o S1•, Andradn Machado:- Eu ;;ou de o pi· 
nii\o conlr:iria. Acho !]lle lta gente de mais, 
cortou-se Jllllito pelo largo. 

Os tlnus porteiros-menores, ou ajnclaniL•s do 
portciro·múr sllü como uns continnos para o 
serviço ela asscmhlca, c Jti\o sei para que ~ilo 
mais quatro continuas; sno simples CCllll'llot·c•s, 
nilo mcrcccJn outro nome. 

Eu nilo vi tanta nbundancía nas curtes de 
Porlngal i mas. aqui, como já disse, corta-se 
mais J:u·go. Esl:mdo prc~cnle o porlciro-múr 
os dous aJuclnnlcs serião IJaslanlcs i porém 
como púde fhltilr haja um ajudante para so;l'\'lr 
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nos seus impcuimcnto;;, c fação-se mais dous 
continuas. Creio que Leremos gente de sobejo 
pam o serviço Lodo da asscmbléa. 

o Sr. Fro.ngo.:- A razão porque se nomcil
rllo dous (\judanles do porteiro é porque 
nunca a portaria de um tribunal ou congresso 
deve ficar desamparada: sendo a pratica con
Lmria indecente, como tenho aqui observado. 

Se o porteiro !em de entrar no congresso 
com algum recado, fica a porta guardada pelos 
ajudantes, c se tem outro serviço a fazer 
durante a sessilo do congresso, manda-o exe
cutar pelos mesmos ajudantes. A'islo chamo 
cu ordem de scniço ; c esta ordem nilo se 
púdc manter sem a coopcra\-1\o de olJiciacs 
rcspecliros. 

Nos tribunaes da côrte se observa esta 
mesma economia : o crario tem porteiro c 
~judanlc de porteiro. Quanto aos ·arrumadores 
já disse, que ellcs silo neccs~arios como s.up
ponho (porque os reputo porteiros das galcrms) 
uno púde ha\'er menos de dOllS. Sobre o 
nt1111cro dos continuas parecia-me que toda a. 
duvida que occorrcssc seria para se accrcs
ccnlar, c não para diminuir; pois sabendo
s2, como se sabe, o mxmet·o que ha de com
missoes da assembléa, c que todas cllas sl'\o 
servidas paios mesmos contirmos, cuidava cu 
que restringi l' o seu numero a quatro, nt\o era 
cortar muito pelo laq;o como lenho omido 
dizer. A commissão nil.O fez a proposta sem 
pezm· todas as razões de ~onvcniencia que 
lenho cxpendido, c que é mister allendcr. 

o Sr. Ribeiro de Andrado. :-Eu çreio que 
em lodos os estabelecimentos é melhor co
mc~~ar pelo menos, convém, como se costuma 
dizer, CJUC flrJUC prumo para mangas. 

O Sr. Muniz 'l'avnrca:- Tambcm acho ex
cessivo o numero dos emprcgallos; ou dons ar
rur!1adorcs das galerias cu os julgo dcsncccs
sartos; apenas cn1 algum dia de enchente pódc 
ser prectsa alguma pessoa para ncommodar 
mclhot· o povo ; mas nesse caso nada obsta a 
q~xe deus ajudantes do porteiro ·façilo este scr
nç~. Os q u~tro con tinuos tum bem me parecem 
muttos; cretO' que bastão dous pura o trabalho 
que lhes pertence fazer. . 

o Sr. Costo. Aguio.r:- Sr. presidente, cu 
lambem concordo com o que ac::.ba. de dizer 0 
meu illustr~ eollega o Sr. Muniz Tavares; por
que 11[\Q YCJO em verdade necessidade de tantos 
~mpregados, como se exige na proposta: por 
tsso que o scr\·iço pódc perfeitamente fazer-se 
com o porteiro-mór, um ajudante do mesmo e 
dous. contínuos, os quaes sl'\o bastantes para 
acudtrem ao chamamento das commisslíes, que 
supposto scjilo algumas, comtudo n11o trnbalh11o 
todas ao mesmo tempo e podem ser mui bem 
sct·vidas por um dos ditos continuas uma vez 
que sejão diligentes c cumprl'\o com ~s seus de
veres, como é de esperar: restando ainda o ou-
tro ~ontinuo c o ajudante do porteiro para o 
set•vtço <1a assembléa, cmquanto durar a scssl'\o. 

Q!mn~o porém aos arrumadores da galerias, 
sl'\o mlcu·amcnle desneccssarios e o verdadeiro 
senhores, é deixarmos enlrm· o povo como quize1: 
c até onde couber: além de que temos já bas
tantes .proyas do socego c quictaç11o dos habi
tantes desta capital ; temos Lambem observado 
o acatamento que ellcs têm tido nas mesmas 
galerias; c é esta mais outra razão pura escu
zarmos os taes arrumadoras, que talvez serno 
mesmo a causa. ele algumas desordens, por que
rerem preferir alguns amigos c ccnhccidos nos 
dias de maiot· enchente ele. O nobre Jlrcopinanlc trouxe para ex em pio 

o m·ario, mas além de que esse mesmo exem
plo serviria· para querer um sú ajudante 
do porteiro, todos. sabem que o ajud~n.te fnz 
as vezes do por!etro quando este esta Impe
dido, e que portanto um sú é bastante, 

O lhcsouro tem actualmente quatro contado
rias, a thesouraria-mór com diversas paga
darias, c creio !JUe nno tem mais de seis 
conlinuqs: c dahi eonclúo que por ora para 
o scrvir.o da assembléa baslilo dons continuas 
com o' njuda11lc c o porteiro-mór; se depois 
se conhcc'er que nl'\o sM sufficic11lcs nomcar
sc-hno mais. 

Ao <JUC deixo ponderado accrescc, que na 
ltypolhcsc de lmvcr alguma contenda nas ga
le!'Las, o que Deus nilo permitta, enlil.o o por
tcu·o-múr com o seu ajudante e contínuos farão 
de certo o que ]lLHlerem para acommodar a de
sordem, sem que para isto seja ncccssario haver 
arrumadores. 

Sr. presidente, abusos nt\o servem pam 
exemplos: o que se vê hoje no !hczouro tem
se feito contra n lei da creaç1lo; mul!ipli
cm·no-sc os cscriplurarios de todas as classes 
porque se queria accom.modar nfilhad?s i, :nas 
n assembléa nl'\0 se gma por esses prmmptos ; 
quer o preciso c nada mais. Portanto faça-se 
um porteiro, um ajudante c dous continuas, 
c n cxpericncia nos mostrará se com estes se 
pódc dcsrmpenhat· o SCI'I'i,;o. 

'l'OMO !!, 

Convenho por ultimo que haja um moço, cn· 
carregado do aceio c limpeza deste edificio, por 
ser de absoluta necessidade;~ porque tacs ser· 
Yiços n1l0 devem se'r prestados pelos officiacs de 
d~nlro, q~w têm outros afaz~res: resumindo pois 
mmhas tdéas Yoto que haJn um porteiro-mór 
seu ajudante, r!ous continuas e uma pessoa cn: 
carregada da lunpcza desta casa, e se para o fu· 
turo a nsscmbléa julgar nescssario crear mais 
omciaes, clln o Jurá então, porque de certo nl'\o 
fica inhibída de o lazer pela presente nomcaçl\o. 

o Sr. Frnn~a:- Nl\o lenho du\'ida em con
\'ir no que propocm os nobres deputados; c 
depois a. assem bica conhecera o que precisa, c 
se furno novas nomeuçoes se fôr ncccssario, 
Julgo que V. Ex. pódc pôl' ú \'otnç~~ 
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o Sr. AJ.cncnr:- A cxpcl'iencia é o melhor 
plr:uúl que podemos ler p::n·:t !lOS dirigirmos 
rH~.,tc rw:;oeio. Em Porlugal onde a nsscmbléa 
r:ra mais nlllllero;;a, cu a vi scrl'ida por dous 
r·orrtinuos c dons porteiros, c nada fall:wa i o 
,er·1·i'.~o em perfeitamente desempenhado. Par·c· 
cc-me portanto que tcmloni'>s os mesmos quatro 
homens, ni\o lra\'Ct'(L 1\tlla de ~ente pam o lm· 
ballro. v • 

.ltrlgou-sc a matcl'Ía discutida i c serulo pr·o
posta (, I'Olaçno venceu-se· que se crcasscm um 
por·tciro-múr·, um :rjudanle do mesmo, dons con
tinnos c um cncar·r·c~ado da limpeza de lodo o 
(•dificio. ~ 

O Sn. Fr.A~ÇA :-Como csltt decidido o num c· 
ro dos empregados, rcsla sa!JCr quem ha de 
Jn·opúr· os seus rcspecth·os ordenados. 

O Sn. PnEsmr-:xTI~ :- Eu julgo que islo dcl'c 
ser encanegado :i eommissfLO tle ·fazenda ou à 
de policia; mas a assembléa decidir·á. Os scn lro
r.:s que qnizerern l'allar sobt·c a malcria podem 
fuzcl-o. · 

O Sr. Frnn9n :-A commissiío de fazenda 
por si sú nilo púdc arbitrar estes ordenados; 
é ncccssario que se rcuna á clla a de policia, 
pot'rJLIC é a que conhece os trabalhos, c segundo 
estes se dcl'e fazer o arbitramento. 

o Sr. Andrndn Mnchndo :-Xão ha dul'ida: 
a commis:;no de policia clerc informar sobre 
os trahallros <1~ cada nm, pam se regnlar·cm 
os orclenndos ; :::cm islo nl1.0 púdc lazer·-sc nada 
1:0111 acel'lo. 

O Sn. Prmsrur:xr~ Jll'Opúz ú I'Oiaçl'IO i c resol
veu-se que os onlenados l'osscrn regnl:ulos pela 
eommissno d~ fazenda unida ú de policia. 

() Sr:. SJ:,:r:r.T.\1\lO C.1n:;rm~o nr~ C:.llll'OS rcqnc
'"'" qrw o mesmo se pr·alica~se a respeito da 
proposl:\ p:u·a os ClllJJregmlos no scrl'ir.o da 
se!T.,Iaria; c iguahnenlc se assentou que llzessc 
o :rrhitr:trn(•nlo ú commi>srLO ele J\tzcmb. unidos 
ir elb os. Sr-s. secretarias. · 

.lj "\nnnunciou cntM o Sr·. pt·esidcnlc que csla: 
I' a ú pol'ln do sal ;"to o min i:;lro de estado dos 
negocias da grtcr"J':l com a mensagem du S. 
l\1. 1., como pnrlicip:ím por· ollicio que l'um lido 
na scssi\o anlcc"denlc; c sendo introdnsido pela 
deputal,'il.O nomcacln, tomou o seu l'espccli I' O 
assento, c leu o seguinte: 

cr Sr·. pt·csidmlc. ·-O go\·crno de Por·tug;ll 
acalra de pr·omnlgar uma lei adaptada :\s cir
cumslancias dn prol'incia de Tms-os-~lonlcs, a 
quul fcr. depois extensiva tts pral'incias do que 
cllc tdrama rcino-onit!o; c como inl'clizmcntc 
se acltàa ninlla alguns pontos do imperio occu
parlo;; por tl'Op:ls luzi tanas, prcl'ê S. M. J. os 
rnnlcs qnc púdcm cair ir· sobr·e seus fieis subdilos, 
com a ~pplicaçno de uma lei diclacht por um 
con::;rcs:;o inimigo do Dr·azil, promulgada pot· 
um g"OIWno coaclo ou tmidm·, c linalmcut') 
npplicada pot· ge>net·aes Llcspola~, r. r.n>"ang-wm-

tmlos com o sangue hr·azilcil'O, que se 1•~111 
csparzído m nobre !nela de alcançar p:.u·a o 
Br·azil nquillo que ncuhum Jl0\'0 tem o direito 
de negar ou cston·m·, isto 6,-libcrdadc politica 
ele uma naç:lo que tem ú sua frente um nelo de 
vinte c sele reis, que se acha rcpresentadn cm 
mna asscmbléa gemi constituinte c legislativa, 
c que tem jurado pcrnnlc Deus c os homens 
ser· livre on dcsnpparecer de sobre a tcl'l'a. 

cr O conler'ILla desta lei, que cu passo a l•~r, 
fúrma o ohjcclo da minha mensagem : 

"X. 2Di· 

" ·D . .Tono por graça de Deus, c pela consli· 
luíção ela monarchia, rei do reino-unido de 
Porlngal, Bmzil c Algarves : laço saber a lodos 
os mcn~ subclitos que as cúrlcs clecretarM, c cu 
sanccionci a lei seguinte: 

" As côrtcs, atlcndcndo á ncccssid::ruc Je 
sull'ocar cm seu principio a rebclli1to declarada 
cm Tms-os-Monlcs, c considerando que cm lal 
occmTcncia com·cm súmcnlc consultar a sc!!n
rança publica, c prevenir :1 naçilo dos horrorL'S 
da guerra c i I' ii, decrclão provisorimncn te o 
seguinte: 

" 1.' As povoa(•úcs, que sem serem coaclns 
por· força militar, se levantarem contt·a o sysle· 
ma constitucional, .fi cão fúra da protcção da lei, 
serão lmladas mililanncnlc. 

" 2." Poder;\ o governo autorisar os comman· 
dantes de !rapas conslilucionacs para que me
diando senlença proferida cm conselho ele guerra 
cuja exccuçilo dcpen da súmcnlc de approvação 
dellcs, castiguem até pena de morte, inclusiva· 
mente, os individuas de qualquer classe, fjrJe 
pegarem em armas contr·a o systcmn conslilu
cional. 

" 3.' Poder·ú lambem o gover·no aulorisar os 
referitlcs cornmandanlcs para concedcremqmws
qucr amnisli:rs, excluindo sempre drllas os e:r· 
hcças da rchcllião. . · 

" 4.• A dcspcza do cxcrcrlo de opcr·açües 
conlra os rebeldes será paga por seus proprios 
bens. A liquidar;no desta dcspeza, c a dcsign::rç1lo 
dos irulividuos que a dc\·em pagar, ser:'L corn· 
mctlitla a uma commissão mililat·. 

" ii.• Ficllo revogadas quaesqucr disposi1,~úcs 
na parle cm que se oppuzcrcm ás da presente 
lei. 

" Lishôa, paço das c4r·Lcs, aos 20 de Março 
de 1823. Por·Lanlo mando a todas as aulori
tladcs; a quem o conhecimento c cxccuçilo da 
referida lei pertencer, que cumprilo c executem 
tão inteiramente como nella se conlC:m. O sccrc
lar·io de estado dos negocias da guerra a !~u:n 
irnprimit·, publicar· c correr. Dada no palacio ela 
Bcmposta, aos 21 de Março de 1823.-El·R~i 
com ~uardn.-Jl/(mocl C:onçall·c~ de M,:randa,, 

Ol'r·'I<:IO Qt:C ACOJIPAXIIOt: I:ST,\ LEI 

1c M:mdn cl-rr.i pela sccrel::u·in de cslndo do.~ 
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negocias dn guerra rcmeller ao brigadeiro cn
c:u·I'l'[;ado do gorcl'llo das armas da provincia 
da Balda, os tl'in la exemplares da cm-la de ll·i 
de 21 de l\!arço ultimo, bem como a cópia jLmta 
assignada pelo orticial-maior da mesma scere
laria de eslado, da ordem das côrtcs, dalacla de 
20 do dilo mez, que Ihz cxtensim a mesma lei 
a todas as provincias do reino-unido; cm con
scquencin do que or·denn o mesmo senhor que 
o dilo brigadeiro ponha a referida lei cm cxc
CU\'ão, fazendo sabir da Bahia, ou mandando 
p1·cndcr todas aqucllas pessoas de qmlquer 
elasse ou con<liç~o que se tornarem suspeitas, 
nomcaudo uma commissllo militar para punir 
os r6os, segundo o arl. 2" da dila lei, c para pro· 
ceder a sequestros nos bens dos rebeldes, pam 
a indcmnisaç1lo passive] das dcspezas indicadas 
ua lei. E achando-se o dilo bl'igadeiro revestido 
pm· csle modo dos mais amplos poderes, confia 
Sua ~Iagesladc 1m honra, zelo c dedie:u:1lo do 
mesmo brigadeiro que seja a lei applicada de 
modo, que lenha o fim a que o govm·no se pro· 
pae na conformidade das inslrucçacs, que lhe 
ll:rn sido rcmcllidas. Pulacio da Bcmposla, cm 
lO de Abril de l.823.-3Iwwcl Gour.ah·ed de 
Jfi'l'a.ndrt." • 

" S. l\L I. julga conveniente fJUC csla illuslrc 
nsscmbl&a, tomando o negocio cm sua alia sa· 
bcdoria o aulorisc, com medidas lcgislatil"as, a 
usar do direito ele rcprczalia naqucllas circum· 
stancias c pela maneira que a illustrc asscmbléa 
julgar cmwcnicntc ;\ gloria do impcrio, ::'t cxlir· 
pa1,'1\o de nossos inimigos c ao bem cslnr do povo 
llrazilciro; não se dispensando S. 1L I. de apre· 
seu lar a csla illuslrc asscmhl&a nos seguintes 
artigos as suns icléas sobre la! objecto. 

" 1.• Conviri dcclnrar que todas as povoa· 
çõcs elo Brazil, que, sem serem coaclas por !'orça 
militar, aclherirpm á causa de Portugal scrno 

. h·alaclas mililarmcnlc. 
" 2.• Possa o governo autorisar os comman· 

dantes elas forças brazileiras, para que, mediando 
sentença proferida em conselho de guerra, cuja 
cxccuçilo dependa súmcntc de approvaçllo delles 
castiguem alé pena de morte incJusivameJJte os 
individuas brazilciros ou porluguezcs estabele
cidos no Brnzil, que forem achados com armas 
na mão contra o imperio. 

" 3." Possa o governo aulol'isar os rcfci·idos 
commamlanles, para concederem nmnistia, no 
caso do a1·l. 2"; cxciLJinclo sempre dclla os cu
hc';as ele Jhcção ou lrai\'ão· 

" 4.' Faça·SC cfieclivo o sequcsll·o de loda~ 
as propriedades portuguczas cm lodo o im pcrio; 
applicando-sc immediatamcntc o RCU produclo 
às despczas ela gucrrn contra Portugal. 

" 5.' S~ja declarada irrita loda a lrama1;ão 
l'eila de bens, que, pela applica~M da lui de 21 
de Mar1;o das côrlcs de Lbhoa, oll'cntlcr o:;; inlc
I'Csscs .dos subdilos de S. M. I. cujos bens rc
Vüi'lcr~uJ cm lodo o lcmpo ú posse ele seu:;; lc~i-

Um os possuidoits:- O rnini.:;lro ela ;;ucrm:
.Toúo Vici/'a. de Giu't'a/lw." 

Ar:ahada a Jeilura c lendo-se lcvnnlado o mi
nislro disse o Sr. Andmda 1\lackidO para o Sr. 
presidente:- Eu creio qnc V. Ex. dcYc dizer 
em 1;omc da asscrnbléa que clla vai lomar cm 
eon~Idcr:v;rw a 1\ll:n:;ngcul de S. )!. I. 

O Sn. Pm:suii·:sri' : - PúLic V. Ex. li1zei' pre
sente a S. l\1. o Imperador que a asscmbléa 
tomará cm considcra;;1\o ol,jcclo da lnnla im
porlancia. 

O Sr. Alencar:- Eu peço a V Ex. que se 
ll:a outm Yez esse papel, pois pouco oul"i dcllc. 

O Sr. Andrada Machado:- Por bem da 
oJ:dcm requeiro a V. Ex. que depois ele se lê r, 
proponha :i asscmbl6a, (o que talvez seja o me
lhor) o çlividir-sc cm commissúcs para darem o 
seu parecer sobre csle ohjcclo; parece-me que 
cleslc modo se cxporúú com mais l'orr'a ns nossas 
opiniúcs; c se acaso se combinassem os rcla
lorios das dil'fcrcnlcs commissúcs, mui l'acil 
seria então a deliberação da. assr.mblea. 

O Sn. SECnET.IP.lO .C.1nxmtÓ DE C:.IJIPO" fez a 
lcilura rcrJnerida. 

O Sr. Muniz Tavares:- St•. pl·csillcnlc, 
cslG negocio não soll'rc a menor dilaç,ão ; os 
nossos inimigos procmão lodos ·os meios rlc 
destruir-nos c aniquillar-nos c para ioso :lpi·o
vcilão-sc de todas as circumslancias. Eu creio 
quc~L visladistoj{t se conlwccr{Iqtwnloemsuayc 
o arl. 2" do meu projecto, contm o qual lanlo 
se gritou. Emfim o que é certo é estarmos crn 
risco c que se prccisrto medidas cnergica:; e 
muito JH'Olll]llas, portanto decida-se se nos reu
nimos cm commissüc:; uu o que se assenta por 
melhor. 

O Sr. Franca.: -E' ncccssario confcrcn · 
ciarmos, mas é1ue isto se l\1ra cm scssrto secreta, 
é o meu valo ; nl\0 approYo 'para isto a. cliscussno 
publica. 

O Sr. Andra.da Machado:- S. iii. I. di· 
gnou-sc de pôr as suas idéas cm artigos; islo jtl 
\"Cm em fórma de proposta e po1· isso aqucllas 
·idéas de S. l\I. I. s110 as que a asscmhléa devo 
lomar cm consideração anlcs de qualquer oulm 
cousa; não só pelo respeito que se dcYc mostrar 
ao impemnlc, como pela imporlancia da malc· 
ria. Eu propuz que se dividisse a asscmlJ!éa cm 
commissõcs, porque não julgo que scrilo tão 
diiTcrcnlcs cnlt·c si os rclalorios das i11csmas 
commissões que nãO possno combinar-se; c feito 
islo é mais promplo o conhecimento da malcria, 

. mais fa<lil n discussão. 
o sr. Alencar: - Eu proponho que se 

nomêc uma commissão especial para redigir 
cm projecto de lei cslcs artigos que mandou 
S. M. 1., c cnlmr cm discussãO ; c se a asscmbléa 
asscnl:u· cnlão que se dc1·c clisculh· cm sessão 
sccrcln, Jhra-sc. Eu concordo qnc se clCI'Cil1 
tomar mclÚdas contra os nossos inimigos, mas 
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quer estes scjão nascidos cm Portugal, quct· no 
Brazil. As injustiças do governo porlugucz nila 
nos derem scn·ir de rcgm pat·n sermos lambem 
in,iuslos. 

o Sr. Pereira da Cunha :-O que me pn· 
rccc é fJUC este negocio deve ~cr rcmctlido <Í 
commissno de legislaç:to nuida ú de gucn·a c 
e que estas Vflü já trabalhm· para api·Cscnlar o 
seu parecer c rliscu lir-se. 

o Sr. Rodrigues do Cnl'vnlho :-0 que cu 
vejo e que estamos a perder tempo j \'ll o nego
cio a uma commissrto csr•ccial c decida-se isto 
com brevidade. Queira V. Ex. propüt· o que 
digo á votaçrto. 

O Sr. Dins :-Xào rqjo complic.:u;'no al&nnut 
neste negocio. S. l\1. I. mandou certos artigos. 
nós adoptaremos dclles o que nos parecer bom, 
Se nós aceitamos a proposta de qualquer hon
rado cidaclno, quanl'J mais de S. ~L I. sobre 
objecto de tanta eonsidcra~ll.o. Portanto \'Ú a uma 
commissll.o ou duas, c decidamos isto. 

O Sn. PnESIDES'!'E propôz cm primeiro lugar 
se a asscmhléa se diviclil'ia cm commissücs? 
Venceu-se que não. Propôz depois se iria a 
uma commissno especial? Decidiu-se que sim, 

O Sn. Pm.'SIDE:>m :-Resta agora saber se a 
nomeaçno da commissM lm de set· feita pela 
a~scmblea. · 

O Sn. PEnEtn.\ D.\ CuxnA : - Deve ser pela 
assembléa na fórma do regimento. . 

O Sn. PnESlDE:>TE:- S~ia·me licito -1\tzcr 
uma observaçno. Quando decidimos que nc· 
uhuma commissno tivesse mais de sete mem
bms, li,·emos atten~1\o á pouca gente rJue se 
achaYa entno no congresso ; mas agora. que 
já somos mais, parece· me que seria com•enientc 
que esta commissll.o fosse composta de maior 
lJUmCl'O, 

o Sr. Dins :-Eu apoiarei esta. lembrança 
com mui la sal.isfaçM ; o objecto é de grande 
importancia; deve ser tratado com toda a ma
dureza; c por isso seja maior esta commis· 
~M. 

o Sr. Andrndn Mo.chndo:- Como se nno 
Yenccu a divisno da assemblén cm commissOcs, 
nno dll\•ido apoiar o augmenlo de numero de 
membros para a commisso.o acllwc. 

O Sr. 'l'eixeira de Gouvêa: - Eu tmnbcm 
sou do mesmo parecer; c creio que devC'rti ser, 
pelo menos de onze. 

O Sn. PnESIDEXl'E propôz se a comnl.issfio se
ria C?tnposta ele onze membros; c rcsohcu-sc 
que sun. 

o Sr. Accioll : - Parece-me justo que se 
decido. se paro. esta commissno podem sct· no· 
meados os membros da commiss::to de consti
tuiçno. 

O Sn. PnES!DESTE :- Cu ido que isto nno 

sofTI·e chn·ida ; toda riu proporei {t nsscmbléa, se 
púdcm enlt·ar pm·a esta commissno, os scnhot·es 
da. comm issào de constituiçM. Decidiu-se que si 111. 

Procedeu-se à Yota\:1\o ; c sahirn.o eleitos os 
Srs. Andrada. Machado, Araujo Lima, Pereira 
d;t Cunha, Rodrigues de Can·alho, l\'ogucim da 
Gama, Maia, barão de Santo Amaro, .l~crnandes 
Pinheiro, Carneiro de Campos, Ribeiro de An
d,·ada, Hodrigucs Vclloso. // 

O Sn. Pm:stm;:;m:- Està chegada a hom da 
leitura dos pareceres de cominissões; se algum 
ha paro. ler-se púde apresentar-se. 

O Sn. RmEmo DE Rr.zESDE, como relator da 
commisàO de poderes leu o seguinte 

1'.\nECim 

cc A commissão de podet·cs sabendo que se 
acha nesta côt'lc regressado de Portugal, o Sr. 
l\'icol(to Pereira de Campos Vergucil'O, depu
tado nomeado a esta asscmblén pela proviucia 
de S. Paulo, como se observa da acta geral das 
nomeações daquella pi·ovincia, confrontada com 
os diplomas dos outros deputados da mesma 
prorincia: é de parecer que visto achar-se legal 
a sua nomcaçl'l.o, seja avisado para vir tomar o 
seu assento, devendo cessm· cm conscquencia do 
exercício de supplentc o Sr. Manocl :Martins do 
Couto Reis por ser o mais moderno ; expedin
do-se ordem <Í sua província para remetler o di
ploma respectivo, bem como se praticou com 
outro deputado, cm idcnticas circunstancias. 
-Paço da asscmhléa, 30 de Junho de 1823. 
-E~teuão Ribeh·o ele Rezende.-J1fcmoelJacin-
llto Nog11eira ela Gama.-Antonio Cw·los Ri
beii'O ele Andracla l1[achado e SiZ.ua, " 

Foi approvo.do; significando a assem bica o 
seu sentimento pela perda da coopcrar,:no elo il· 
lustre deputado supplentc. · 

Logo depois se retirárão os Srs. deputados 
da couunissno nomeada para examinar o as
sumpto da mensagem ; c voltando-se de novo 
{t ordem do dia cntrárão cm. discuss::to os ar· 
tigos oiTerecidos pela commissno de marinha c 
guerra nn sessll.o de 17"do corrente, para rc· 
guiar a corrcspondencia dos seus tmbalhos com 
a commiss110 de fúra c considerados como ar· 
tigos addicionaes ao regimento. 

Principiou-se pelo art. 1• dn pl'Oposta ou 1-57 
na ordem numcrico. dos artigos do regimento, 
concebido nos termos seguintes : 

cr Art. 157. As com missões de fóro. nomea· 
rtiõ dentre si um secretario c um relator c do.r1\o 
parte desta nomeaç::to aos secrcto.rios das t·espc· 
clivas commissoes da asscmbléa, para se fazer 
a reciproca -corrcsponclencia por officios dos 
seus secreta rios. »-Foi approvado. 

rc Art. 158. Pcdiráõ aos secretarios das com
missões da asscmbléa todas as noções c docu
mentos, que lhes forem nccessarios paro. o des· 
empenho do seu h·abalho, afim de se. proceder 
na lOrena dos arts. 151 c 1:32. '' 
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o sr. Rocha Franco: -N:to acho rasom·cl 
que saino da secretaria para l'úrn da assem· 
hléa Lodos c quaesquer documentos que alli 
existem ; c por isso me parece que deve suppri· 
mir-sc a palavra documentos e que se di::;a
todas as JlOÇllcs que ll\C forem 1"\Ccessarias. 

a sr. Costa Aguiar:- Sr. presidente, não 
posso comir no que propõe o Sr. Rocha Franco 
quanto á supprcssilo da palavra- documentos; 
-porque enll\0 o artigo nl\0 pre!lnchertt vcrda· 
dciramenlc o seu fim, q1,1c nenhum outro é, se· 
nno facilitar ás commissúes de fóra lodos os 
dados c inslrucçoes necessarias para o dcsem· 
penho dos seus trabalhos, o que de certo n1lo 
poderM verificar, se, como pretende o honrado 
membro, assim ficar redigido o artigo, que ficará 
muito mais limitado c rcstricto ; por isso que 
as palavras-.:.noçocs e documentos-sno mui 
diiTercnles c jámais uma dclla.s pódcrú com· 
prehcnder cm si a outra. 

Além de que, como é possível que as com· 
missocs de fúra cumprtto como devem, o que 
se lhes determinar, sem que estej1lo ao facto 
de ludo quanto pódc c deve concorrer para 
a cllucidaçno da malcria da qucsl1lo? Suppo· 
nhamos que um cidadno qualquer apresenta 
um plano ou uma l'Cprcsentaçno documentada; 
como poderão as mesmas commissões dat· o 
seu parccct· sem ser cm vista desses doeu· 
mcnlos apresentados? Que se lhes n1lo deixem 
vêr aquelles papeis que forem pertencentes 
íts scssOes secretas, isto entendo cu, alé por· 
que é natural que nno scjno ouvidas cm tacs 
malcrias; porém nunca estabeleçamos cm geral, 
que só poss1lo pedir noções, porque isto, como 
deixo referido, tem muitos inconvenientes: 
''olo portanto contra a supprcssl\o, pcln fúrma 
que foi ·proposta. 

o sr. França:- Eu creio que com um 
pequeno additamcnto nl\o ·lcr.í. duvida a dou
trina, c vem a ser-documentos que nno 
forem objectos de scss1l0 secreta. . 

Posto á \'otaçilo foi appromdo com a emenda 
indicada pelo St·. scct·ctario França. 

,, Art. 159. Nas informações das commissões 
se praticará o que fica disposto no ;~rt. 153. n 
-Foi approvado. · . 

" Art. 160. Nos negocias mais gt·aves, se· 
gundo o parecer das commissoes, concorrcráõ 
todos os membros das commissõcs de fóra 
com os membros das respectivas commissoes 
da asscmbléa, para seu esclarecimento, prc· 
cedendo a dcsignaçilo do dia e hora cm que 
deva haver a scssilo geral na sala para isso dc
linada. » -Foi approYado. 

" Art. 161. Nos negocios Jl..Orém de menor 
imporlancia bastará que compareça o t•clator 
da commissilo de fúm, para dellcs informar 
aos membros da respectiva commissno da as· 
scmbléa no dia c hora que fôr indicado. >> 

-Foi approvado. 

'' Ar!. 162. As corumissões da asscmhléa 
pcdit•áõ ás de fóra por meio dos seu:; sccrelrios, 
todas .as inl'ormaçõcs c illuslmr,:õcs de que 
llCCCSSttarcm. li . 

O Sr. Camara: -Parece· me ociooo este ar· 
ligo; n1lo sei de que cl!e sirm depois do que 
se cslahclccc nos artigos antecedentes sobre a 
corrcspondcncia entre as duas commissúes p11ra 
ser a de dentro auxiliada pela de fúra. 

O Sr. Fran2a:- A passar n1l.O póde ser 
no lugar cm que se acha; ha de collocar-sc 
onde está o art. 157, isto é, ser o 1 • da pro· 
posta; porque trata do prió.1ciro passo <1uc 
se dá logo que se precisa de no\:õcs para 
algum trabalho. Isto me parece preciso, por 
causa da ordem. 

O Sn. PnESlDEJSTE:- Temos pot· tanto duas 
emendas ; uma suppressiva que é a do Sr. 
Gamara, que julga superlluo o artigo; e outra 
Q\lC se refere sómcntc á col!oca~fio dcllc c 
CjUC é do Sr. França. Eu vou propôr por sua 
ordem. 

A malcria está discutida? Decidiu-se que 
sim. 

Passa o artigo como cstú? Vcnccu·fC que 
nllo. 

Deve supprimit·-sc? V cnccu-se lambem que 
1)1l0. 

Meus senhores, n::to entendo ; se o artigo 
nem passa, nem se supprimc nl\0 sei o que 
hei de fazer. 

O Sn. FnAx•;a :- Tal vez se não entendeu 
bem o que cu disse; queira V. Ex. propôt· 
o que lembrei. 

O Sn. PRESIDE:STE: -Como hei de cu propôt• 
a mudança de collocaç1lo sem o artigo passar~ 
Se cllc n1lo passa nno ha que mudar. Vou 
portanto propôr novamente. 

1.• A maleria do artigo passa la! qual está 
redigida? Decidiu-se que sim, . 

2.• Deve o artigo mudar de lugm:, e passar 
a ser o 1" da proposta?. Decidiu-se lambem 
que sim. 

O Sn. PnEslDEX1'E assignou para a ordem 
do dia: 1.• O regimento da nssembléa: 2.• 
Segundas leituras de pt·opostas. 3.0 Dous pa· 
rcccrcs de commissões adiados; um· sobre o 
requerimento de Antonio Machado de Carvalho, 
c outro l'Clativo aos officiaes vindos do sul, c 
presos na ilha das Cobras. 

Levantou-se a sessno áH 2 horas da !arde. 
José Ricardo da Co~ta Aguim· ele Andl'ada, 
secretario. 

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLJ!:A 

P.\R;\ lSJCOL;\t: PEREIRA DE CAl!POS VERGCEIHO 

A asscmbléa geral constilt!Ítllc c lcgislali \'i\ 
do impcrio do Brazil manda participar a V. S. 
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que aclmllllo-sc legal o seu diploma dcrc 
quanto antes Yir toJMr assento nc~tc augusto 
congresso c ler parle nos seus trabalhos como 
deputado <i mesma asscmblóa pela proYincia 
de S. Paulo.- Deus guarde a V. S.-Paço da 
asscmhléa, cm :30 de ,Junho dt· 182:3. Jo8é 
,Joaq~tin< Carneiro de Campo8. 

1'.\!l,\ G.IET.\:1'0 PJXTO DE MIJ1.\:I'IlA ~IO:I'H:XEGI10 

lllm. c Exm. Sr.- A asscmbléa gei·al con
stituinte c lc~;islativa do impcrio do Brazil, to
mando cm consideraÇão o parecer da con;missão 
de legislaçrro sobre e requerimento de Jgnacio 
Rodrigues c outros que na cama de libe1·dade 
cm que têm contendido com J\gucda Cactana, 
prctcmlcm continuar, pelo meio de revista, no 
empenho de defender o mais predoso direito do 
homem : manda remetter ao goYcrno o dilo rc-

querimcnlo pam que outoq:;uc aos·supplieanlc:; 
lodo o f~l\'or de que se fazem diguo:; ente:; t:to dcs
gr:u;ados, c cllcs poss:to continuar no proccs~o 
de rcYiiila, Oeando até fina] senlcnr,~a "debaixo 
de fianr,~a, ou cm poder da pretendida senhora, 
que se obrigará por lermo a nllo os seviciar, a 
nno dispür delles, e a conceder-lhes os dias do 
csi.ylo para lmlarcm da sua causa: c porque os 
supplicnnles n1\o podem deixar de ser conside
rados como pessoas miscJ'a'·cis, entende a 
asscmbléa que nesta qualidade deYcráü ser rc
commcndados á pl'Olecr,'no da santa casa da mi
scricordia para que se enr.mTeguc cb dclcza, 
promovendo os lermos da revista, cujo cnearr;o 
bem se compadece com o seu pio instilulo. O 
que V. Ex. lcvari1 ao conhecimento de S. M. 
Imperial.- Deus guarde a V. Ex.- Par,~o da 
asscmhléa, cm 30 de ,Junho de 1823.- José 
Joaqnim Canteiro de Cmnpo.•. 

~~~·------~·~~~,---------~ 




