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DAS 

ASSEMBLÉAS POLITICAS 

DELIBERANTES . . · 

CAPITULO I. 
• 

ASSUMPTO DÂ. OBRA. 

Á PAlavra Tactica, derivada do grego, e familiar 
pela sua a.pplicaçaõ a hum ramo da .arle militar , sigui-, 
fica ·, em geral, a arte de por em ordem. (ordenar) , 
Póde por tanto servir a disignar . a arte de condu~ir as 
operações de hum corpo politico; assim como designa ' o • 
methodo de dirigir as evolucções de hum exercito. 

Ordem suppõe fim ( motivo). A tactica das assem-
hléas p@l.iticas l;Ul pois a ~ciencia , 'llle ensina a encami-
nha-las ào fim d~ ·sua instituiçaõ , ou ·, por outras pa-
lav~s ,: o metb.~do , que devell). observar nas suas ope-
racoes·. , 

• · Neste ramo da sciencia de governar, · como em mui-
tos ~os , o fim he , por assim dizer , de natureza 
negativa. Tracta-se d' evitar inconvenientes , e as di-
fficuldades , que devem resultar de huma grande reuni-
aõ d" homens chamados a deliberar em commum. A 
arte do legislador limita-se a desviar tudo quanto püde 
prejudicar o desenvolvimento da sua liberdade, e da 
sua intelligencia:. 

O bem ou mal , que pode fazer huma assembléa , 
depende .de duas causas geraes. A mais patente que 

-·"· _.,,,__ .... 
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. Em hmn tractado de tactica , s\1ppõe-se a assem-
b1ea já formada ; e. toda a occupaçaõ consiste em expôr 
a màneira , por que ella se deve reger para encaminhar 
as suas .operações: 

Mas ha r.ontos a respeito dos quaes pode entrar em 
questaõ se peitencem á parte cónstitutiva , ou á tactica ; 
por exemplo, se todos os membros devem ter os mes-
mos Jireitos , ou se esses direitos, scraõ repartidos, de 
maneira que huns tenhaõ o de propor,- e outros o de re-
solver huma: proposiçaõ já feita : huns o direito cl;e de-
liberar sem votar , outros o de votar sem deliberar : se 
as suas deliberações devem ser publicas : se he permit-
tido ausentarem-se , e , no caso d' auzencia , se. os di-
reitos de hum individuo devem ser transmissíveis a ou-
tro : se a.::•Jsembléa deve sempre ser unica , ou se de-
ve ser obrigada ou authorizada a subdividir-se. 

Tenho feito entrár essas qu.estões no meu assumpto, 
por me parecer que o seu exame se a~hava intimamente 
unido ao · das melhor.es regras , que se devem segui~ n1 

hum:i deliberaçaõ. Naõ he possível tractar bem de hu-
lnas, sem fazer referencia ás outras. 

•  

eo.teressc geral. Seria facil, que o poder e1ecutiTO a submettessc á sua ... inOueD-
ria. Porém o numero serve d~ prescrvatiTo a este perigo. Huma corpQração nu.. 
rn.~rn1ade legisla.dores aµi~viveli, pirtecipa b:utolllle do int~reasc da communi-
da<lc (republica) , para · niio poder aH'asta.--se delle por muito tempo. As le-
is oppi-cssivas rccabiriiio nc,;se ca;o, sobre elles mesmos. Até as rivalidades~ quo 
se fora')iio n'huma assem~léa, defendem o Publico. 

Em fim, se o numero dos. d~putados fosse muito pequeno a extenç-lo. doa 
districtos cleiJoracs faria as eleições custosas , e , reduzindo a quasi nada o valo'r 
de hum voto , diminuiria proporcionalmente á authoridade dos eleitores sobro 
5eJ1S deputados , ao mesmo temPo que angment:aria o valor dOs eleitores, a poa 

•to de expor as eleições a intriga eas contestações as mats violentas . 
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CAPIT'UL O II. 

NoÇA.Ó D0S CORPOS POLITICOS~ 

Á expressaõ figurada cfe corpos politi'c9s tem p~odüzi:.. 
d~ variedades d' idéas falsas .e extravagantes.. Huma a-
nalogia unical}lente fundada em methaforas ,_ serve de 
.hase a supposiÇ~es vagas , , e a poesia tem. invadido. o do-
;µiinio da razaõ~ 

Ruma _assemhlé·a· ~ oµ huma colleçaõ d'.individuos 
formaõ , por isso mesmo que se achaõ-reunidos para fa... 
zerem hum acto commum ~ o·q.ue em certo modo se pÓ•· 
de chamar hum corpo. 

Mas hum corpo naõ suppõe necessariamente assem-
bléa ;. pois que muitos indivíduos pódem d'eclarar a sua 
concurrenei.a ao mesmo acto , sem se ajuntarem: por· 
exemplo, 'assignando o mesmo escripto. · As petições di-- 0 

rígidas ao parlamento por centenas e milhares de pe.s-. 
soas , que assignaõ separadamente sem formar nenhuma 
assembléa ,. saõ bem triviaes na . Inglaterra.. 

Certos corpos tem huma existencia pe1~manente-., ou-
tro a penas a tem occazional: 'e, por assim dizer, ephe-
mera ( como por exemplo., o j ury ingll~z ) .. 

· Certos corpos saõ illimitados quanto a numero ; 
outros saõ circunscriptos em numeras fixos. 
. Huns coi:pos saõ priviligiados; outros naõ saõ. Q 

corpo privilegiad~ he aquelle ~~jos ~~bres ~ operando 
segundo ce1:to reg1men , gozao de direitos , que os ou-, 
tros cidadãos naõ possuem. 

Entende-se geralmente por c01pos politicos, corpos, 
wiviligiados' que tem' em razaõ <lo seu privilegio ,. 

,huma existencia mais ou me~os pijilipanente , muitas ve-
zes perpetua , e i:_iumero d' indiví~uos circunscripto. 

Tal corpo he simples ; tal 0t.itro hc composto. O 
parlamenlQ britanico he hum corpo composto, que se-
forma de duas assemhléas distincta~, e <lu chefe supre-
mo do Estaqo. 



••• 
..,  

Percebe.,se facilmente, q:ue·do c~ntro d'é hüm gran--, 
de corpo já formado., se· podem de§>tacar · qiomentauea-
mente corpos menos numerosos :. he·a isto que 11e cha-
ma commissões ( comite-s ): 
_ O que constitue hum corpü politico-, fie. o con.cu,.,. 

10 de varias membros·á formar o mesmo acto.: Daqui 
se dedtiz , que o acto de huma assembléa naõ póde sei' 
mais do que hum acto enunciativo, hum ado,. que 
emlllcia huma opinia&., . ou huma vonla<le. · • 

QualqueP a~to de huma assembléa deve começai". por 
ser o uclo de hum se> in<lividu-0 : mas q ualquer acto -en-

· l!lnciativo, que- he a,expressaõ de huma opiuiaõ ou de 
huma vont~de ,. a qual começa -por-hum só individuo, 
pódea cabar por ser o aclo· de lodo o corpo, « Eis· aqui, 
diz Tito- ,. o· que se passa· no meu ·espirita_ « Sempro'-
nio póde- igua.tmen-te dizm· ' li he exatamente o mesmo. • 
que se passa no-. meu. ,,, , 

He pois a· possibilidade d"e concorrer para formar o 
mesmo acto inLellectual , o que constitue o principfo d-: 
unidade em hum corpo-.. E& ): • 

II. Dos corpos pennanc.ntes'~ 

Hum corpo. polilico·permanente, vem~ er huma  
eollecçaõ·de indivíduos destin_ados a produzir hnma serie  
d' acto.s relativos ao objecto da sua instituiçaõ. Estes a- 
ctos seraõ os de todos se todos es~aõ unanimes ; mas  
como he impossível, que exista huma· idenLidade perfei- 
ta e coi1stan te de sentimentos. oos gr,andes. reuniões· d' in-

.,... ('a ) A. ra.zaõ hc pórque hum acto intellectual pode· ser indentíco en.tre divers0t 
iodivi,duos, e constituir o·prindipiO d' unidade'em hum corpo. Hum acto pbisico, 
baÕ o p6de ser. Hnm tal acto ,. p~oprio sómente ·ao·ihdívrd.110 que o exerce , nai J 

effercêe base alguma á idenl.i.daiir1 . Qu;md.o o Senado Romano dicide, que o Cou-
•ul pimio mate a Tiberio Gra~bo, esta dccisài he lite~almeotc e sem tígura. o  
aelo de cada doador, que a isso contribue pelo seu'voto. Quando Opimio, em  

· con-:1equencia 1 malta Gracbo com hum1 estocada, esb estocada he simplesmeote  
~ acto de Opimio. O:i juri~cOn'iultos, d.ir:01õ, que este :acto l1e tanto do Sen.ad~ como o  
oulro. Qui facit pér ali um, facit per sC. Naõ procurar«;i examinar so e~t~ suh- 
fleza do C1pi\'ilo , que t~nde a confundi<' huma pes:;on com out.ra, póde ter algu 

1na utili •h.r,le. Limilo-m.e a ohH~.rvar, que -aC, por 01l1bC'Cvi:u;.aõ ou p.1ra e.xpri-. 
mir d' l UDlc· f.jrm;i m;t~• coan nieil.tc, cslc t;nlpe sa re1H~'1nta como act·o.qQ. 'St..,. 
aadu , hc sómcnto, imr hum &cu.ütlo fit.ui·ado· 

http:act�o.qQ
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Mas será se.mpre necessario obter uma dicisaõ i' Sem 
duvida que naõ . . Ha mui~s casos , em que seria muí 
perigoso permittir a huma pequena porçaõ d' assemblé11 
ôe operar por si só. Deve-se preferir naõ. obter búqia 
decisaõ , do que obter-se huma , que. naõ reuna certa 
porçaõ dos votos do corpo total. Deve-se fixar d' ante-
maõ o numero necessario a legimilar os actos d' assem-
hléa. Apenas aqui toco de passagem-esta -imporlant& 
questaõ, que será discutida mais afundo n' outro artigo-. 

Basta-me por agom. fazer observar, que esta formu-
la ordinaria --· tal foi a dec1saõ_-- exprime · factos mui 
diffcrentes. N' l'luma assembléa cuja composiçaõ nume-
rica se mostra sempre vária,, a unica identidade ,. qu6-
exisle , he o. effeito legal àas· suas. dicisões_ 
. Talver. diga5 , . que estes raciocinios 1nvolvem. 

demasiada metaphisica : responc;lerei ,. que ella era ne- • 
cessaria para explicar a.natureza de hum corpo politíco'  
sem se recorrer a lingoagem figurada. Estaaxpressaõ tem· ,  
servido de pretexto ~ª infinitas allegorias , que demõ  

• motivos a muitos. a:rgufuéritos· pÚePis. A imaginacaõ d? 
alguns escri-ptores cança-sc em dar aos corpos politic.os 
as J!roprieJ..ades de differentes corposL Humas vezes !!ªÕ. 
corpos mecanicos ;· e entaõ trata-se de alavancas ,. d~ 
mólas ,_ de rodas , de choques, de fricçaõ:, de balança, 
de preponde1:ancia. Outras vezes saõcorpos animados; 
e entaõ usa-se de toda a l:ingoageih da phisiologia : falla-
se de saúd.c , doença, vigor , imbecilidade, corrupçaõ, 
dissoluçaõ ; ele somno ,. morte , ressurreiçaõ. Mn'illl; 
Qbras de poli tica se .distruiraõ se lhe tirassem este esti-
lo poelico , por meio do q:ml se tracta de crear idéas. , 
quando na verdade apenas se coml1inaõ palavras. 

e He verdade, que~ seja por ahbreviatura, ,seja por 
minorar a aridez do assumpto , permiite-se nzar de al-
guns rasgos dalingoagem figurada , e mesmo á:> vezes naõ 
se póde evitar ; por que as idêas ·intellecluaes naõ se· 
podem exprimir senaõ por imag~ns sensi,veis. Mas nes-
te cazo deve-se attender a <lua<> pre~uções ~ huma , de 
nunca perder de vista a verdade simples e rigorosa ; 
isto-he, de pader sempre tradm:ir)nleriormenle a lin{jOll 
_gem Ogurada , .em lingoagem simples ; .outra , ele naõ 
flu~<lar condw.a5 ·alguma no l{UC a.s ex pressõe:o UIJU!"adus. 

http:condw.a5
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tem de improprio ; isto he , quando ellas naõ concor- . 
daõ com o verdadeiro facto. 

A' lingoagem figurada ·, muito· util á comprehensaõ 
quando vem depois da lingoagem simples, lhe he funes-
ta quand,o a suhslitue. . Habitt'1a a raciocinar sobre ,as 
mais falsas analogias , e forma em . torno ela verdade 
huma nevoa , que· aos espiritos mais penetrantes lhei 
custa desvanecer •. 

\ . 
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Á ·NTES d' entrar no detalhe das operações d' assemhléa; 
ponhamos á.frente do seu reg11lamento a lei mais propria 
a segurar-Ih~ a confiança publica, e a faze-la caminhar 
constantemente ao fim da instituicaõ. 

Esta· lei he a da publicidflde." 
A discusSa.õ deste assumpto divide-se em seis 'partes • 

. J.•, Razões juslificati':as ; 2.º, Exame das objeeções ; 
3:•, Ex-cepções convenientes ; 4·" Pontos a que se de-
ve extender a publicidade,. 5.0 

, Meios ·de publicida-
de ; 6.• , Observações á c~rca da pratica· estabelecida •em. Inglaterra. 1.J. 

. '\ 

I. RAZÕES JUSTIFICATIVAS. 

I.° Cont;,r 'os membros d' assemb.Zéa nos seur deve-
res. 

' Quanto mais exposto se acha o poder político ás 
tentações , tanto mais poderozos meios de resistenc1a se 
precisaõ dar aos que delles estaõ encarregados. Mas nen-
hum he mais conveniente e- unÍY!'lrsal , do que a pubü-
cidade. O corpo do publico compõe hum tribunal, que 
vale mais do qu"e todos os tribunaes juntos. Pode-se 
affectar desdem pelas suas opiniões, representa-las como 
fluctuantes e divergentes , que se destroem bumas ás 
outras ; porém todos sentem , rque essti ti·ibunal , ain-
fla que susceptivel de erro, he ~ncorruptivel; que elle 
propende·incessantemente a esclarecer-se; que contem 
toda a sabedoria e t1lda a justiça de huma naçaõ ; que 
sempre dicide da sorte dos homens publicos ; e que as 
sentenças, que ellc pronuncia, saõ inevitaveis. Os que 
se queixão ·das suas decisões , nada mais fazem do que 
appellar perante elle mesmo ; e o homem virtuozo, que 
resiste á opiniaõ do momento , fa:i.endo-se sobranceiro · 
ao clamor geral, conta e peia em segredo o app~aur;o dos · 
que se lhe assemelhaõ. 

' 1 



,. Se fosse -possível esquivarmo-nos a esse tribunal~ 
quem o quereria? Naõ seria sem duvida o homem 
de bem , nem o Sabio ; por que, com o andar dos tem· 
pos, elles nada tem qne recear , ·e tudo a esperar. Qi; 
rnimigos da publicidade podem...:s~ arranjar em tres clas-
ses : o malfeitor , que deseja encobrir-se aos olhos do 
juiz ·: o despota· , que procur'á suffocar u opiriíaõ · publi-
ca , cuja voz receia d'. ouvir i. o homem timido ou, indo-
l!:lnte , que accuza a mcapac1dade geral , a ºfim d encp-
brir a sua. . 

Talvez se diga que huma assemhléa, principalmente 
~e he numerosiJ , fórma hum publico interior; que ser-
ve a si mesmo de freio. Respondo ', que por muito 
inunerosa que huma assemblea s~ja , nun,ca o será bas-
tante para substituir a este respei~o o verdadeiro publico. 
Achar-sç-ha sen;ipre devidida em • dois partidos que naõ 
tem , respectivamente hum ao outro , as qualidades ne· 
eessarias para bem preencher as funcções de j uizes. 
Falta-lhes a imparcialidade. Qual9uer que seja a cou-
ducta de hum individuo, elle estara quazi sempre seguro 
d' apprm.-açaõ de huns, e da reprovaçaõ de 'outros. • 
A c1msura interna nunca será bastante a caucionar a pro-
bidade , sem o soccorro da sensura externa. Temem-se 
pouco as repi;ehenções dos amigos ; e fazemo-nos quazi 

- jnsen~iveis ás de nossos inimigos. O espfrito de parti-
do , circunscript,o em hum pequeno recinto , deteriora 
igualmente a censura e o louvor. 
. 2.0 

• Segunda vantagem da publicidade. Merecer 
a confiança do p:wo , e o seu assenso ás medi~ le· 
Gislativas. . . ' 
• /!.suspeita gira sempre em. torno do misterio. · Pen. 
e;a ver-se hum crime aonde se _<;livisa affectaçaõ de se-
gredo , e rai:as vezes huma tal desconfiança he errada : 
e porque razaõ nos encobrimos, se ·naõ ha temor de· 
sermos vistos ? Tanto·importa á improl:Fdade cercar-se 
de trevas , quanto i~porta à innocencia mostrar-se ao 
cla_ro dia, de mêdo que a náo, tomem pela sua adversaria. 
Ruma verdade taõ evidente prezenta-se ,rer si mesma 
ao es~iri~o do povo ; e se o ~bom senso a nao suggerisse , 
a malignidade bastava . para lhe dar voga. O.melhor 
projeclo pteparado na11 · trevas , excitará mais receio 1 





( 16)  

preveni~o contra _a éharlata!1ari~ d~s ~emagogos , e illu-
são d.os impostores. Havera ma10r estima pelos grande1t 
talentos" e as fri ,-olidades do espirita brilhánte serão 
mais bem reduzidas ao seu justo valor. Hum habito de 
razão e discussão , ter~ penetrado em todas as classes 
dh sociedade. As paixões , costumadas a huma luta pu-
biica , teraõ aprendido a tolerar.:.se ·reciprócamemte ; 
ellas perderaõ a sensibilidade morhida que, entre os po-
vos sem liberdade e sem experiencia , os faz victimas d~ 
muitos sustos e muitas suspeitas. Mesmo quando o dés-
contentameuto se ma:nifesta mais declaradamente ' os 
seus signaes d' inquietaçaõ naõ agoiraô revolúçaõ. A na-
çaõ descanÇa em homens de confiança , que hmµ gran-
de habito lhe• tem feito conhecer, e a opoziçaõ legal a 
toda a medida impopular, evita até a ideà da resisteneia 
illegitima. Ainda mesmo que a vontade p'ublica encon-
tre e naõ vença li.um partido bastante forte , todos sa-
bem , que a questaõ naõ será dec.edida sem appellàçáõ, 
e a• pacient.e persisteneia vem a .ser huma das 'virtudes  
dos paizes livres.  

A ordem mesmo , que reina em as discussões das ~ 
assembléas políticas , foi;ma , por imitaçaõ , o espíri-
to nacional. Esta ·ordem rPs.plandece ate nos clu'bs s 
nos ajuntamentos, nas .assembléas inferiores, nas quaes, · 
o povo gosta d' encontrar regula:ri'dàde , que apprende 
n ' aquelle grande modelo. · Quantas vezes se observa em 
Londres na 'effervescencia -de hum · tumulto , conhecidos 
oradores obterem a mesma attençaõ , que se· dá no par-
lamento·1 o povo fazer-lhes circulo , ouvi-los em silen-
cio, e proceder ~ótl1'-hum -gráo de modera:çaõ~ que se naõ 
conhece mesmt n' aqtl.ellcs Estados despoticos , em que 
a pepulaça, ,ora arrogante , ora timida, se faz ig·ual- º 
mente . desp-rezivel pelos seus •transportes e pelas suas 
submissões. Com tudo , o regimen da publicidade, a- · 
inda muito imperfeito , e a pouco começado a tolerar-
se ' sem q~e~ seja estabelecido por lei ' naô tem tido 
tempo de produzir todos os bons effeitos , ·que delle de-
vem:·nascer. He por isso , que se tem vi$t-o sublevaçõ-
es, que só se origiuaõ da pr:cipitaçaõ, com q~e se o-
pera, -sem se tomar a precauçao d esclarecer. o publico. (a) 
· (a) Porexemplo em !780, a •·espeitQ '10 no~ocio <los catholicos. 

http:tolerar.:.se


( t7 ) • 
Tanto·importa a111s .governados conhecer a condt1ct:l 

"1os goverµántes ; quanto aos segundos conhecer os ver-
dadeiros desejós dos primeiros. 'Nada mais facil do que 
isto , , havendo publici<l~de. O publico está _no caso de 
fÓrmar huma opinião assizad~ , e o curso dessa Gpinião 
facilmente se percebe. Dominando o l\egime contrario , 
«;Iual he a cau('.:a , que se pôde saber com certeza ? O 
publico conlimía sempre faltando e sentenciànd0 Ludo ; 
mas sentenceia sem ter os documentos da :questão , e 
~es1110 ás vézes com documentos falsos. A sua opini-
ão , não sendo fundada 1,;obre cc;mhccimento de factos , . 
he mui differente do que sería se tivesse a veudade por 
base:. E não devemos crer, que o governo possa dissi-
par ao seu alvedrio e1·ros·, que lhe sería facil evitar. 
Hum rcconheci.r,nento tardío , nem ·sempre repara o 
ma.l feito p0r huma.,primeira imp,ressão errada. O pu-
blico , do pouco que lraaspira de hum projecto , terá 
co!l~cebido apprehenções sinistr?-5. Não in;potta , que 
se.iao mal fundadas.. Elle agtta-se , murmura , pro-

• pa{;iio-se receios , e dispõe-se á rcsistencia. Bastar;{ , 
-que o ·governo falte , que faça conhecer a vçrdade para 
mudar a disposição do espil'ilo publico ? Sem duvida: 
que não. Aconfiança hc obra do temp.o. As imputa~ 
ções odiosas subsistem '; os esclarecimentos ., que só 
·se dão por necessidade , passão pol" lmma confissão de 
fraque'Za. A mesma bondade se transtoma quando he 
mal encaminhada , e 9uando se contrarião as inclinacões 
do publico. A historia de José II. nos fornece diss() 
bastantes exemplos. 

A estas considerações maiores , ~juntão-se· outras, 
que se não devem desprezar. N'buma assemblca eleita: 

"pelopovo, e 1·mwvada de · tempos em tempós, a pu-
~licidade !te absolutamente nccessaria para mini'.strar 
aos eleitores a f alcudade de deliberarem com conlieci-
1nento de causa.. ' 

De que serve renovarem-se as assembicas se o povo se 
vê sempre obrigado a escolher d'cnlre: homens , que 
elle. não tem ·1ido meios de sondar ? 

Escqndcr ao publico a conducta de seus mandata-
r!os ' he o mesnioque ajuntar inconsequenci~ e p1·evavi-
c.açaõ. r• he o mesmo , :qtie dizr.r aos commiuentes ;:::::: re-

B. 





•  
meü'te do di'Yertl.nienfo ·) . separado iela inStrucção ·, âinda 
-que de facto não seja possível-esta separação. 

' Mas os. que . julgarem frivola esla consideração ,.,, 
discorrem mui mal. Chama-se util ao que prome~te. 
hum bem: -O clivcrtimenfo he na ~:iali<lade hum:bcm : 
e particula~mente neste genero de prnzer~s , a _p.ub1,icida.;, 
.Ue parccc-mq sufliciente por ,.-si só a· elevar a felicidade de, 
huma nação muito cima d'aquella:s _que não a 5ozão. 

As memorias compõcni buma das parles mais agra-
da,-eis da literatura· francéza, e poucos livros são mais 
procurados : porém as mimoria;; apparccem1 qrqinaria-
.menfo múilo, depois dos acoulecimenLos , qué a ellas <le-
rão luGar ! e nno chesaraõ a todos. Osjor'nacs (gazetas) 
inglezes são verdadeiras memorias , pl!blicadas no tempo 
mesmo, cm que os aóontecimenlos passâo ,, nas quaes se 
en~onlrão todas as discussões panlanienlar.ias. tudo quanto 
diz respeito. aos actores , que figurão no Í:heatro polilico ,. 
todas os factos livremente expostos ' e as opiniões livrc-
~ncnte debatidas. Não sei que imperador prometteo 
bum premio a quem im-entasse hum no"' º prazer. Nin;.. 
gnem melhor o mereci} do que aqtielle , que prime!ro 
offerecco àqs olhos do publico as tmnsacções de hnma 
assemblca legislali,-a (.1 ). 

II. OBJECÇÕES. 

Se a publicidade hc fav.oravel por tantos motivos aos. 
pr.oprios governo~ ·, t<).Õ efficaz em preserva-los das inju.s-
ti~s do publico , e a ministrar-lhes a mais doce rccom-
J>ensíf de seus trabalhos , porque são ellcs geralmente tão 
'inini.igos déste regime? Serà preciso procurar a causa 
uos vicios , ·no dcs~jo de governar sem respo·nsabilidarlc·; 
de su~~r~hir apropria c?nducla ú in~pcccão .' de . impor. 
ao publico , e de sub:}U{)ílr por meto da. 1gnor4n~ia .? 
Taes motivos pollcm não ser estranhos a muitos delles ;~ 
mas aüril.mi-los á todos., sería a 'ling@agém da-sali1'U. Po-
de haver a este respeito erros. de -'boa fé'., funda.dos :em 
ol~jecç'ões frivolas- : procurareaios ' de as reduzir ao 6eu 
juslo. valor. . . . .. 

í•) yoj,n-;o_o ~losofia· .Õr,I J-c Í>Mcy L. 6 .. (1.' 6. {lcporl·~~1ne a c'~lap~11'111-; 
<\Htl r..lc uadil m:t~t: IJrcci~~ CJu ahono'do-f1µc 'bdma t.ligo. · 
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Primeira objecção. ::::: O puhlico hé Juiz irÍcofüp&t 
tente das opcracõcs dtt lrnrría n s~emblea polilica , em. ra-' 
zão da ignorancia e . das paixões dq maiOl' numero dos 
que o compõe. ;:::: · . 

Se eu che~·ysse a conceder ; que em toda a massa 
do publico talvez 1ião exista ·hum individuo o:itre cem , 
que s~ja capaz dé formar hmn:· claro rnciocinio sobre ils 
questões 1 q~e..g~ tractão n'4.rnma . as~em~leil polilica , .. não 
me _accusar tao d enfraquecer a ob.Jecçao ; e co1.11 tudo 
mesmo assim , · ella. me parece de nenhuma força 'contra. 
-a publlcic)a<le. 

Esta objecção teria alff.um fundamento se tirando-se· 
a o tribunal popular o~ meios de séntencear , lhe tirassem 
it~u<1;lrnente a phàntasia d'assim o fazer. Mas o publico 
sentenceia e sentenccad sempre. Se elle se abstivesse ' 
dJsso , em conse~uencia ?o recei? de se. enffan~r , longe-

V <l accusar a sua irrnorancia , seria preciso admirar a sua 
prndencia. · Hum povo, que soubesse suspender as suas 

· "Sentenças , não sería c:)mposto d'homens Yulffares ; mas 
de filosofas . 

. Porém dir-sc-ha , que a publicação dós. documen• 
tos deve augm~nlar º.numero dos màos julz~s, e'm huma> 
proporção mm superior ao dos hons. 

Respondo a isso , que para o objccto em questão , 
he preciso dividir o publico cm tres classes- : a primeira 
compõcTse da parte .111ais numerosa ,. que se ocçupa muito 
pouco· de ·negocios póliticos ; .e que· não tem occasi'ão de 
ler , nem de a,iuizar : a segurtda compõe-se dos que tem 
alguma especie de co.mprehensão ; mas de emprcstimo ,. 
que se não dão ao lmbalho, -0q.- não tem capaciqad~ para 
formar huma opinião sua propria : a terceira he con'lpos- 0 

ta dos que ajuizão per si mesmos segundo as informaçõe11 
mais ou menos exactas, que-tem podido obter. 

' .~· .ijú l da tres classes acima deve a publicidade pre-
ju~icar? -

' Não ª ·primeira: ; p6iSqric ' seaundo a supposição ' 
he nulla par\t clla. Não :'i. terceira : ella ajuizaYa an~es , 
e ajuiia inda ;- mas racior.ionasa mal , por ter . iuforma-
çÕ<>s . pouco exaclas : ella raciocinará melhor ,. logo que 
é&tçja de posse de documcnlos verdàdei1'os.· 

Em quanto á segunda çlasse , os se~s racioéiniQs.·r, 
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de sum;erir aos membros d'assemblea proposiçõ~s pe\'li..  
~osas. A eloquenc:ia., que se culLiva , he mais ~e se-·  

· ducçaõ do que de razão , he mais a eloquenoia de hurrr.  
tribuno do povo , . do qu·e·:r de hum legislador. = 
· Resposla. Esta. objecçào tamhem se confunde com 
a primeira ; isto he , com a incom}?<:!tencia qué ha. em 
que o p9vo julgue hem dos seus verdadeiros interesses ,, 
e que d1stingit .os seus amipos d'enli:e os que o lisongci:aõ. 

Em hum Estado . representativo, onde o povo não 
1\Tota respeito á delibe1·?-ções polilicas , este p,erigo <leve· 
temer-se pouco. Os discursos de oradores , ejue ap,,nas 
lhes são .conhecidos pelas gazetas , não tem a mesma in-
fluencia , que tem as orações çheias de movimentoi> de 
paixões, que pronuncia hum dem.ar,.ogo slildicioso. El.,. 
las não lhe chegão aos ouvidos, senão. depois de frias: e de 
mais , são acompanhadas d'argumentos ,. que as contra 
dizem , e-que , no caso supposto , gozã-0 de toda a vaa:-
tagem natural , . que a verdade tem sobre a falsidade. 

Ap:ublicidade dos d~bates arruina mais demagogos,. 
do que promove. Hum homem, que tem adquirido 
grande favor popular ,. hasta entrar no parlamento t bri-
tpnico) parn. deixar de ser temível. _situado enwe seus 
i.guaes ou seus superiores em talento , • nada propõe , 
que-não s~ja combatido~ as suas exaggeraçf>es são redu-
zidas á verdade, e a sua presumpção humilhada: o de-
zejo de huma popularidade mome.Ílll;nea , só produz o 
Pidiculo ; e '? hotriem , que lisoogeia o povo , acaba por. 
aborrecer ao mespto povo. 
· Quarta ohjecçaõ. t:= Em hum Estado monarchico, a-

publicidade das assembleas pód_e ' expondo seus mem-
bros á vingança do chefe dQ Estado, ser prejudicial á. 
liberdade das suas decisões. := o 

Esta objecção, mais chimerica . ~o que a~ anteceilen• 
tes , ~l-l_:oe-,se quando se examina., e m~smo~J!eveter 
om argumento a favor da publicidade. Se n'huma tal 
assemhlea existe perigo .causado pelo superiôr ( chéfe d01 
Estado) , a ma10r· segurança.consiste.na pt~recç.ão do 

· püVO. A precaução elas deliberações secretas sería mais 
apparente , do que real. A conducta d'assemblea ne 
sempre sabida pol'· esse .superior , ao mesmo tempo .que· 
~ei::í~ ~nor.ada :pel{>s qu~. a de-v~riaõ pro.teg~r (o:publ:fro..), 
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, ~-lhe.deixassem para isso os meios. 
Se Pois _huma assemblea pr•litira preferisse o tl!gí-

me secreto· , allegando a necessidade .de subtrabir-se á 
iQspecçaõ desse superior ( o çhefe do Estado ) , essa 
allegaçaõ seria simplesmente iUusoria. O v~rdadeiro 
motiv~ ·de.similhante conducta mais d~pressa ·-encobri-
ria a vontade de sujeitar-:se á sua influencia, sem se 
expor muito ácensura do publico : e de que outra ins-
pecçaõ se isenta huma assenl;blea , excluindo a publi-
cidade '· senaõ á do mesmo publico ? Faltaráõ agentes 
e espiões ao chefe do Estado ? Naõ eshí elle ao mes-
mo tempo invisivel e presente. no· centro d' assem-
hlea? • 
-, · Dir-se-ha como objecçaõ ao regime da publicidade, 
que ella · representa hum systema de desconfiança? 
Sem duvida que assim he , e toda a boa insliluiçaõ 
politica_ deve ser fundada nessa hlue. De quem mais 
deveremos desconfiar., dQ· que d' aquelles illClividuos , 

. a quem confiamos grande authomlade ~ e gnuides 
tentações de abusar ? Considerem-se bem os 9bjectos 
que formaõ os deveres de huma. assemblea , . e v.er-se-
ha , que naõ saõ os propi:i.os ~nter-esses- de seus mem-
bros ; porém os d' outrem , -muito mais iudifferentes , 
mui difficei-s , mui complicados , que a indolencia mes-
mo convida á tractar negligentemente , e ·que , naõ , 
obstante , exigem a mais labociosa applicaçaõ. · Consi-
derem-se os seus jnteresses ·pessoaes , e _ver-se-haõ mui-
tas vezes oppostos aos que- lhe foraõ confiados. Naõ 
havendo publicidade , os membros d~ huma tal assem-
bléa possuem todos ,os meios de. S{l beneficiarel_Il a si 
mesmos á c:usta do publico , sem .poderem ser convcn-

.cidos. Que resta pois· para ohstâr a. lodos estes pe-
rigosos motivos , senaõ ore;tr -0 interesse de, huIIJa.. for-
ça superior? E qual pode ser esse· interesse·,, se uaõ 
deferencia á opinia,õ· publica,, reeeio·-.das sua& senten-
ças , desejo de- ·gforia , e , . n'htima palavra , tudo 
<JUanto resulta da publicidade..? 
- 4- utilidade deste grande mei0;; .e~ei;i_de-se a.tudo; 
legislaçaõ·, admin.istraçaõ, judicfol. Sem pu.bliçidade,. 
Jlj1Õ pode·haver hem perma~ente. CQtJL·OS auspitlios da 
publicidade / naõ 4lºde ha.-y,er miU 4\uuel. 

•  
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IIl. ÜBJECTO~ ' .l QUE SE DEVE" EXTENDlÚl lPU~ 
BLlGID'ADE, 

A publicaçaõ do que se· passa n' assemhlca deve a-
lrranger os seguintes pontos. , 

1.º As forçns , ou a substancia de cada moçaõ. · 
2.º A substancia dos discursos , ou. dos argumentos 

Jl"Ó e contra. , · 
3.... O resultado- de cada mocaõ. 
4~.. O número de vo!os de ·huma e droutra: parte. 
5~· O nome dos votantes. 
6.º Os documentos , que servem ele base á decisaõ.;. 

Naõ me demoro em provar, que o conhecimento de 
todos es;tes pontos he necessario p.ª·pôr o tribunal d'o pu-
blico em estado de formar idéas claras : mas pode-se fü-
ier huma objec~õ contra a publicidade· dos respectivos 
numeros de VO'lantes. Dir-se-ha, que· se corre o risco,. 
publicando-os, d' enfraqt!ecer a authorid~de· dos actos. 
â'assef!lblea , e de animar os oppositores , no caso qu& 
a superioridade seja pequena. 

Resposta. . He preciso distinguir a opi:iosiçaõ ille-
ga.l da opposição legal : a primeira nãg. se deve presu-
mir : a segunda não he hum mal. . 

. Di(\'o, que a prim~ira não se deve presumir. .k. 
ex1stencia do governo regido por. numa assemhlea. ' he 
fundada na dis'posição habitual cte· todos se conforma-
rem :í. vontade do maior numero : ningnem cspe1ia hu-
ma unanimidade constante ; porque todos sabem , que 
isso he impossível: e no caso que qualquer dos parti· 
dos seja vencido por maioridade muito' pequena ' lon-
ge·d' encontrar nesta circunstancia motivo pâra se en...; 
tregar a huma resistencia illegal, não deve-nisso vev· 
srnão hu!Da razão de esperar mais hem succedides' re-
sultados óa proxima primeira oecasião.. ' 

Se, fundada nestes princípios ,- se estabelece nu-
ma •opposi<_'.ão. legal, ella não será nociva; parque ; 
sendo a comparação do numero de vott>s a \mica me,-
dida de probabilidade para conhecer a rectidão das de.:. 
cisões , · se~ue-1se , que a opposição legal nunca hc ma-
is henie~tabeleoida , do que dii:igindo~e per esta pft>. 
babilidade. SU)>pooha-se o caso de jruma decisão j~~- . 
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fidiea :· supponha-se , que tenha havido dua~ · senfen";. 
ças ; huma dada pelo menor maioridade possivel , ou:.. 
'tra pela ml!-i:or: não ser-ía .111ais natural conseguir n' humil. 
appellação ~ê sentença a sua 'revogação no primeiru ca-
so , do que QO segundO' ?· 

Com tudo, a · necessidade d' appellaçã0' em n1ate-
ria juridiro, não he d~ tanta importancia , como' em 
objectos legislativ.os~ As. deC'isões de juizes só se' ªP'" 
plicão a casos indíviduaes ; . pocém as de hmpa assem-
hlea- legislativa., regulão.os interesses de toda a ·nação 7 
e tem. conseq uencias , q~e incessantemente se re-n~ 
vfo. 

Quem pensar , liJUe obrem mais . . sunmÍ$Sfo escon.I. 
dendo ao publico-o respe'Ctivo numero de votos , enga-
na-se. O publi~o , reduzido a conjecturas , irrira-se 
deste mysterin·, e o auribue aos promotores do segre-
do. Facilmente se persuadir.ti de informações falsas'. 
~uma pequepa n_iin.oridade se reP,~sentará .como. apro-
xnnamio-se a ma1or1dade , e pora _em prallca mil me• 
ios insidiosos para. enganar o Jflblico- respectivamente 

· á sua verdadeira forca. 
O congresso an~ericano , durante a, ~uerra da in-

dependencia, usava 1 se não me engano·;· publicar to-
das as suas resoluções como se fossem unanimes.. Se-
us ·inimigos virão , nesta mesma precaução , a· neces_-
si<kd~ d' encobrir huina discordia habitual. Esta· ~ 
semblea , em todos os respeitos tão · prudente , . prefe-
rio antes expor-se a huma tal suspeita , do que deixar 
c.onhec~r os gráos. de discm·dancia , gue havia _na~ de!. 
hberaçoes , que .ella· tomnya : mas amda que s1m1lhan.:. 
te estratagema fosse bom neste caso , não se prova com 

• isso. a sua utilidade geral. 0 -.congresso 1 ce1•to da, con..:. 
fiança de seus constituintes , sabia , que elles _appro-
v.avão huma experte.za ,. q~e lhes servia ·a- desorientar 
seus inimigos. · 

Os nomes dos votantes devem ser puMic0s , não 
s~rriente para facilitar o conhecimento dos prinoipios 
habituaes de seus deputados , e a sua assiduidade ás 
~essões;. mas t:imbem por outra ra1.ão. A qualidade 
do!i vo.tos,i.nfle sobre a opinião- 1 tau lo q.uitnto iuflue ·o 
1eu-numero.. Queref que.ellcs. tenhão todos o mesmo 

•  

http:experte.za
http:persuadir.ti
http:regul�o.os
http:legislativ.os


{' 

_pezo , serla, <fUC a tolice livesse a mesina influenÇíá , 
.que tem a sabedoria , e que o merecimento uão désse 
motivos a reconheoer-se , nem tivesse recompensa. 

IV. EXCEPÇÕES A' REGRA DA PUBLIClDADÉ. 

. A· r.uhlicidade deve suspender-se. nos casos , em 
.que possa produzir os s~guinles eífeitos. · : 

1.º Favorecer os projeetos de hum inimigo. . · 
•2.• Escandalizar seni. necessidade pessoas indífferén-

tes. 
·3,• Impor hum castigo demasiadamente forte nos 

c~pados; ·· · 
Não se pôde fazer huma ler absoluta da publici~a· 

de ; porque hc impossível precavei· todas as circuns-
tancias , em que se pode achar huma asscmblea. Es-
tabelecem-se as suas regra!;> pª o estado tranquillo e segurn . . 
Naõ se pod~m estabelecer para hum csta~o_d'inquiet~
çaõ e de perigo. . O segredo serve de me10 de consp1-
raçaõ' e por tanto nafwieve ser o regime de hum' gover-
JlO regula.r. ' 

V.. MEIOS DE PUBLICIDADE. 

Eis 11qui.os.meios de publicidade; de que se pode. 
.fazer uso ,_ no total ou em parte , segundô a natureza · 
das assembléas e a importancia dos negocios. , 

1.º Publicacaõ authentica das transacéões d' assemblea 
por via de hu~ plano completo , e co~prehendendo os 
seus pontos enunciados no artigo prece.dente. · 

2.º Empregar tachygraphos pa!"a os discursos ; 'e, no 
cazo d' exames ( de reos e testemunhas ) , para os inter- º 
rogatorios. 

3.º Tolerancia d' outras publicações naõ authenticas  
sobre o mesmo ·objecto. · ·  

4.º AdmissaÕt de pessoas estranhas ás sessões. 
O -emprego de lí!chygraphos seria indispensavel no  

cazo , em qu~,.5e quizesse obter o dsicurso por inteiro :  
mas naõ se pode .recorrer a este i:neio senaõ em disc:us- 
;;iõcs bastante importantes. pára justHicar a despeza. · Em  
ln~laterra as parles interessadàs goião , nos p~ . , 

•  
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juridicos Ofdinarios, da liberdttde de- OS. empreg~,: 
No processo solemne de Mr. Hastings , a camera dos 
cammuns de huina parte ,. .e o accusado da 1JUtra , \l-
nhão seus tachygraphos. A camera dos Lords, na 
qualidíide de juiies , tambem tinhão o seu. 

Respectivamente ás publicações. não authenticas ~ 
he necessario tolera-las ~ tan.to para .e".itar a negligen-
cia e a má fé das publicações· authentiCos , com0< para 
destruir a suspeita desses dois defeitos~ Hum privile-
gio exdusiv.o seria ·considerado . como hum cP.rtifiead<> 
de falsidade. Além d.isso , a publicaçã0> authentica 
das actas d' assemblea. , nã-0 póde fazer-se senão com 
hum vagar, , que não satisfaria a imraciencia do .publi- , 
co , sem mesmo entrar no calculo ..do m~l , que 'Pº-
derião fazer , nesse· intervalo. ~ as relações falsas , an-
~ qué a publicação authentica as viesse destruir. . • 
· Os _periodico8 , que não são .oflkiaes ; preenchem.. 
completamente este objecto.:: A sua fortuna; ilepende 
da curiosidade do publico ' e ci seu talen!o consiste . e~ 
a satisfazer. ~ Te111-se conseg1Uido ht.tm tal ponto. d'e 
brevidade em Inglaterra; q.' debates que dürão atfás 3 ou 
4 horas da manhã , sem n~e mesmo diá i"nip.ress.os 
em dezaseis columuas in folio de .caratéres pequenos , 
e distribuidos a.ntes do meio dia na capitat 

A admissão do publico <i.s sess~es , hc pont9, mui-
to interessante ; mas este objecto exige explicações ., qu(} 
não são propi~as deste lugar. · Tractar-se-ha: separada-
mente. · 

, A principal razão para esta admissão consiste em 
que tende a inspi1'ar confianÇa nas relações da~ gaie-
tas , ou dizendo melhor , ellr.. fórIQa a condição essen-
éial da confiança , qne se lhes dá. Se o publico fos-
se e~cluido ' teria sempre motivo para suspeitar ' que 
se alterava a wrda<le , ou pelO menos , que., se suppi·i:. 
mia huma parte, e que se passavão n~assembléa , mui-
tas couzas, que elle ignorava·. Mas , in~ependente 
des~ garan!ia ' fa:Z-se muifo util ' para ã reputação do!t 
membros d'assembléa , de serem ouvidas p().l' testemu-
nhas imparêi\les· e 'sentenêeados pQr. huma porção do. 
publico ' .q:tie ,se renoyà tQµos ·.oi; di~s. .:Eslíl presença 
de pessoas estranhas ser\'.e-lhes de poderoso mativo d'-

, .  
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e~al11~:iQ~ ao me~nlo tempo que he_freio salut.iforo eon": 
t,ra as divenias _pai~ões, que os dehal~s podem produ~ 
zir (} ), 

VI. ESTADO ACTUÁL DAS cou~A~ Elll INGLA.TERnA. 

Para fazermos idéa exacla do estado das cousas n<l, 
Inglaterra , ,. r~lativamenie ~í publiddade , será p~eci~ 
60 allender a _d~is ohjectos bem diffe1·enles '- que ~àO OS;-
r,e61:1}amento~ , ~ Q actuál uso. .. 

l ... 
( 1) Esta dou.bina. d:t publicidade _pa_rccerá. bum parados: o afi rros905 governos hcf  

YÕHêos.' ôs c'ónsclhos rcprcsÕDtativos esfabelecídos em quasí lodt1s os Cantõe:;, is- ·  
te be), nos que .naijo conscrv:tõ o .regime de mocratico , naõ só naG admittem 1ú:..... ·  
1c~n?.s (estranhos) á_s suas...scssõcs J~ mas ta1ilhcm naõ. puhl~caõ. actas. de suas!le- 
li eraçõCs. ~ aUmissaõ do p_uhJ.ico deverfa Y,arc;cer-lbcs huma no'vida4e mui p~rigo..  
sa; te1~cr-sd-1:iiaõ continuas renncntações no espirita publico : julsar-se-1\ião . ex-'  
pllstos.. a relações lfoncadn.a, · insidiosas .. ou ·calu-mn~o1as. Seria , Jirio alguns ,  
ahríi: bum tbeai.ro para 01 oci.osos '~ que dci)rcssa· conseguicinõ huma influen~i~ ,,  
malfazcja, e c::msariã0>perd::. de tempo aos que subsistem do seu tL·ahallto. N'hu~  
ma· palavra·,·á pullli.cidnde se seguiría d·epressa alguma revolução.  

Não pertendQ encobril· os incç)Dveoie12tcs: n1as a<> mesmo tampo v'ejo_. eoru 
Pe&a:r. os nossos governos reD.\&Dciarent ás' nntngcna que resultaõ da pul.~iciU*. E!u • 
azem leis ·<;njas. razões sómente são conhecidas pelos que seguem as discussões.dos 
couselhos. O pUhli:éo as ignora , e não as podendo sahcr , acha-se n'bum esfad<J'' ' 
d~iofcriori'Ba'de, .,que estabelece ccJta dcspropo.ução ·desagrada.vel entre os gover-: 
faantes e os gorVernados .. 

;ue verü;ide 1 que a representação he multo mais fort.e re~tivaryicntc á 
popnlaçio de <.ada Coutão, do que succcde ser em Estados taes como a França e , 
Jnglaterra. lslo eontrabala.nccla . e dcmioue- .os perigos d12 não haver publicidades. 
Sçndo a cl~e media muito. mais. bem representada, te'm muito.maiore~,. tpotivo9 

de confiança cm seus deputados, :to mesnic> tempo que não devê Íemer tanto o 'go- · 
"feruo , . o qual não tem á sua disposição meios de os seduzir. Devemos .concedei--· 
tambem , fiiue1 &e a sala das tlciiberações. fosse abc•ta ao publi$:~ , disso rc~ultaria_. 
o-perigo das.narrar;õea, parciaea ' i e inficis, dos debtttea.; a menos qlW Úão ~ouves&~ 
lliJnl .iornal d'elle; exacto. · -

Com tudo , parece..me , que em cada C:mtãO" se deveria concedê:r ad1:,lli~sãq: 
no conselho- iicpresentalivo- , a li.um certo numero de pessoas; .. &em iw::oCivcnientc .. 
antes sendo degranüe ~aotagem. Podia conceder-se o direito de as.~istii::·as.se&sõ.cs.: 
1. 0 " aos candidatos, a quem apenas tivesse faltado pequeno numero de·vot.o. ' 
para serem eleitos d~~ut:rdos ; ~. 0 , aos que saliisscm em-virtude da lci'd"amovi~ 
lid:ide ,. cm que podem entrar n'huma DO'\"a eleição ; 1. 0 , aos estudantes d.. 
lei~, e que se dcditã.o-á maghlt·atur~; 4, 0 , aos em;pregadÓa publico~, aos ctx-
clesi01sticos , aos dirett.ores d'éstahelecimenlos de caridade &e. &e. • 

Todos estes homens tem huma rcspon15ilhilid::ide ,. buma affeíção n~11urn:Ji 
tonse(".açio..da co:istítuiç:iió, hum interesse particular de-saberem u razõei 1 que ser "':'( 
vem ão hasc ás' ltti~ , o aosclcbalea publico~., A.. sua :idmis5ão. i>rodu.zir:ia_ o fcli~ e f-:"' 
cfoiro d>nssociar hum ntaior numero d'Índíviduoa á caU!a puhlic;1., de fazer ·cessar 
o êi~ri1c o o descontenta01cnto , que a exolusào pôde inspirar l e d~ã.::fIOlentar·· ·PQr; 
'"'º l)lcio 4 Çll!fiatiça sera!. ' 
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o~ re'gulàmênt9s são os secruintês . 
' 1.• Prohibição d' entrada para to dos ; que não fo- 
i'e.rn membros <l' assembléa, com -pena cl' immediata  
prisão. A introducção concedida por hum membro.,  

1 não faz excepções <Í prohibição , nem isenta do castigo.  
Esta prohibição dete1·minada nos te pestüosos tempos  
da gu~rfa civil , em 1650 , tem-se renovado sette ve•  
zes em circunstancias , que não fornêcem a mesma Ta- 
zão , nem _ontra ale;nma ( l ). 

2.º Pruhihiçfio tanto aos estranhos , como. aos pro""" 
prios membros, de revelarem o q:ie se passa n' assemhléa· 
e · de pubfo:arem cousa alguma a esse respeitQ ; sem 
sua licenca.. . . 

Este. rctjulamenfo , que data do principio da guer.:.. 
ra civil , tcm.:.se renovado treze vezes ; sendo a ultima 
em 1738 , cm huma resolução ( ·arretée) em que a 
paixão parece levada ao seu auge. O tom <los inais 
altivos d~spotas he doce e moderado , em comparação 
do desta assembléa popular. · 
' 3.o Des•de l rn· <{Ue se publica· por ordem dos com-
muns ( parlamento ) o que se chama os voto,ç , que 
são huma especic de' actas contendo as formalidades, 
as moções e seus i'C'sullados ; e, no caso de divisão , 
os numcros pró e contra. Dos debates nenhuma re-
lação se dtL . " Antes desta epoca ( 1722 ) a publicação se fazia 
de ·huma fórma intermittente. 

Esses votos, juntos e tornados a publicar no fim 
do anno·, com immensas leis e actos ( detenninações 
da a.çsemblea· ) particulares; constituem o que s~ 
t.hama jorhaes da Camera. Dá-se hum original des.~ 
te.s .i?rnaes a cada membro ; porém não se vendem ao 
publico .. 

4.? O. que m_ais importa ao publico de salJer , são os 

··(!) 2&de Fcvérch·o i'GR~, 
:21 de Ncwr.ml)ro IG8~ 
• d'Ahril I•i!io. 

31 d'Otth1hr<; J~o!f. 
15 tl'~o?cmbrÓ 1-;oS. 
:16 t.if! J.1n~Íl'O l-;09.. 
,(; de l\X.rço l 7ltr 
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· ~pq"o,jec-tos de leis , . anlles que ·o parlamento ôs lenha 11~
pi:ovado. Estes projedl:os , a que se chamã-0 'bílis l!ªIJ 
se imprimem em virtU<l.e de huma regra geral :; mas: 
faz-se muitas , vezes a iiµpressão por huma resolução 
i( arratée ) especial:. e para uso exclusivo dos mem-
bros , de maneir que ningue~ póde ler <leJies çonhe-1 
cimento ; excepto obtendo de 1. qualquer, membro hum 
.destes privilegiados exemplares. 

Por mais singular que fosse o :ver os _deputados do 
povo s.ubtrahir-si:i com tanta altivez aos 'Olhos de seus 
commiue~t~s , ·os :principios.de hum go-yerno livre ·es:-
-ta-vão aintla tão desconhecidos ., que se não vê reclama... 
ção alguma g~ral contra h~ma con_d;ucta , que se incli-
nava. '.1 dcstr:li1r toda a responsabilidade · da parle dos 
,rnandatarios , e toda a inflencia da parte ·da nação. 

Mas depois que a opinião publiça , mais . esclare-
cida ,, tem tomado maior, asçendente, e pi'incipalmen-
te des-de. que principiou o reina.lo de George J.II. ; a-
inda ·que se conservem os mesmos regulamentos anti-
populares -, elles não tem vigor, e hum uso contrario 
·v.ai. prevalecendo em muitos casos. . He sem duvida 
<triste ·, que as :qielhores praticas se fação em Inp,later-
'fa por continua violllÇão das leis ; D1aS ao mesn~Q tem-
po obsenr,a-se com prae:e_r , que as innovações insensi-
:veis tendem ao aperfeiçoamento ge.rol. · 

A Camer'd dos communs adunitte por indulgencia 
buma pequena porçaõ do. publico. Cousa de cento e 
~incoenta ou duzentos circunstant'Cs estronhso podem 
ar.ranjàr-se cm huma tribuna. , Esta ii\dulgenc_ia he in..i... 
felizmente prec;:aria. Par_ece justo, que a camera ·pos-
sa ex.cluir os circunstantes , nos casos d' excepção , d~ 
que temos fallado .; mas basta huma unica voz para re-
clamar o regulamento , o qual , pois que se acha em 
vigor. , he irresis.tivel. 

Em quanto ao conteudo dos debates , e ·aos , no-
mes dos votantes'· exi~tem . muitas publicações periodi-
Gas , que fazem ti.isso relação. . Estas. publicações · taqI· 
hem são delictos , ,e he a este abeHçoado crime , que 
a Inglaterra deve o ter escapado a bum regime aristo-
cratico , similhante ao de Veneza. , 

· ';f'aJrez :;~ não consentissem ·estas publicações; i se -
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ellas fossem mais e:rnctas. Quando se ~escob~la qual.. -
quer estranho nas tribunas ~om.hum lapis. na ~ãO; ~e
vai:J.tava-se contra elle hum grito gerai, e era irrem1s-
sivelrriente excluido : mas agora a condescendencia vai 
nnis longe, e até se tolerão tachygraphos emprega~ 
dos pelos redactores de papeis publico11i- ' 

Na camera· dos Zords exis~em quasi os mesmos regu-
lamentos ; -porérn o seu tom he mais moderado. Não 
se _ ndmittem estranhos (ordem de 5 d' Abril 1707 ). 
Não ha publicação dos debates ( ordem de 27 de Fe- -
Tereiro 1698 ). Forão elles com tudo quem c01neç{t_.., 
rão , ja.nos nossos dias , o .plano d' induluencia , que. 
agora rema. . .~. 

Ha nesta camera o uso de dnr a huma parle das ó-
piniões certa publicidade , de que se rião ·acha exem-
plo na outra camera. · · 

Este-uso consiste nos protestos, os quaús são decla-
rações motivadas , feitas por hurn ou mais membros do 
menor partido , contra as medidas adopta.das pela ca-
mera ; !:ujos protestos se inserem no3 registo~ ou aé:- . 
tas das sessões· Estes protestos ini.pnmem-sc e circu-
lão ; apezar d' esta pr.atica ser contra o regulamcnl!b·;' 
llesulla desta püblicação huma inconseque11cia , que 
deveria dar muito. que pensar , se o pensamento fosse 
compaqhciro da rótina. A inconsequencia consiste em 
que as unicas razões , que se a prescntão ao publico de 
huma mani>ira anthentica ,_ são.as que atacão ns leis. 

A camcra dos pares ( /grds )-, permittindo a~sis
tir :ís· suas sessões .lmma porção do publico , tem com 
ludo feito este favor bastante incommodo . . Não ha 
)Juncos nem cadeiras. A primeira fila de espectadores 
intercepta a vista, e não deixa ouyir aos que estão de-
trás. Alguns membros mais populares tem proposto , 
'por diversas vezes , dar ao publico ·melhor com modo ; 
porém O maior numero de Sl'llS colle{';ílS repro,·ão ·sem-
pre es!e neto de gquerosidade- , seja por<JUe pensc•m , 
que huma posiç;fo -ih;icommo<la he mais -respeitosa , ou 
seja pelo horrOl' invenciYel, que manifestâo a tudo 
quanto he mudança ( 1). 



lotlns 01 delibemç~u ·do Ólm!'1"q dg1 parts url.io secretas, 
Nio p0sso descobrir ruão, alguma boa pa.,. este segredo, Se • l"Obllrld1ae 

)ie prejudicial, rparccc-me, que o de•e ser mcn05 pill"3 a can:n~n , que e:stá UIC'-
ª°" e"poata ª"perigo da ambi~o popalar. 

Não"baverpoblicii31de J"'r<ce>-me particulanuoale desnatajosoao• pares. Elles te~ 
ntliis préásiio da publt~id3.dc, como freio e como illceaiiyo : como freio; porque 
em virtufledasua .sttuãção, julga-se tetem hftercs.ses que ·0:1 SCpan.ilo Pº''º : como 
jnccntivo; porque a Sua inamo,·ihilid:tdc-enfr~quecc O& meti.vos dJcrri.ulaçio" • 
clá-lhcs humo in<lepcodcocia ol1solu1«. , 

Suppooho , que se consiUera a camCra dos p3res como senda., ou devendo 
ser ; eminentemente monarcltica, como e b:illiai·to , que delbude õl realeza ( ro-
,·unté) contra as proposições inconsidcradas ·d'l• dorutados db povo. Mas , oeila 
stippositã~ , não ser.í o segredo das suas dcl_iben9õcs hum.a inconseqo.encia politia 1 
Dcixio-sc discutir cm publico aquelbS pesso3s. que sepodent-julgar inimigos da 
aw.thoridadê real ; ou pelo n1enos muito fâvoravcis á demqcracia 1 e ohriga~c á 
discussaü secreta .os. que se de,•cm c11nsitlcr.ir como defensores u::atos do mon:Jrc'ha 

1 
e 'üoseo governô. Nio vem isto a dar~enton<lca· que a sua c3usa he d'ali;uma. fórm.• 
domasia<lC> frac~ <JUC por tanto se deve encobrir ao publico; e que pai:a a -salvar so 
indivíduos d'uma geral d$1J1provaç5.o be ueceSS1rio fazê-los-votar em segredo ? 

No C3i0 que l!wn:i proposição da .:amera dos deputado• oJ,teoh:i gronde favor 
pÕpulal-, não se deve dcscja't que os argumentos • que.a combatem , aejão cOohc-
ci<los; que a corporação 1 que a rejeita, possa:. o direito de jusllfic:ar publi 
<:\mente a sua repuguancia ; q1,1.e a não cx1~ohio á injuriosa suspeita <lc se dctcr-
nih1ar sÓmcn\e por VÍ1'l:ll d'cnteressc \particular; ijue finakneute, não se lhe d: 
}~hma posiçito dcnanta.\o.u na coritcnda 1 que ella deve support.:ir ? O cor1>0 ( ore· 
acorporaçiío.) que falia cm publico, e cujos debates são puhlicos r gqza de todo• 
os mêio:l de gnngcar muitos par~i<liaLU .;- ao mCHDO tempo que o que delibera cm 
segredo , só pó<le infiulr sobre si . me>ano. Parece até ·que este segrede tão po~()

1 

lOOogei.ro aos que o pra.tição, foi inventado como Jmm cspcdiente de lbe tirar 
·~ iojluencia d'opiniaõ, .mais do que se lhe confm-,c em superioridadedcclasx. 

' . 

\ 
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C A ·p 1 TU LO lV. 
1 

1'!.\ r11v1sã<;> DO CORPO llP.GfSL,ATIVO EM DUAi AiSE"V-· 
" . llLÉÁs. 

Cnv~m crear dc~sas assembl1·as.c1ijõ accôrdo _1mja ne- 
<lessariô para a etlicaci<lade éle hum deere~o ?  

Ha razões pró e contn,i : passe)llo-las em revis-
tL \ · . 

A divisão do ·corpo legishUivo parece sujeita aü!!  
dois scgui.nlps inconveuientc.s. .  

1.• Seria muilas vezes hum- meio de <lar :í minori-
dade o cffcito da maforiclade: A mesma unanimidade 
11' hnma das assemblcas se pcrdéria , qua11dp hou\<es-
se maioridade de intm SÓ voto contra, na Otltl'a asscm-
bléa. · 

'.l. • Esta divisão he propria a farnrecer duas inten-
<_>.ões differenlc.:s , sec;undo a qualidade dos .membrns 
·assim <listrihujclos. Traala-se, pQr t~~empl~ , das du-
as classes ; nobreza e Cidadãos ? O resultado será ele 
favorecer huyna preponder:mcia indevida , de pôr em 
-0pposição os inlercsstts de lmma .classe particular , e os 
iiitoresses da pr0p1·ia nação. Tracta- .se dé <hms assem-· 
hléas sem <Jistincçõas rivaes. ?' O resul(ado ser<Í. de fa-

. ,,·orecer a coruupção.. Basta que o -executivo possà clo-
niinar o maior numero de votos em huma , para que 
·possa·«lesprezar a •outra. 

3.• Qwilqucm das· duas assembiéas ser:í. privada d'-
-h111la p:irte das .ktzes , ·~pic·d~vcria adquirir se fossem 
.rcunidíls; N:"io se .apt·csenlão com iaual força as mcs- · 
m;is mzõe,; nas duas cam~ras. Os aranmenLos , que 
ilLlrahcm o mui0r numero 'de votos em huma , não so 
1lprcsq1tão na.ouIra. O author de hhma moção , quee. ., 
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t.-m Feito do ilssumplo deHa hum estudo profundo , 
44fo ·eslal't-Í p1•Rsenlen'asscmhlt•n, cm que se füê .,fazen1 
o~jecções .. , Senlenceiu-se a musa, sem ouvir-se à parle 

. principal (1). · tf.~ Est:a dh·is[(il causa necessa-riamcnlc ~nule~ <lelon-
, Du bl' 1 ~ !" ·-•r,as. . as 1assetn·. ea-s :n-ao pol enao 6ccupnr-se no 

mesmo tempo do mesmo negoéio; muito mais quando 
ha documentos origimícs que apresentar, on testemu-
nhas a Quvir. DisLo rcs\tlta dobrado lrabalb.o , e do-
brada demora. · 

Tacs assemLléas não e:\istcm sem perlenções:' oppos-
tas. Ha sempre questões de competeFicia , que oceasii.-
0-oão neg0Ciai,:Ões , e m!1itas veses Fompimento. As s1.1· 
as, perténç3es de poderes ( preroga1.ilm:~ ) , além dt, 
foconYenientc , que lhçs he- proprio , além da f•Pr1fa 
ele tempo , ÍOl'llccer:íõ muitas vezes meios de as foiet 
ombas im111oveis ·: isto· em o que sempl'c se ol,;sprvayá 
nos antigos Estados Geracs .da F1'a,nça. A cürte fomé1i.,. 
tava desuiJiào ent1·e as ordens, fazia que. se comhates:>l'ra 
.muhtamenté , e arha-va 

0

sempÍ·e nesta discóniia hum. 
.pretexto rlausivcl para os dissoher; 

5. º O resulta.do final desta divisão !t.onsiste ' em pre-. 
parnr hama di:.ti:ihuição de poderes , que d(i a huroa . 
.das·assembleas a 'f{1icilfltifla•, e re<lui a on.tra :~, sim ples 
Jl('t;·ati:va : erigem. nalurai e 4'ecunda. d~ opposicões in.. 
. dfvidas ; querellas , inacçãa, e pe1·petuúlade d'.a.., 
bus.os. ~ 

Tudo pmpe.nde à oondnzir a huma i'epiu:t~çi(O des.. 
ta natureí'!a; :Uttwi assemhleas in~d.epeodentcs não po... 

. dem subsistir poP uu.tito 1empo1.Sem medir as stms fQi'.... 
..,.as. Demais , os que priu~ipalm.en-1.e .ditW,m os ·no-
{{Qcios ( poderp executivo) , não podem operar sem 
fazer 1ll1Jlll, plano • e sem 2&ta.11em segums de seus meios. 
Hc precizo escolher huma das duas assembléas pa-ra c1>1-
meçur o.s operuç0cs. Se huma parece le.1' l'l)ais jr. Auen-
,cia do rrll<i '' outra , a elfa .se léva~·áõ todas as propos.i,. 
çues e8i;enciaes. \isto só ·hasta 1•ra transtornai' intei~ 

"i 
' ~ 

~il) E.itc inconveni~~~,d n::ío hc ~~·ande, so DS.i.~Ul>E1':1.ÇÕCS 5!'lÚ vuh,l\ca.~ e s~tcce$· 
ti>ll:<. 4• r:12üos prc v-"l~c1lf°' o'lrnm• '\'Scml>~c'!l 1 sc.~u\> satii<la; aa culr•. 

http:resulta.do


• 
~ 35) 

ramen~e a halaiwa. Estabel.ecer,,.se-ha , mio de direi-
to , mas de facto , bu1na dislinc.ção de duas potencias ; 
}mma munida da i"qiciativa ; outra , .da simples ne&'-.,. 
tiva. · · 

Considerap<lo-se o interesse pessoal , unico mo- 
tivo ., com que se deve sempre contar , o do corpo ,  
que SC acha reduzido <t negativa , cORSiste em Se oppÕ~  
a ·i~do. Elle , ., só rejailando mostra o seu poder , pa- 
rece nullo quando· acc~ila. Fazer o prirnei110 parpel ,  
chama-se uovcrnar ; .fazer o segundo , hc de1xar-so  
governar. . 

Privado dos m_eios d' adquirir gloria , este corpo •  
pegativo perde insensiwlmr.nte _o habito dos negocios-.  
Reserva-se a executar a parte mais facil ,, que he a de  

· se oppôr a tudo ; excepto ito~ ca:.os , em 9ue temesse. 
de se comprornetter perante a opinião publica, e per'!" 
<ler· o seu conceito por hurna res1stencia odiosa. 

Vamos agora as razõe~ , que se podem aUegar em  
favor cle~ta divisão (11 ). · ·-

Pi:ime~ra vantage. Mó<!-urezà de discussão. Es..- 
ta divisão vem a ser hl!m-meio seguro de enfrear a pre- 
cipitação ' eevitar as surprezas.  

He verdade, que. n'humn assemhlea unica 'pedell!- 
se fazer regulamentos , que prcscrnvão exames multi- 
plicados segundo a irnportancia dos negocios , e issp  
he o que observàrnos na camera d0c> communs ( em Iu- 
glarerra ) : tres discussões a dit:ferentes intervaUos :  
discussão de hum bill em commissão ( comité). , ar,.  
tigo p.' art. relato~io ( rapport) do pare~et· da comQliss~o:  
exame deste parecer : petições dos que tem que fazer  
';aler a\gum mteresse : nomeação do dia para, conside-

. rar estas pelições. Coll\ lodas estas precauções geraes ,,  
e outras similhan.tes ~ he que se desvia o P.erigo das SUFt-
prezas , e que :Se obtem madureia nas de~ibernções. .  

Sim:. mas huma Qnica assembléa; ainda que te-
nha os melhor.es regulame~tos , não os ohsena senã9 
em quanLo quer. A experiencia .pm-\ra , que ella ~ .. ~ 

(!) lSiiQ tendo o ouctor ( Illr. Bent/1am) •cahado o seu trabalho , procurc.i u~ 
o supp1·i•, confut·iniln\lo-lilu aus seu; pcnsamc)llos. '· ' , - e. n 
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St'para facilmeule das rc·{p-as prcsc::iJ:ÍI~'>, .e qt~e a ur-
r,cnc.ia.das circnustancia!ó! lhe ftil'llrce li'tun pretexlq sem-

• pre prompto ' e hum ~iretexlo popular.., para fair.r ru-· 
t.lt> qulinlo o partido-Jon1inante quel·. ·Se ha duas á!:l .. 
semhléa.s , observão-se as fo.rmalidack; i p,orqüc:- se 
'huma cp1izesse'.·viola-las, daria razão le~1Lima a ,eu! nt 
par·~ rejeitar Lti,<la ' qulluló lhe fosse .aprcsenludo com 

':su~pcita _d' in novação • . 
:Além disso:, as dis.cuS-Sões multipliea:das cm hu-

ma 1\SseinbMa uni.cá: "n:fo lofler~çe.m a. mesma SP.[jllran- , 
'~ª, .co1l}o as que pii'Ssào pod~ó'rp0-5 differmles. A di-
w•rsidaJc dos iuten•sscs e dos pcll~amcnl.os, os p1:P.ju.,. 
izoi e os habitos , tu.do se lal obsolutamenle neces-
sario pata consider~1r os olüt'étos por tórlos os ladn~. 

"Homens, que lidão por. mui.tu Lémpo. ~'unlos , conlrac.:. 
tão nlti11nças e 1üanciras de Ycr as c:ms<ís; • Üum ~pi ri-

, 1o <k roli11a e eh~ corp'oraciio , que lem o se11 ualui:al 
correctivo n' oulra a~s<l!'ial'<lÔ·. ' 

Pode-se póisçmisidci:a1· hnma sccrm<la assemlilt;a , 
como Lrilmnal d' appcfü~·ãçi i!époi:i da prÍ'lncira. ·Selil(.'n-. 

1 
~· . 

Seg'tmda ·nnlílGem. Resi'ric:çiía do poder de Tm-
rna assemblca ztnica. 
· Basra qúe os deputados dP. h\m1:t ílssemhl.:<t ;;Q:j:lo  
-eleitos pi!-lo povo, e amovi veis , prwa que dla eslej:t  
•em ce:·tà d<'perullencla, fJllC a obrir,a' a consulta:·:! vua- 
'1llde de seus eoilrn:ilknles ,: mas l.'m quanto se não <les- 
·cobre hum· svstt·nirt <l' cfoicflcs abs.olulii.mcnte liHe , e  
·d' amo;-ibilid~<le , em qu.1rnio· hum La! syste'ma 11:10 hc  
:facil d' eslabclfr , e sem incoin'e11ienlcs , devemos · ~s 

." tnr certos , qhc "us' ~sse1'nhléas ktrislaLi\as ·:ipr1111as tem  
: liuma respoilsuhili<ladn d' o·r~ini:fo , d,t qual não· ·pude  
,deixar <le resullàl' lium:i sq{urança muito i1ppet'feira  
·coulrn o abuso de sens poderes. ·Se 'ha duas assen1ble- 
as ditforenr~mentc compostas , húma serve naCuralmen-
t~·dei freio lÍ outra : , O pc•rirro da deniit{';O{;"ÍU e1ifraque;~q j 
)tlOis q1,1c o mesmo individuo nSo pode exercer a . mes-
ma inflencia nos :dois cô1·pos~ Havc1':Í ', i~es~e caso , 
ce1·ta emularão de crc·dilo e clc l<Lknto~. O T)~rsn~o ci-
ume 'ele !ruma i1sseinhlea yem a ~en:i~ de l:an:eim {is 
mnirpaçõcs d" ~utra , ' e a co1)sütúiç5.ó se c~1~scrya. m.~ 
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"bnsrqucncia de paix5f'S , que opcr1:a:o cm ::;entiq~ ~~n4  
trariu. · . ,  

. Tercclrâ yanrage-m. ~c:pr;zrq,c;ilfl_ <Jr;,, nobreza e ,do~  
Cidadãos. Se r;io E:stv~o. exis1em corpos podcrows e  

' p1:~vilrjfjacJos . , como por ex~'.rpplrr , nqhreza, e clero .1 
con\'c1n mais dar. aos ,sçus - ~Çplft{ldos .h'LHl•él 1asscmblea 
sep~rqda, do que <m;t:1fopqi-lps · uo~n (!~Ao pqyo em hu-:-
ma nnica asscmbl~a. E ·porque ? l?oi·qqe, , em pri-r 
moiro lugar , ~ev~ receat-:se , que se . não :S~ defcrnii-
IJasse o sc•u m~merp ; elle~ ob.terião , çm rf!zão. c!.e. ci:e,-
clito e influencia , que a gradu~ção ..q. l!fprt~II,la s1n:npre 
coocilião , huma p~·cpondcrnncia cons;id~ra-vel .nas etei-
çõe~ : em segundo lur,ar , se eJles 01pt21'~0 !>epaE<ular 
mente ; tocln n responsabilidade das ~nas ,ópi;niões ,pp~a, 
~obre suas ·qa.beç~s. EllPs não podeni igi:iorar , qpe o 
.pqblico ·avalia a suq. conducta segundo os, seµs ;inJeres, 
ses pessoaes ~ e qúe a ne~atiü de huII).a lei pqp•üa1· ,; o~ 
expõe~ severidade do jl).1z9 , qµe _dell~s ~o~ma toàa a 
nação. Se elles estão confoJ)dié;los éOl]l os, deputados do 
.povo n' ln1ma asse1nbléa unica., os sel~s nÍeios d' in~en-: 
eia operão sone&adam1;mt~' , e os. se.tJS vótQs p,a.r.\icul\l:i 
.res confundeTTI-se e não· .se distingue111 do vqto ,geí;jll: 
.Em t(lrce.Írp lugar ,, se ,,n' ,h,u,iµ grande Esta,dq;1n&Ai ha 
.ipnis qo .que hun1a., :,i,sse~J.?lé'l · , 'Clla ser:í mui ~Ui_mqroT 
.sa para que pofsa ~eliberat c01n, facilidaç\c , O\l d.o con; 
Jrario será precis9 conceder ao pnhliçp h1nµ, numero 
,de deputados pmito insuflic~ente . par!l 11sta~cl.ecer cont 
fiança publica. . . ·-1 .1.', • . • 
_ Das cipco ob,jeci;õe.s !lJ!.t'C~enta,da!i Çontra a di:vis:~ 

0,d_o poder_ leJGislativo ~ a ·qu}!ntú he 1s;em: ,..àll_vida a .. m~s 
~orte . ., Faz-se nec(lssari9 ~ qu.~ lp.\l'\1ª . d11~ as,s~rnpléas 
.!ieja prepond'erante , e que' :tenha a iniciativa dos ne-
gocios. A' outca-ponco·mais resta "'ilj maior parte das 

,-vezes , do que a negativa. ; Ora parece basta.nte . abs:ur". 
,do crear hurn.cor·po de ·senadores ou. ·de nobres ; ·únii.. 
camente.para que,elle . .se. ppp?ii.ha i ''vontad~ µo1i. â~pli
tados do povo. ' Mas vendo .as cousas desta maneira , 
só se considerão os seus abusos .; e desviâmo.:nos , em 
dois sentidos , da verdade se · no·s persuadimos , que; 
por ·(fUe hnma assemhléa se c"ti!ama repr,esentativa , 
nos devem?s entregar a ella , 'e de-vemo:; têmer hunia 
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as~emblc11 de nobres, só porque he composla de gen--· 
te nolirf (1 ). ' 

Não sé ,póde com tudo negai'.., que a divisão do  
córpo legislativo , qualquer que fc:isi!e a éomposiçtto das.  
duas ca:meras ( assembléas ) , produziria muitos éstor- 
vos á. reforma dos abusos. Hum tat systeína he me-

' nos proprio a crear , do que a conservar. Isto mes- _ 
mo -demonstra quanto elle trl'cm a ser conve'fliente a hu-
ma ccmstikliçãQ estabelecicll~ A nau do estado-, se-" 
gura por duas ancoras , posstte huma força de resis-
tencia êontra as tempestades , que· não poderia ohtel' 
d'11;lguma vutra maneira. 

i'\fas extendendo-se a divisão do corpo legislativa -
a treS oh quatro enmeras , ver-se-hião nascer des-
ta eomplicação inconvenientes ir,remediaveis : Não ~ó..1.. 
mente se mttltiplicarião as delongas , as rivalidades ; 
os obstacufos a toda a especie d' a·peí:feiÇoamento; po.,. 
rém tamht;m se darião ao poder ~xecu!h'o me!os ~e ·tu-
tlo obstrmr -; ~mpregando afündua mtluencia n humít; 
SÓ camera ~· :óu reâuZindo a nada o poder de qualquer 
flessas ·as~embléas , se o concurso das outras duas bas-
ta-sse para ded~ir tudo. De tal divisãe resultaria hu.;. 
ma assacial;ã&'desigual -é fraudulenta , em~ que basta-' 
\-a 9ue dois 'St>c\os se combinassem ' para q1,1e o tercei-
ro não tivesse mais do ·que hum podt':r phantastíco. He 
assim , que a nol;t.rez;H~ o dero -de Dmamarca conser-
'vavão- ds communs' ( cid'tl.dlros) ·n'J.;.um estado de -nul.i.. 
iiflade·quasi absoluto,: ·e •foi ·pior isso ; que a reunião 
dos communs e clero contra a nobre~l! ' déstruírão -os 
lfst.ados (qs .Suas' ci';T'te~ ) é se lransfetió ao rf;li o -pod'tl"" 
absoluto. A ~icilia tinhíi tambem o ~eu· parlamento , 
eín que as a~as ·ordens ;sµperio-res ' itempre tl'acélird1> 

· (l}-Alro•õ~s, ·'l.iM!fia dcii 'p•l'll mostrar, "Í"""·':\i>brci!a rc1lf,lida.a>hum3 0111110\-.. 

M~e;\e~•'P""'r meuo• iio w,,ordh;1.!ll'i•\Ullltll! , sc ,p,e~1 J>e1P,o_ç\N>, •iiW~""P~. 
q,uc.lle-\ei:t_.r~ll'C do S"U lll_l!iD\O ~ra.çler. . ., r 

:a.·nohr~za he n·a1urillmenle Indolente: 'eJto·t~mc . qslléi;ocT®pUhicos, cin 'i·~~ 
~ l:la ·>J)oucà eióPeriesicia, . que . dullos .jcirn. Wa 111e&nia Inglatérrà , à .oamoilàl$s 
~cç> in~ll'!.,Se. :Jiastanle ..; ueglii;eiici;i ,ll!u. f11Acçií;es , ,.çR;\lQ~ÍM•· .F~$1l '"'"~º 
r"êcru~la frc'l:mmtemcÍllc para,.a cOnSérva'r. e'ht ac'tiviãapo. Ella iJ]J.i'raOs li1à4s; 
'iGl>sé;doiMo..g...........r. p'or-W'omons tron1plantlW0's"d'l11itrosil:li!1'BS·  
, \Oi me 11~1\1 :i'l\'IÍ• •rP~,u,., "llõ •: por ~!l'l""i"qia -~'"íl,, i<i• ;fi•is ;til'!id4J•. ; .l  
~':'•,.gi;adn~~o ~- ill~i~ '!ºs o,lbps. ~lles..'"~ po,c;Icm co~fl•~<!ir~!lll c.;im • P,"l>J>l~~'l.  
~d&-... i'ftlttlr1111iré!i'; -a ·~itl1'imp<1pl1llrrldtde· os ~o;llê 'pllrltO'da•& 'r'âtt~. ·  
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_entre Sl , CO'ff.fta O tiCT'S~f'tiJ.t ( T'CjJl'CSCntáTZf.es do- po-
VQ ; co111mun:ç ) twlnZirào estes a huma existencia pu..; 
ramente nom1nal. . • 

· Se pP.raunlMsem-uos , que-he1l~fiéi9 fem resuhad!> 
. ~Í Infflatt>rrn ela camcra dos lords , talvez uão fosse fücil 

de citar exemplos de más leis , que clla lenha evitado 
com a sua neg~tiva : pdo conlrari0- , poder-se-hião ci-
ta~ nl{Jumas bons, que ' ella tem rcgcitado, e concluir 
disso , que he mais prejudicial do que uril : mas esta 
condusão sl'ría "injusta ; p0rquc , examin;.tndo os -de-
fettos de hu.ma instituição , he preci3o considerar o 
que ella op~~·a in~ensivelmenfe '· em raião .da simples 
faculdade d unped1r o mal. ~1ng.uem tenta requerer 
qualquer cousa , quando tem a ccrt~za , que não a oh-
.tem. Ninguem empreh€.nde "1 sem alguma es e1ança 
de bom exilo. Huma constituição faz-se penn ente, 
por haver certa força eslabeleciC:la, para protege-la. Se 
uiio houvesse prova alguma positirn do hem, que 
a camera dos pares faz ; sempre se llie _deveria , cm 
·parte , allrihuir a moderação , que a camera dos com-
m.uHs .observa no uso de seus poderes ; o r<>Speito , que 
mostra esla ultima aos limites da sua authoridade , bem 
pouco determinados ; e a sua conslaule s~ijeição ás -re-
tras , que clla mesma se tem prescriplo. . 

Limito-me· á fazer Jrnma simples menção , de mui-
tas vantages collateraes , que resultão da camera alta 
( dos pares ) , taes como o esplendor , que· elta. dá iio 
governo per-.mte o publico ; a maior força que tem a3 
leis , quando a mesma no8reza concorre ú. sua appro-
-vação ; a emulação , que a diversidade das graduações 
espalha por enlre as_ .diffcrentes classes da sociedade ; 
a vantage d'offereçerá ambição certa carr~a fixa e pre-
cisa , cm que buma recompensa legitima-, he. preferjvel 
a tudo quanto se poderia esperar da demagoGia ; e a 
nntage ainda maior de conter a nobreza em certos li-
mites , de não a fazer hereaitaria· senão na linha do 
primogeuito ,-e de ligar os seus interesses ao interesse 
geral por meto de huma transfusão continua destas fa-
milias nobres em o corpo da nação. Não ha na Ingla-
l?1Ta _çasa alguma de Dnque , que não tenba hnm par-
bdo mais atfeiçoado . ' ror interesse proprio ' á libel'-
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dnde ào!! communs , do que ás prerogalÍV<l.$ da J'!Ohr.; 
za ( p~irie) : eis aqui ~ois o principio da cstah~li_da.7 
de. Cada qual teme mais , nesla hella o.rdem poht1c.a, 
perder o que já possue .,. do qu~ aspira ào que nã<>. 
'"m. 

_, 

, 

• 

• 1 
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:cido para l'omeçar a ordem do trilbalho ; se ll assetnblt{a 
está . Sl\jeil~-;,t operar se~undo ;i~ pro.posiçõps ap)·es~nlâ:
das pelo poder cxecuhvo. Jlode tamLl'm procNler a 
inactn-idade, como se via muilas ·n•zes nos anligos Es-
tados geraes em Fmnçà, por baverem-pr1tlim~inrcs, so-
Jn·e que Haõ se eM& d1kccôtdo , ·qucl>&ões d'etiquela ou 
de prccedrncia , e de prioridade a respeilo dos obj<.'-
dos , que se dPwm discutir ; &é. 

2.0 Diâsµõ itmtil. Hc este hum mal, noo~só em 
. ra1.aõ da perda do tempo; mus lambem porque toda a 

dcéisaõ inntil, aogriwnlaudo a massa dus leys, faz a 
5ua colleça(S mais ubcttr!\ , mais dillicil a conservar ua 
mt}~otia e a :ecimprehender. 
. 3,º .]ndecisaõ. ( l. J. , Sucredendo , que a medida 
jlr6;po~la .s~ja má ~ a indecíss11õ naõ són~ente he tCIDJlQ 
;perdido ; mas deixa suhsisli.r no publico hum ~tado i:l.e 
reooio ~ o qual 1::c>11siste no temor de que a mesma me• 
dicla Jta.õ SE\Íª por fim atloplada. 

T~;)ctu-se d'alguma boa mMidil ? Qµial , ·qúe dia 
deveria fazer ce$sar, .prólon{;a-se; e díslfructa~se e. se\J 
beueficio-· tanto mais ,tarde , quanto a indccisaõ sub-
siste. , ·. 

4.0 Delonga;r. Este arti~o confunde-se ·eom o 'ante-
cedente ; mas algumas 'ues dilfote. Pode haver rn-
zaõ de queixa por indecisaõ em casos , .em que naõ -ha-
ja delCJllgas ; como se depois de lrnma sessaõ se acaba 
por naqll r~w~r. -Wtle \tatnbem lla.\rer razaõ de qàci-
xa por delongas e1ú cá!I~) ,êt~ '}l:le 5e te11h1H:oii_se{';l\ido 
}mma decisaÕ. . Â i11dçciSaÕ em ,~aleriai; '}e.gt'sHlltYas 
c?rresponde a neg~çaõ de justiça , ~a ordem ,judicia-
ria. As delongas S\Jpet•&as nas àeltbernçõe& corr.es-
p_ondem as ·<lumo1"1S -i.nu.tcis , nos p1'0C~ós .jll.di-

Cljleft:,Devem-se clas;iScar no artigo "J;./ong<µ -todas as 
de!ihe1açÇí~s ,rngis -~ i~_uwis ) es11~lími11ar~s ~ue 11aõ 
ts~rv~tD ·~ huma decisao ; as >CJU~õds . mal ~J'denatlas ~ 
OU•áptesebfuda1;-em má ordem ; as OOJ.tleslaç'(Íes :pessoa.-
: · .~.li.11. .........,.. .. ....-..• ~~,~,., ,._.___ .,., \ ... . .. 

'  
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e!t ;. l.lS conversaç~es ~o q\le se p;i~sa nf)s d1c:1:trm e n~ 
mais lu~res de recreio. . 

5. 0 ' SÜ.rpre;o; pre~ipitações. A~ sÜrprezas consis-
tem na giria , de obter h~m~ 9e~isap i·epentina , sejil a- . 
proveitando-se ela ajlZencià ele l/ra.~1~e ·numero d.e JUem'" 
Lros , seja naõ dando á assem)?l.êa ~ ~emp.o emeios P.~ 
~6 informar. o mal ;r~ p~·ecipita.Çaõ está no p~rig~ de 
que ella poss,a encobrir hum~. surpreza , .ou <ple dê cer-
~o caracter suspeitos.Ó à hui,l}a decis'aõ al~ás bene-
fica. 
. 6.0 Fluctuacaõ nas medidas. F.,stes inconveniente 
podi;,i.-se refor~; ao· artigo del9ngas~ e temp0 pei·dido ;' 
porém O mal , q~e elas 'fluclU!l?Qe~ resulta , he muit~ 
mats gmv~. Elias propende~ a- 4i.i:ni~uir a confian~ 
)11!.·prudencia d'1,1.sst;mhJea., ·~ .n~ gJJ&açaõ d.as ine~i~ > 
s1,1.e ella adop~. ' • ' : 

.7.º Ques,õ;$ ( p.ersonq,lúfaçl,e,s ; querellg.s ) .(~) -.· 
O l!lmpo pE)rdu,lo he neste c;<iso o men9r mal. f.:; m- · 
;yecth~s e · perso,m,1lid,ades 1;1~s ~~se)nhleas poli,ti~as pi:o.,. 
.d.l,lzem ~j~p95;Çõe!? as ipais· ovr.osi's .~\ inclagaçaõ da ·v~r'";' 
dad.e , e 1;riesmo t~nqE)PJ ~$l;,t.p~ei .fon:nar partidos v}o1 
l_~os, . q.ue. p9cj.e,ni P,egepeJ'al: eni. mei·ras, civis. A 
l;ii~~o!Í~ ~e. }lo~a , .f!i·ij.~ f.pioD:i~ no.s !i<J.o JitJ.mcroso~ 
exemplos disso. A guerra n~da ~µru.s he dp qµp 9.' 
coneU[sJ;> ~e flCl95 RS J.P~S <:\ç,s.trpct~vos • e o µtal de. 
ji!l,nJa is.~e.~r;},Fi>:iJ ~ pe .fee1o 

1 pie1~.p~ ~&9ª1 ~o 4<!~1'? d~ 
de huma gu~rra estran•geu-a. . 
, f)l~~s ;a.1;1t~e e~ar a h11;11l ~ermo t~a .r~,1: ~ as 

1 

:m~p,.ct1,~_qi;, -. i:Je que _s,e .usa na!? assenibMas p9hb,~s? 
J\~~~t~µem..o.~,i~5~ps ip.lal,Jl).c~.t~ .estra:nhos , . ~q~~~~s .d~ 
,~y.c ~e <lev{)~ia?. 9CC'!l.lWr. .M~li~14ei~tes ,, q~e ?-fC?.1"; 
r~,w. t9(lq;; )QS .~1.a~ ~ ,(~zep,i <iº!.11 qµe h,â.lª nesltgenc~a ng. 

,,esse.n~\~l. 'fr:ul s. ~ pess9as ,, · ;~~W lOlJl~Õ parte n~stlt 
guer~ de ·partido~ , es.th5 .fi'f11Íma.-~~fl\!C~e dé ttgitaça? ~ 

.J.Wfr~ll),epJo. ,A ·~W!ClSil'.l'ª,).~~~SÇ>.I)fip.nça os e1~1;ana }~ais > 
,,f.l.o ,.gpe ~aõ J~·ja ·~~il ~4'~ çi~eduhdade. p 

.(A)-0 l\"'1a.ct.nr , ao ipiprcssor, . fa. .franspD$it-iii .no qp.\nto e acti•.!.'o~rtU;~- 'J 
(JC'll'" que na: enu,meriiic;3Õ Uns inconv~nicntcs , que vem no prinçiJ>io dtr t•rt.pihtlu \ 
iil 6,:o '.i.t<:bnveniénte 1'c Q.u.tõcs ( <J~t'l:ellis), 'J o 7. 0 , ~uri>•cr...; 111·"""pi• 
1"\V•s, l( N.1>tJ & trauuctl)I' J. · 
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resultado mais cr.rto "\•em a ser o prl'jtiízo de à .edito , 
desgraca para huma elas Jlartes intercs~adas na <fUestaõ , 
e móitâs wzes para amhlls. . . 

8." Falsidade. Classifico .neste titulo geral, todo3 
os actos éontrarié>s á mais perfcila Ycnladc! nos 'procé.:. 
OÍmentos de }mma as~enibléa flOlttÍca , da qual a búa 
fl\ deve for ·a printcira qualidade • Esta .m:ixi-
ma nem pek!s 'qu'C menos a obser~õ serli contraria.da.; 
porém, 'qúanfü ·ma,is se .'esdaréccm os intéressl's pu-
Llicos '; ~:i1110 mais. se pei;ceberá a sua.. importancia ~ · e o. 
quanto dl:i !.!e jpsra. · · . ~ ' 

9. 0
• 'DcdJõe~ ~ciosas pela ted'acçafí. , Hnma ~e

C!.acçaõ ,-icio~a ,}~~ a. 91ie_ peccaN pe~a ~o~·m~. ~ naõ pefo
fu.ildo ou pnnc1p10s ; a que uao exprime mteiramente , 
óu claramente , o qne·os legiSladores parecem ter tido 
lla intenç~p. f-,lla' pecq. .por excesso, se contém algnmâ 
couza dé' s~1perflno ~ e )JCCa por falt-0. , se naõ diz ludo 
(juanto ero. rtccessario.' Elia he ob~cura , se apresenta 
liuma confúsa mistura d'iâú1s ·: ambig.na, s~ offcrece 
dois ou' '.mais senti'clo's' 'dê maneira que diffei·entes ln'-
di viduüS interpretem nella decisÕ<:S oppostas (a)~ 

. il).6 Dtcisões viciosa.l pelos seus p1·ifZcÍpio$. De-
tizaõ c'o1}lral'ia . ao que tleYê'rn ser ,- para correspóncler 
ao Bem da sóci'edadé. · 

·' .foad os , irt'c~nveniént'es enumerados acima ,"en-
'cerraÕ-Mi néste ultimo·, por linhris maís .o'1 menos dir~
~tas •1 , _ • , · · 
' Quai\'cfo hnmá ássemhlé'a dá huma decizaõ' imP.rQ-
,]rÍ\l. ou' ~r€judirjrll , élern gupor-sc, · que· ess~ d~cjstõ
uaõ encer'ra ' widaçleiramenfe,a sua vóntade. Se . a ai-
·s~mhléa h'c d:il\lpdsta como o · deve ser, a sua vontade
\eàr de ·conformar às suas decisõés á utilidade publica , 
. e q'uancJo ~e des'via desta -regra, he por huma ou outra 
das seguintes caasas. 

-'1 .º .i\uzeiida; A vontade geral da assembléa, c'ôp-
sistc 110 tot6 da máKiridade do numero total das seus 
membros : mas quantú wa1or he o numero de seus 

{·a ) llet om mar.clo aos leitores ele ~•r o <[uo •• di5"e rospeito ao rs.tilo' das~
s no ·T..-.!ld o dr lesi•/a(oõ ( tl_o Mr. Bcntbom YToq10 jiri111eiro P"l!· ,341, 
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memlm~s , que naõ se achaõ prese11tes á formacaõ d11. 
i;ua vonlad~, ianlo 111,ai~ dmÍdciso p'arec;e-.; qu\! à rnn-
tade arn),uud:r~a como Lal ,. Q seja com ~tfoito. 

2.º Faltá de llbe1·µa<le. Se icm havi'Jo , alau~a Yi~ 
olencia na volaçaõ, clla na6 pode sc1· c~~Corme ;.Í. \·on~
<lc intcwna dos·que votaõ. · 

3. 0 .Sc<l11cç'1L\· . Emprcr;andó-se mi;i\ós scchlctcircs pa:-
ra operar sobre a fontade dos memliros , po<lc suc~d<.!r , 
'que º. vol? .enunciado naõ seja ~onforrue ao \oLo <le sua's 
.cog,sc1encia~. . .4.0 Erro. Se Oll membros_naõ tem tido meios· de se 
ins!ruirein d:1 vc'rdade, · se se lhes tem aprêsehlacio 
hnmri. exposiçaõ falsit das co~sas, o seu rntcndimcnto 
se adiar;[ illudido , . e o voto , qnc neste ca;;o elles teriaõ 
dad0 , naõ hc ccrtatU<)lll!'! o que émiLtirnõ se fossem mais 
bem informados. 

Estes saõ o:> ' inconvenientes ; a que huma·assem-
Lléa politica p6de p;;tar. cxpo§la d;'.sdc o principio de su-
as ópcmçõcs , alé aos seus ulti.m<J result_ados ; e o 
sysiema da sua policia se aproximitr:Í .lanio mai:> d:t. 
perfoiçai), quanto ellti fo1• mais proprio a evilá-lo~ , ou 
a reduzi-los ao seu menor termo. 

üida artíao .do regula1;nento eleve ter por ob,iecto 
evil:i.r ham ou outro, ou varios dc!\tcs· incouycnientes : 
mas além da particular vantag·cm , que deve resulla1• de 
cada hum de seus artigos to1nado separadamente , hum 
hom syslema de taclÍl';t aprer.êntaní, na · s~a totalidade, 
lmmit vailtagem muito geral. Quanto mais ellc se apro-
ximar <la pcrfoieaõ , mais facilitar:Í -ra todos os roop1~
radores o excrcicio da sua intcllir;cucia , e lhe permit-
tir:í. disfructarcm mais da sua libcrd~d~. He por intcr-
vençaõ de hum bom rcrrulamento • que elles ~c~·ui) t}tdo 
q'uanto podem ser; que , em lugar de se enl ra<1ucçe-
rem e oonfunclir cm razaõ do seu graudc numero ,, c·l-
le3 se prestaraõ mutuos a~1xilios· ; que poclcraõ operar 
sem confuzaõ; e que ~e aproximaraõ , por ·hum.a n:ar-
cha rn11nla1· , ao fim i:lczcjado. . 

Toda a cans;.t da desordem redunda em pt'OYN!o 
d'alffuma inflnencia ilkgal, e iatrodm: poueo . a pone? 
a tyrannia ·OU a auarcbia, O dc.spolii>mO Oll ll Ür~magop;ia , 

·Seus fúrma;; s-.t~ vioios-iü; 1 11 :.: ;l:sc.ml1l~~ t!.c\t' cneontrat· 
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bilrr:tncos êni stias acções , sémpre muito lenta ol.t 
muirapi.<la, vagarosa nos preliininarês , e precipita• 
da nos l'eiultados.. Faz--se preciso mesmo . que , neste 
raso , parte de seús me!Ilb,r~~ se resim1e. a hum esta~o 
-de nulhdade , e renuncie a 1.ndependenc1a de suas op1-
miões ; des-de ei;ro momento haÕ exisle mais ' fallarido 
propriamente , o corpo ( corporaçaõ ) político. Todas 
as deliberltções s~ p~eparaõ em segredo_por hum peque~o 
no numero de md1v1duos , que podem fazer-se mmtó 
maií' perigozos; porque, operando t:m nome d'-a8sem· 
biéa, naõ tem que temfilr rffiponsahilidad€s. . . 
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CAPITULO 
DO PR1'SlDRNTE. 

Hum Pnsidanle --- unico _:_ permauante --- sam-
p1;e subordinado á a,,uemUéa -;- !llio exeroondó nel-:-
la , mtiis do que as fimccõa,f do ,ma o'!Ji.cia _._ dez'.t~ 
$ó por e/la -- amovível só por aUá: "'D~enyolvcrci 
~ justificitrei estas. <liffcrentes condiçõos. 

Não me demoro a p11ovar , que he preciso hum 
PJ!Bsidente para dai: aclivitla<le á assemblea , cstaLelu-
cei' o debate , r.ecolher os volos , faltar ein seff 1~omc , 
f·mat)ter a ordem. ( 

. ile tela nalul'eza de todà a as;;emlMa <lelrhcr~., 
far.er nasc~r contestações a cada momento : os mgu~a.;. 
meatos mvept:íi:ão-se para ohvi~l' a isso ; mas quando 
llU~cefl) as COllleslftfÕCS prc.cisa:-se d'huma Jl~S~a ll~Ít;,. 
tonzi.tda píl.ra apphear ·bs regulamentos·, e tmrmm.ar un-
m.e<liauunenté tlifficul<lades , que intel'romperuão ·a m~l·,, 
dia. q0$ ll<igocios; se fosse neeessâ.rio appellar · á mes1u' 
assembléa. 

Este pr.esid<mte deve ser uni,ço. .Se· ·houv~ss.c sfo-: 
_is , .toda$ a~ ~euis q.ue a00,n{ec.es.;ie . IJUí.llij,IJ.Cl' d~ffercp9a 
.d'o,Piniões en~r~ ell,es; fl~~ ~~ve{a <leci~ãp . _SA hí!, 
II)ars dÇ> .q~e d?<i~ , teremq~ J~y.ma .pcqt}.CHJ a~si;,n:h)1;.~ • 
em que liavera seus debates , e· que prolona~ra rnulll"" 
iJ\lellte os ncri,odds. · 

;E;~e pi.e.sidcnJ;e unico , deve ~r .permíl;llen~e .~ n·XQ 
SÓ .Pª~ª cv1~r o~ C!~har.a9os elas tiei~.~:s. r_epe_l~~.~s ; Jl'!;..~~ 
prmc1palme11te para btim ~,o !lm;t. .pjhqQ. Scii.do· pi.w·-
mauentc ~ !c.r<Í ID,ais expcrj_e!~çja , C<?,IJ-h~~f.r4 .IJ}~Jh.<•1·. \L 
y,~sew.bl~ , e~lat:a m;tls •lO lP,cte ~as 11ea.o~Qs , e sP,.l)lW-
se:-.ha aiai..s interessfldo a· tleset~ho.-le3 m:-lh9r 1 !~Q 
que bum pl'esidentc t~ mpurario. &te, qnt! r Cle~c.:u-

http:y,~sew.bl
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penhe hem , quer mal as suas obrigações ,, qeve !lempre 
perder o seu Jugar. O presidente permanente, como 
não o perde senão desémpenhando-as mal , tem muito 
maior motivo a cuidar nos seus deveres. 

Haverá receio .de que , em virlude_ da permanen-
cia, o presiden~ adquira dcmasmdwpFe)londcrancia ? 
Mas , qmr:1to maior esta preponclerancia for , tanto ma-
is util será .á assemhlén , lendo...se , para conseguir 
-esse fim , todo o cuidado dfl ti1m·-lhe , por meio do 
~cgulamento ? os iuei~s de aclq_uirir hu:na infl_n,e1:cia. 
1llegal respect1vamwil~ H ordem das moçoes, _e ;i zt-
Mcim de rt"Coll1er os votos. ' , 

Porém como_'he pr-e~iso n~o expot' huma assemhfé-
a poliliea a cahir em inacçíio por musa de molestias ~ 
mor~e' , a~encia \oluntaria ou necessaria . do seu pre-
s.icle11te , cfe'"e haver substitutos nomeados para exer-
f!e·r o--seu lu·g.n:r., e estar.em. promptos no momento pre-
ciso. A omissão de uma cautela, tão simples e tão impor-
'lante , annuncia hum gráo de intpericia , de que se não 
júlga11ião os homens capazes , se não houvesse hum. 'e-
'xemplo disso hem-clar9 n'huma das maiores e mais an-
tigas asse-mbléas politicas (a}. - . 
· Teclas asfttncções., que pertencem propriamente ao 
~fficio de pr~idenle ,. pertencem-lhe po1· tl.uas capaci-

. tla_de ;- a d~ - Jt.1.iz- entre os membros ind_iviclualmente; 
e a de a&enle d' assernbk-\a ~ Juiz quando acon.lece hu·· 
roa cruiteslaçaõ , que he p®Cizo <lecidi1· : agcnLe ~ nas 
out11as ,çiperações do seu minisle1·ío· ( b }1. 

> .(à) ~i;urts mcnthros muito Jlrali®s do p:irlo11YCu1o bJ•ihmnico , que. ca·,,~consnl· 
tcPa es\c rcsp~ito 1 • niio .pcn6âJl,1 ncs e: ~·Ucula1· , como :àlr. Renijmm. ~ulgúu , 
p elo <:ontr;wio ; que havcda 1>a:;tanlcs incon,·cnicotcs adm11tin<l<lw~c sul>slilulo.s. 
NcgOCio~ iuiinjtã'mcntt. mllltipl.f~ortlus 'C ·ti·actados com di~rso.s íntc1·Y0tllo:; Jc tcnl- ' 
~; sertlo cx.r>ostos \1. Lrrcgul'ar19ades , no seu fot!p:mJurio , se passas5l'tn .voe di-

•fl'crenksinãos. ·~Porém o maior p.crigo seria o de ~1u.ma divcrsic.h,dc tlc d.ciisões, 
te que .1·~sul~n.1·1u.u antcccdcntçs (\.o ntr~~itodus. , Uc 1w~r.iso sal•cr , Jlor~ yar·\'alor 

1' 1'·csta oó,jeC(ttO, que Oi rcgw,lnntcntos pnl'lanumtarcs uúQ csH'ío~cscrlptotJ/ que cxis-
tcni súmçnte poc lrudiq ·ão ,:tte C(Ue se fuM:lão cm ptci:vden~cs ~· uu .Ucei~~s ante-
riõrclf; o que.os.expõe a variar. 'Este inc.onn~iiicnlc não tcda lugõlr n'huma ~5"' 
lietpLlc;i , qna 11;\·case o seu rcgulnmcnfo 'CScn1)to~ , 

( h 1 l>or .cx.cmplo, Jlt~por a qu~stü~ ( dCclarar o r csultndo dos rol os • 1lar or-
~~V5 aos s.u11altc1·l).os; vro.fcrir a91·aAcchucntos ou r.eJlruh~n1·ücs a ctuiicst~cr indi-
'\&ih.to~ 1 &~~ · 
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. Nestas duas capacidacfes , todas as suas decisões , 
todas as s~as operações d~ve1!1 ·subordinar-se. á vontade 
{l'assemblea. A assemblea so tem hum mollvo para se 
referir a elle , que he o da supposiçaõ da SU•l confor.:. 
miaade ao voto· geral. A decizaõ do presidente ,. se · 
ella he o que deve ser, naõ he mais do que huma de-
d.saõ 1fada pela assembléa , em menos tempo do que 
ser'ia n-ecessario para ella mesma á dar. 

Disse, que . o Presidente naõ devia exercer n'a_s-
sembléa alguma outra funcçaõ , mais -do que. as propria-
menie pertencentes ao seu officio ; isto he , que elle naõ 
deve ter direi~o a fazer moçõe.<i , deliberar , nem a 
votar. 

Esta decisaõ redunda em sua vantagem , e do 
c'Q-rpo , que elle preside. 

1.ó . Entrega-'!le inteiramente ás suas funcções , e á 
cultura dos talentos pa,rtici1lares , que ellas exigem. Se 
tivesse de sustentar o caracter e reputaçaõ de membro 
d'a:ssembléa , tllle se distrahiría mmtas vezes da sua oc-
cupaçpõ principal , e teria certá especie d'ambiçá~ diffe-
rente da do seu lugar ; sem mesmo calcular o· perigo de 
a naõ conseguir ou 1desagradar , e de enfraquecer a 
sua consideraçaõ pessoal , por meio de pertenções mal 
fundadas· · 

'!2.'º Esta exclusaõ tem por bâ.ze huma razaõ superi-
or. Trata-se de o,iscntar das seducções . da· parcialida-
de; de o pôr á salvo de suspeitas ; de naõ o 
mostrar como parte ·nos _debates , e~ que deve ser juiz { 
de o deixar na posse de toda aquella confiança , que 
só ella , . póde dar ás suas decisões o ,heneplacito de. todos 
os par~idos. . . . , 

Dir-se-hà talvez , que ilaõ p0dendo o presidente 
ser neutro e' imparcial , mais do que qualquer outra 
pessoa , em questões , que interessaõ a naçaõ inteira ; 
obrigado , mesmo por dever ,, a occupar-se incessan-
temente dellas , valeria mais darse-lhe hum poder ,' que 
o. obrigasse a declarar., e fazer conhecer os seus ver-' 

' da.deiros sentimentos, prec~endo-se desse modo a assem-
hléa ; du que deixa-lo ;gozar, encoberto do . falso exte- . 
rior da impai:ciulidade, de huma copfian_ga , que elle1 

naõ merece. · ' 
D. "' 
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·· A ~sf,a 'ôbjecçaõ ha mais que hm:na resposta a da-!"; 

:f>rimeiramebte , naõ sê pode negar , que os seus: 
mllmos sentimentos, em quanto naõ influem de; 
hl~ma maneira illegal, naõ in~eréssem a assembléa: mas 
elle .naõ os pode manifestar sem fazer-se menos agra-. 
davel a huin partido , e expór-'s~ mesrilo á suspei'ta 
'cle parcialidade , · o que aliéi«i sempre mais ou ffie.... 
nos .a confiança. 

Seguhdo, se lhe permittem de ser imparcial ,. ·elle-
o será mais facilmente do qu.e outro qualquer. 10 ' seu 
inodo de assistir. aos debates , deve sér mui differente 
do modfi , por que assistem e os olíservaõ os mesmos 
debatente~:. A sua altençaõ ,,· pri.ncipalmente dirigida 
á conservaçaõ das formulas e da· ordem,. distrahe-se 
'do ponto prh1cipal da que~t.~õ. As idias ·': que o~~u
pão seu esp1ritü, durante a scena do debate , po~~m 
ili~erir das que occupaõ os actores , tanto como os. p<:)n-:-
samentos de hum botanico , ol1iando para lrnma cam-
pina , podem differir dos de lmm pro,prieiário de ter-
i:as. o. habito facilita muito estas especies dt! abstra.~ 
ç5es. Se naõ fosse assirri , como pàderiaõ juizes clíç_i-
os d' humanidade fixar a sua attencaõ-, éom perfe.ita 
Ímparéialidade_, sobre hum ponto da lei , ao mesmo 
te..mpo que huma familia treII)end,o, espena , ª ·sua vista, 
a resultado da· sua sentença ? 

Resulta dô, que acabaa;ios de referir', que • n' hu-
:ma · numerosa assemblea politie.a , em que se deve es-
perar de ver nascerein paixões e~ intrigas ; he ,p.tecis<r;: 
~; aquella pe:soa incuin'bida :dc. as moq~rar ,·, n_u~ca se ·ve-
.1ª na necessidade de s.e alistar em hum par.t.1d'o , <le-
s,usci:tar ~migas'.· ~- ~n~1!1i:gos ,. ~ passa'r ·do · caraeter <le 
combatente ao de arbitro:, 1e âe; pol,llpremelter, exer-
çe.rÍdo funcções oppostas ,. o r~peiio devido ao seu cara-
çter pull~jço. 

Vl)!rias· asserpbleas só daõ voto ao presidente nos 
ca.Sos de empate. Este direito sei-ia muito mais contra-· 
rio á i1nparcialidade , do que ó de votar em todos os 
casos , e naõ ha r.azaõ alguma , que ,allegart•em seu fa-
' 'ºr. o pa1ticlo mais simples e o mais natural· a tomar·, 
nos casos d' igualdade de votos ' he de jul3a-r: a ptopo"". 



""\'llÇaQ , que Daõ tem obetido.a maioridade. de votos ,; como 
decidida negativamente. Em objeclos d' eleições , vale 
m11.is a sdrte , do qu~ dar voz preponderante ao presi. 
dente. A sorte a nmguem of:fende. 

o que me. resta dizer ares peito, da escolha do presi-
Í:Jente , reduz:..se a poucas palavràs. · He preciso , qúe 
elle seja escot~ido pela asscmbléa, exclusivamente por 
ella ;i , á maioridade absoluta. , e .por csel'utioio. He 
preciso tambem, que . elle seja amovivel sómente pela 
assembléa. 

~ 'Tudo isto se deduz do mesmo principio. Niiig.u,em 
devf) occupar simi~hanle lugar, sem ·qúe possua a con-
fiança da assembléa ; e n' hum gr~o superior a qualquer 
outro. Todo o hem , que elle póde fazer , está em 
proporçaõ desta confiança. · 

Mas naõ hasta, que tenha huma vez possuído tal 
confiança ,. he preciSi'l , que a possua continu,amente. 
Se ella cessa , a utilidade do officio tambem cessa. Sem 
.a faculdade de destituir , ~faculdade d' elegér seria pre-
~udicial ; porque de todos os inimi&os o mais odioso , 
'he o amigo infiel. Se fosse necessar10 separar estes dois 
poderes , o de distituir seria preferiv!'ll ao d' ele-
g~r. - , 

Estas regras convem particularmente ás numerosas 
~ssembléas, e a corpos legislaüvos. As commissõ~ 
( comilés ) , secções ( bureaux ) de corpos legislativos ~ 
tribunaes de justiça; naõ·tem as mesmas ra1.ões para ne-
gar ao presidente o direito de deliberar, .. de votar ou 
dezempatar os votos. • . . 

Huma assembléa temporaria, que se reune para 
certo objecto accidental , naõ tem os mesmos motivos , ' 
que hnma assembléa legislativa tem para nomear o seu 
presid'ente. O perigo das.eleições consiste na perda_de 
tempo consideravel em discussões , -que fazell\ demorar 
o bjecto para que se convocáraõ. Nas assenibléas dos 
con~ados e~ Inglaterra deixa~se ap~siden~ia Sherife , 
offic1al publico nomeado pelo . Rei. A vantagem 
d' escolher hum J>residente.. he inferior á tranquili- -
dade , e e~pec;liçaõ dos negocios. · 

O regulamento da presiqencia , tal qual se propõe 
aqui ' parece taõ simpl~ e taõ conveniente ' que he· 

. D.-~ 



natural de pensar , qÚe clle deveria a preserilal;-Se por SI 
mesmo a todas as asscmhléas politicas .. 

Mas se passamos a consider1r o que se tem prati.:. 
cado em clifferentes nações , veremos estas regras quasi 
sem.pre de~êouheci.das. O syslema inglez , que mai:; 
se aproxima dellas, diífere em hum ponto essencial : 
élle permitte ao preside'nte deliberar e votar.' Todos Oi 
estabelecimentos começ;ÍraÕ em. tempos d' i{fllOrancia : 
as primeiras instituições apenas poderaõ ser ensaios 1rnl'is 
ou.menosdefeituoso.s; e quando.aexperienci<t fez sentir.os 
i'nconvenienles , o espiritq de rotina oppoz-se ús refor-
mas. O mesmo espírito ' ih1pede, além di$SO, de in~ 
vestigar as verd;;tdeiras causas do mal. 

' ., 

• 
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C A P I T U L O VII..  

DA INICIATIY.A D' OBf,IGAÇAÕ, E DO DIREITO DE PRO-
POR, QUE DEVE SER COMMUM A TODOS. 

De.-e haver cm qualquer a~sc~h~éa hum i11dh:i-duo 
P,ncarret~ado officialmenle <la 1'.niciativa ; ' isto he , encar-' 
regado de começar as operações e. de propor as medi-
das ; pois que se nenhum membro em parrlcula.r fosse-
ohri<Jatlo a ter hum plano , poderia bém ser , que nm-
riueri1 o tives·se , . e que ludo ficass_e cm inacção. 
· He necessario não sómente hum projecto em cada 
occasiao; mas prcci~a-sc mçsmo de certo seguimento ' ou 
Iig~cão entre os projectos. .Não basta cncamiuhar a pri-
-!r.eira sessão , he necl"ssar10 ·precaver a todas. Ue:ve' 
seguir-se hum plano geral , que ahranja '. todas as ope-. 
. rações competentes , que as disponha na melhor or-, 
.dem , e as dirija até ao fim. 

Esta iniciativ.a d' obrigação deve naturalmente per- . 
tencer a quem convocou a assembléa , e que melhor 

· conhec~ as precisõ·es do Estado. A <;Iistrib.uição geral 
dos trabalhos ' he da competericia da a<lll}i'{listração exc-
rnti:va. Os ministros propõem , a assembléa delibera 
e resolve. ' ' 
. Porém o direito d' iniciativa não deve pertencer 
~xclusivamentc ao poqer executivo. 'Qualquer membro 
deve-o possuir igualmente : isto funda-se em ttcs razõ:_ 
es principaes. 

x. º Vantagem de ser em proveito commmn a intelli-
g_encia·de toda a assembléa. Tanta probabi..\idade h<t 
d' ohtcr hum bom conselho de huns, como de outro.s. 
Limitar. o direil!l de propo1· , hc renunciar a tudo qµan-
tó se poderja esperar da .parte' dos que são exclui dos dcs-. 
sa faculdade; he instituir hum monopoliC! prejll.dicial· 
ior todos os principios , seja exlinguiudo a eÜl.,ulação. 
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dos que dessa ·maneira se reduzem a hum caracter ~~~~ 
ramente negàlivó , s~ja porque se .cóndemnão os ma10-
res t;i.lentos á inacção. Os .homens mais intelligentes-
e · capazes podem , n' hum .tal .regime exclusivo ,- eslar 
subordinados a. outros , que lhe sejão muito hi.feriores 
em aplidão e conhecimentos. · 

2.° Faculdade de reformar abusos. Se o direito 
de propcr só pertencesse aos administradores do execu-
tivo' os abusos' que lhe são .favoraveis., poder-se-hi-
ã? f~er perpeluos·. A assemb~éa não t?ria meio algum 
d1recto de os fazer cessar. 'Sería o mesmo qqe dar ao 
governo a mais commoda especié de negativa para todas 
as medidas , . que podessem desagradar-lhe , . sem estron-" 
do e sem debates (a). · 

3.º Perigo do direito negativo , quando ·ezze exis..:. .: 
te só. A assembléa, que estivesse _reduzida, em con... 
sequencia de:;te arranjo , ao unico poder de regeitar ,. 
poâeria tentar-se de abusar qelle ; isto he , regeitar ali 
boas medidas , s~ja por hum -sentimento de orgulho, 

1para não parecer nulla , · e fazer hum aclo d aucto-
ri~ade ;~ ou s~jã para constrang~r ·o Governo , 
e mduz1-lo a ceder n' huns pontos para obter outros ; 
porque o direito de recusar pode converter-se em arma 
offensiva , póde-se delle fazer hum méio posit!vo de 
constrangimento. Por isso, hum tal systema, em lu-
gar de pr9duzir harmonia, poderia muito bem occasionar 
a desordem e. fazer n~cessario, que a assembléa usasse de 
huma conductà arli6ciosa contra o P.oder executivo._. 

Mas talvez se diga , que a direcção dos negocios 
dé-ve-se cou6ar aos 1officiaes do poder ~xecutivo. Se a 
elles pertence .propor as medidaS' , que as necéssidades 
do Estado eXig1?.m , como se. ha-de isso conciliar com 
o desejo , que he natural a todos os ·membros de fazer 
:propostas ? pois que este direito , para ser efficaz , sup·.!.. 

(a) Anligamentc o parlamento da Escossia estava subordinado , na ,ordem dO 
seus tr;1balhos , a hum comité nomeado J>Clo rei: Os lurcU d1ts arlicles crão que~ 
6Ó tinbão a inicialiv:ulc todas as medidas. Ellcs prCpara.l'íío d' antemão tudo quan;- · 
to de,•i.a apresentar-se á-asscmblea , e por consequcnçia tinhão linroa negativa a~ 

·t1Dluta , muito mais cfficaz do que a que podcrió·bavcr durante 0 1 debato. VcjtMtt 
l!.obcrlõon. llis\orl:i da Lscos~i.1. Livro 1. o l\ei11a.llo de·Jam'lll '°"· 



:põe,, que a nssemhléa tem o podet· de se occupar Qq.~ 
.mesma~ propostas. No caso <l' ella se occupar dás pro~ 
posiçõ~s 4,e seu~ me1nbro~· , tcpemos ·~ pl~no ministcrí.:. 
alsujeito·a sermlerromp1.do por moçoe$ mcoherentes, 
e mesmo inteiramente traostornad9. ,Não haveria eotãp 
marcha regular de negocios, e. dahi poderá resultar hum.a 
confosão geral no governo. • · 

Só posso responder a tista-.ohjecção ~u-ppondo , que 
na assemp.léfl haj~ !1!:1-ma dispo.siç~o habiLu.íl;l de dei~ar aó~ 
ministros o e~ercido ordinario 'do cl'ireito <lc 'propqi:. 
Ella conserv'1.r:1 este privilegio a topos os setis membros 
indistinctamcnte ; ' mas concede~á .p)'Íoridade , P.Or hu--· 
ina convenção tacíla , ás proposições minisleriaes. t-- , 

He nisto , que dev.c-,se observar a cóqduct!! do p~r
lamento hritannico. No curso ordin~rio ~as cousas, 
todos os olhos estão filos sobre _4? ministro. Quer elle 
aptescnte hum plano , quer falle para o sustentar , he 
ouvido com hum gr~o d' atte11ção, que só a'elle se pres-
ta. Por conseplimento geral, ãinda que tacito , nun-
ca se cm.neção ncr,ocios irnporlip1te.s sem que ~lle cbi:guc : 
he elle quéJU prppõ~.todas as gràn<les meti idas : seus' an-
tar,onistas .. limilão,-se a con.traria-lo; ,,J;\'.huma pal~vra ~ 
elle hc o direclor ~ o motor em chefe ; a pes~oa .p6µ-
cipa}. . 

. Com t!Jdo , elle não tem ,p.or direito a mais le.ve 
prcemin~ncijl : não existe regra alguma~ que dê ái; 
~u<,1s moções p..i:.!lferencia: nenhuma vegra, que lhe 

·,conceda prioridade em. fallar : he cerla . dir?posi~ão , que 
so e]iÍ5lé por c_onveniencia e utilidµc]~ da mesma às~em.
blé11 ; he o resultaâo da exper.ieqci~ e da reflexão. Em 
quanto o ministro possue a confia'nçá 9.a maiqridade , 
estft~!ie'guro de conservar o pr~vilegio da iniCiàüva· :. SB 
pende esta confianÇfl , não _pód~ conservar-se no ~minis..:. 
leria ; hc obrigado a ceder o seu lur,ar: à oµlro. . 

Não posso dispensar-me 9-e ·den.unciar aqµi hu111 
erro popular em Joda a ex.tensão. da palavra ,_ tanto pe~· 
la pouca reflexão , que elle mostra , c01;no pelo numero 
dos que o adopLão. Este erro consiste em concluir t 

que huma assem~léa como a dos· communs ( pada17lénr-
to ·d' lnglatmra), está corrompida sq~ente porque 
na sua _ma1·cha orclinari~ QS ministro:i· a d,irigcm. , .~~ 
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~uposta prova: de corrupção ou de euhnrissão d+ à~ 
sembléa he > . pelo contrario , a pro:va real da sua liber• 
dade e da sua força. Por que razão dirige o m1mslro- · 
sempre o parlamento ? He porque não: .o podendo di:. 

· ·rigir, não pode mais continuara·ser ministro. A conser-
vnção do seu lugar depeúde do seu credito perante o cor-
po legislativo. Súpponha-se em todos os membros d':.. 
~ssembléa a independencia mais heroica , e digão-me 
como , a este respeito , as. cousas poderião ir melhot' 
do <{UC Yão. 

l\'OT A SO~RE .! PRESENÇA DOS MlNISTROS· , 
is' ASSEMBLEA. · 

Mr. Bentham naõ insistia em a necessidade dll 
presença <los ministros na· assembléa legislativa ; porque 
a s~1ppoz como regra subentendida e necessaria , segun-
do o inalteravel uso do parlamento hritanico ,. aoncfe 
nunca entrou na. cabeça: de ;ilgaem ,. que eY.es fossem 
exclui dos. . · . 

Esta idea , verdadeiramente anarchica , prevalecia . 
de tal foFma em França , quando se couvoeáraõ os Es:-
tados geraes , que os ministros naõ pensáraõ mesmo d'e 
assistir ás suas ' sessões. Em nada tomáraõ a iniciativa· t 
abando1üírnõ a assembléa a si mesma , sem nenhum pla-
·no, sem nenhum.trabalho preparado, conser.vando-se 
estranhos à tudo , como se guizcssem obrigar a autho-
ridade real a· re'ceber as ordens do vencedor. Isto era 
já huma abdicacaõ virlua.I. . . 
' ' 0s ho~en~ judicio~o~, cujo numero era granqe n.es-
ta assembléa, se hem que naõ compuzésse a ma10-
ridad,e , depréssa percebêraõ os inconvenientes desta 
falta de· com)exaõ entre o corpó legislativo e. o poder 
executivo.. Poucas sessões deixaraõ de dar provas deste 
desacordo. Hum jornal:, que se publicava cr ~ o nome 
Cio Conde l\'.Iiraheau ( ainda qu~ elle r;aõ tinha parte 
àlgnma na sua. composiçaõ ) des-d·e o mez de Setembro 
179º, fez,ver bem claramente a neo~§sid~d~ d.e.-que·:a,µ-:-

' 



.., 

<lassem de, concerro, dando-se aos ministros assento e· voz. 
rommltativa n'assembléa. A citaçaõ desta· passagem naô 
he· fóra de pi'oposilo a-qui. ( Giueta, Cóurri-er de .Pro-.. 
.-ence N .. 8 n4). ' 

« Debalde huma política mesquinha e Ó{lsc01~6;rda per-. 
.,_. tendP., q1te a independencia do corpo legislat~':P sof-
« frei-ia damno em virtude ela r.euniaõ ,_ de qúe hum 
1( Estado visinho nos of:forece o· exempla , e CUJOS b<ms 

'I( effeitos eslaõ provados pefa expericmcia.. Debalde a 
K tenaz e -vaidosa ignorancia: d' alguns homep.~ , rerrei:!. 

. cc ta os exempfos extrahi<los da cnnstituiçaõ d' aquella. 
K ' potencia, que.a- nova escravidaõ nos fez por tanto 
te tempo invi:;jar , e· que,a nossa extravagancia hojl;l·"dl;ls-
K preza. Até que a nossa cons~trri"çaõ _tenha sido bem 
·cc experimentàda , , os homens sahios. admirar.iõ -sempre, 
ti u' aquella Inglaterra ós resuha:d'os pratic;:osr,. que saõ 
K superiores ás sublimes tbcarias· ele nossos utopiunos. 
a: Os homens sabios pensaráõ sempre , que huma cor-
« respondencia directa e· diaria entre os ministro;; e o. 
« corp,o l'egislativo·; tal qual a observiunos. no parlamen-
K tQ britan~icq , . he·, ·naõ sómente justa e util ; mas 
K necessaria e sém inéonvenientes : 1> 

K. He justa porque os minisll'os saõ cidadãos· como os· 
te ontros francezes : e se elles gózaõ. do conceito publico, . 
11 n11õ se pôde conceber a razaõ , por qúe se llíes deve 
4\ fechar a entrada n' assembléa nacional'..-: i~ "" 

« He util porque o corpo legislativo àccup_a-se dos 
!\. mesmos objectos ~ , de que se occupa o poder executivo: 
te toda a differença consiste em que hum quer, e o 
<t outro obra:. Naõ se podem esperar do legislativo re~ 

"<e sultados· prudentc;~ adaptados :.ís ci'rcums~ancia~ .' se.et-
« le se nao aproveitar das luzes , que it ex'penencta, 
« a pafrica dai> negoéibs , e'' o conhecimento das diffi-
<c cuMades , continuamente fornecem ao poder execu-
« tivo. J> , · , 

cc Esta càrrespondencia ser:lí essencialmerte necnl>sã-
tc- ria, attenta a excessiva di,Ycrsidade dos objêctos: •. 
cc que entraõ na legislaçaõ , o e1tracter !!-acional_, o 
<e impaciente ardor , que·nÔS devora , de a{\Flllllt:Íal""." 
l\ mos as nossas idéas , ·e olfr'!rmos, com o inLuito cl'e 

--•t:-de melh~H:amentos, nuiâan~as. naquella parte que nos he 
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~ conhe,cida,, .sem nos imp'ortarmos muito das c011nexões., 
« qri'e ella p(d·a ter c~m a que n.aõ. conhecemos ~ e se .at-
!<. tendermos á 1errivel actividade , que esta disposiçap 
1( receber!t da composiçaõ d'assem~léa, e da sua reno-' 
~( .xaça~ . bienal. n 

·Ct. Naõ venio& os i.nconvenienteS que de ahi sepossaõ 
'« s'efruÍ'r. Dç <;lµalcjuer maneira q' se exprimaõ; vem sem- · 
(( pr ' a dar nPstas duas palavras:. inflyencia real, Íufluen,-
~ <:1aministe~iíll •· .. vaõs fantasmas, com que se ateml'ri-
(c .zaõ os espirilOs fracos; mas que naõ devem desorien!a r 
((. o.s homens , que tem certa dóse de raciocino. Sem 
~( duvida que se de.ve recear a iófluencia, quer s~ja real, 
~e quer seja ministerial; mas só quando he directa, qu--
(( ando se exerce ás escuras, qua~1do mina solapadamen-
t( te, e naõ quando se mostra ás claras n' uma assem biéa ,  
cc em que éaaa membro f <;tlla e discute com liberdade ; em  
cc, quesi-mais eloquente e mais sagaz ministro póde en- 
c< conj.rar hum supei:jor; ou pelo menos hum igu.-

E!.l: ' 
~. çt O m~LhodÓ de ~ommissões ( .comités. ) , a que à 
« assembléa se vío obrigada. a recorrer p<J.ra se ~o.rrespon
cc der com ós miqistr9s , , htt nec,essarial,llente vicioso ; 
e( além..cle fornecer á influencia,. ministerial meios í'nais 
(( segl)ros, e armas coQtra as quaes ni!"lguepi _póde com-
4t bat~r4- ·este methodo tende·'! demorar ·os mais. simples 1 

_ 

1(_ a1'.ran1os,,, k ;muitas vezes os mais urgentes. De mais 
·ct disso·, ~Ué l.1istrue mui.to imperfeitamente a assem-
(( ~léa: quantas cou,sas ha , que hum&. commissão 
;c.x nunca se atrl;lverá perguntar ao ministro , e que elie 
« n~o,ousai:ia.. recusará assembléa; ainda mesmo que 
cc hum,so ~ip~ro as reclama~se ! Em fim estas com -
cc m,is~qes sô se . se estabelecem para ob,iectos isolados , 
'' ao mesmo !empo q.ue n~o.ha sessão d' assembléa, em 
« q~e 'a ' presença , senão de todos .os. ministro..s , ao 
'< menos d' alguns delles , não seja indispeÓsay.el: n 

<( .Suppo,nha-se huma ·sessão , á que os ministros , as- · 
cc sistc:m corr.o qualquer .deputado ; em que elles dão 
(( a sua opiniao, fornecem os séi'.is esclarecimentos ; em 
« .q~te ~~la ppinião , estes esçlarecimentos saõ deha-
~' t1dr15 por eHçs e com elles : huma tal se"ssão não &e-
·« #a mais util á assem~l~ , mais fr:1étifera para ~ cau,-
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e !'!a pnhliéa 1. do que vinte ses~ões , ::í ·quê- os minís,. ' 
' ~1 tros não assistissem , enasquaes, ·por falta da informa-· 

1< ção nece.ssaria ,· a a.ssembléa pode commeuei· algum 
1< d' aquelles en·os ,, .que desacreditão. sempre o corpo 
• lel)islati vo aos olhos do publico ? » . . · ' 

« Supponha-se emfim, que- revoluÇão pr9duziria  
C( nos animos este habito , que os ministros ·neçessari...- 
« àmente contractar.ião de depor o.seu -humoF cJ,e vizi- 
•< res quando eritrão n' assembléa da nação, de . paten.. 
« tear nella não só os seus pr:incipios políticos , masc· 
Í< tambem: o seu verdadeiro earacter, e até mesmo os 
1< seus def~itos ; d'"abj ui-ar aquella etiqueta , aquellaii. 
" reservas ástuciosas , que por ·tanto t-empo compoze-

. << rão Loda a arte .ministerial , para se vestirem da.S für.. 
1< mas candidas , francas , e leaes dos Estados 0republi-
" canos. » 

Não tendo-se concedido ·aos ministros o terem ass~ii 
to na a,ss~mhléa , elleS-ficarão reduzido;; a representar um  
papel singular e perigoso. Recebendo decretos e m.assos de  
decrPtos pa'ra apresenta-los ::is ancção real, viãose na 12~ces...  
scidade de suspender esta sancção muitas vezes ' e de apre ..  
sentará assembléa memorias.,- i!Olas, obset'vações, repre- 
sentaÇões , aos seus decretos. Era pFeciso , em hum  
tal conflicto ,. ou que .se compromeltesse a dir;nlda<le re- 
al , ?h que a ass-emhléa ~aeional confessa~se ~er co~ 
mdtido hum erro. Porem os co~pos l.effislat1vos nao  
8e resig9ão facilmente ·a reeebex: lições ; e os ministros  
erão muitas vezes chamados ::i sala das sessÕo>s e· reJ:lre...  
hendidos por se·atrcverem a cumprii? o prirneir~ de,~el'  
cio seu cargó. · , ·  

A. 6 de Novembro 1789 ( Cou_rrier de Provence 
N. 0 45) Mr. ele Mii:abeà.u fez ·huma moção expressa-
mente para dar aos min!stros \'OZ ·consultativa , e req.ue· 
rer a sua presença n' assembléa. Os seus atr;1:1m_eutos 
erão os-mesmos, que os que acabamos de citar , ac-
crescendo-lhes- todas as insim'tações oratorias , que 
podião lisongear·o orgulho d~s que elle queria ~oín·en- -
cer. 

<< Dir-se-ha , que a assemhléa nacional não precis~ 
(( ·ser mformada pelos m,i:uistros ? Mas aonde se re.-
·"· unem os factos , q~e·- co.ostituem a cxperiencia' d~ • 
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tt ·execuçaõ com maior solemnidade P Naõ be n' assem· 
11 bléa nacional ? » 

As objecções foraõ todas tiradas do temor da influ- · 
ericia minl.sterial. Dir-se;hia ~· que os homens ., qúe 
aca.bavaõ·de. fazer hun:ia revoluçaõ· , tremiaõ todos e re-
ceavaõ <)e foliar diante de.hi:tm ministro do Rei. .l\tfr; 
de Noailles fez huma pintura bmlesca do parlamentó , 
britanico , em que. reprezentou o cha,nceller elo thezou.:. 
ro ( exchiquier ) n-0 centro da comitiva , que clle mes-
mo tinha aliciado' distribuindo carr;os ·, prescrevendo 
quem deveria fallar e qliem deveria calar-se , observan-
do c;om des~em os que mereciáõ reco'mpensa , os que 
mereciaõ. castigo; e dirip,:indo ~sua vontade todas as e-
voluções ,do seu mer~enario bé,tndo. 

Hum dos meml;n:os mais dislinctos , Mr. Clermont 
. Tonnerfe, fez ainda hum ultimo esforço p. • sustentar a: . 
moçaõ do Conde Mirabeau <e Ha quem opponba r\ aclmis-
«• saõ dos mi{lislros o nome de libêrdacte: mas he precizo 

. u· naõ consi~erar o poder executivQ como. inim\go da li4 

1c herdade nacionq.l. Eu vefo muitas vant.ag-ens em admit-
1c tirem-se os ministros n' assembléa com voz consuh.al~\'a. 

. <l ( pois que a voz delibera ti vn sp pertence áquelles; q.~ 
1c a r~ceberão de seus committentes.). Nós temos gémidB; 
u · l'or muito tempo ·por ca,usa de ministros inepto~, que, 
1< saõ o mais desgraçado flagelló , a que )tuma naçaõ es-
u t.i'i sujeita : porém mi,nistros ihepto!l, cha.1J1ados a sµr• · 
1c portar os ataques e estrondo das deliberações politicas , 
1c em quatro dias seriaõ demittidos. Os seus palacios 
« saõ os unicos asilos ela sua ignorancía ; he. ahi , que 
« elles tem mil mei:os d' impostura e d' escapar aos olhos 
« dos cidadãos : he nesses asilo.s , · que ellcs cslaõ cer-
1c çados 4e lisongeiros, criados , e pl'oteaidos , que 
<e se julgaõ h<mradoscom um simples olhar dos ministros ; 
« mas no meio d' assembléa nacional, elles ved.õ homc11s _, 
« elles seraõ obrigados a saber ea exe.rc.er p.• si mesmos as 
« funcções ministeriaes .: se tem virtudes e talentos, n aõ 
1c se devem temer ; se tem vicios e talet'ltos , se1:;iõ 
1c aqui desmascarados por outros ·igtmes talentos. Em 
« quanto ás i!ltrigas , ás influencias , tractados secre-
te tós ,' todo este Yergouhoso trafico he taõ pc;-igoso n' -
« _assembléa', çomo no sileiacio cfo zabinctc. o mal·-.. 
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« <que se naõ\ vê , he sempre o mai~ ·funesto. A pre ... 
~<< sença dos ministros , em .vez d' augnientar este peri-
f( go , o diminue. >> . 
: Hum deputado. d!l Bretanha ( Breton ) propoz hu-
ma niocaõ directamente·.contraria. · Naõ sastifeíto com 
a repro~açaõ da de Mirabea·u, elle pedia, que penhum · 
membro d' assembléa podesse exercer .. o cargo de minis-
tro durante a presente legislatura ( session ) . Tinha• 
se espalhado hum boato ,de que.o rei queria chamar Mr. 
Mirabeau para o seu cónselho ; e a quéstaõ , que pri-
m~iro era simplesmente politica, fez-se puramente pes-
soal. Pede-se ver , no Courrier de Provenée , a res-' 
posta ; que fez o deP.utado · de . Aix ao deputado da 
:Bretanha : ella -he hum modelo de engenho , razaõ , 
e sarcasmo_;-. mas as ·paixões ·estavàõ inflammadas, e ap· 
prevou-se a exclusaõ. . 

. A venturei-rhe a fazer esta longa digressaõ , pôr 
· me parecer necessario ~ar a maior publicidade ao erro 

essencial d' as~embléa ,nacional , e da constituiçaõ , que 
ella deo·aas francezes; que vem a ser, a falta de con-
eordancia .entre o poder ex11cutivo e o poder legislativo. 
Devemos sempre insistir e recommendar de conceder aos 

··ministros'a iniciativa habitual das operações. Aquelles; 
.que naõ. comprehendein eslio. -necessidade , nada enten-

_dem da verdadeira tactiea de hnrria assembléa política; e 
-apenas saõ prõmotor~s d' anarchia. · 
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CAPITULO VIII. 

DOS DTVEr,sos ACTOS l QUE ENTRAÕ NA F.ORMA:ÇÁÕ: 
DE HUM DECRETO. 

Ü s que só ob'servaõ supelnciallrien te huma assembléa , 
politicà· ,. podem jufa'~r-, que' fiada existe c!_e màjs sim'.:- ' 
ples do que huma .moçaõ, hum debate; hum ~ecreto. 
E pódf! isto ser o~jecro de huma scienciá ou a·rte ·? Os 
negocids ordinarios .. da vida nos convidaõ a pro-
por, , deliberar , e ·decidi·r. .Nenhlúnas noções ha 
taõ.familiares co~10 estas. , . 

Sim-, csta·s operaçõês concéiiem-se faCi!n\enote ; 
mas saõ difficeis a des.crC\-er. , Succede aos actos do es'-
pirito o mesmo que succede a-os movimentos do corpo. 
Mover o braço he o _1~~ha.ll~o ,de hum inst!ln.te ': pllita e~li• 
car porém este movYmentoi, desctev~.r os m~scule:;;, qup o 
operaõ ' . de quantos cogheci'mei;ltos auatom1cos se naõ 
preciS!l ! · • 

V'!imos a segurr a rormacaõ de hum decreto. A 
sua-base c?ns~st_e n' ~um simpl~s r,rojedo. proposto põ'r 
qualquer md1v1duo: Qffánifo ,elle apresenta este pro- . 
jecto ~í asserpbléa , segµ'.ncJ.o as .'formas pr.eicriRtas , taz 
o ·que se chama tnoçàõ. . • 

E!z.endo-se. a moçaõ. .Ol!i{Ji.nar-ia , todas as: müçõcs 
posteriores qu~ ª.ella s.~ re~erem , só pod.em ter ~u~n ~ll 
OU~rd.-1estéS dótS ObJCCtOS '; eme11da-fa , OU s-µ ppr1'!-
mi-la. 
. . Disto nascem ~uas quali~ades de moções secmi·d:t-!.. 
(ias·: 

Mocões emendat-i vas•. 
M'oÇões' sut>ptessivas. 

-Quem propõe modificai" a moçàÕ· nri-gim1ria ; con:.:. ' 
stUeta' estâ~.mo4ificaçõ~s como einêndas·; 1 istO he·, con10 
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unelhoramentos , óu 'correccões. . 
Entendo por moções su"ppressivás , todas lls que 'Slt 

encaminhaõ directa ou indirectamente a fazer rejeitar ou 
· reprov:ir a mo.çaõ ?:iginal ; como s~ja pedir,, q'ue sedis· · ' 
i:uta com prefcrencia qu.alq11er 'Outta moça6; ou pro-
por adiamento por tempo indeterminado , &c. 

Para produzir hum decreto , apenas· ha tres actos, 
que .sejaõ absolutamente neccssarios : 1.0 fazer huma 
moçaõ ; 2.º votal'; ~·º declarar o resultado dos 
votos. · 
- Mas antes de chegar á sua conclusaõ , costuma ha.. 

ver. , nócurso ordina1io das cousas , muitos gráos (l\i 
·actos intermediarios ; pelos ·quaes he precizo pas• 

\..sar.  
Ei-los aqui na sua ordem -chroiiologica.  

1.0 Promulgar primeiro 'as moções , os projectos ·de 
'léi, as emendas. · 

2.º Fazer-a moçaõ, que expõe o projecto . 
.3.0 Ordenar ; occasionalmente, a ·sua impressaõ e. 

'lublicàção. . · . 
' 4.0 Apoiar ( sec011der } a moçaõ. 

5.0 Deliberar. 
6.º Estabelecer ( poser ) a questa~  
').º Votar summàriamente.  
8.º Declárar o resultado da votacaõ summaria. 
9.0 Dividir 'a ass~bléa ; ou n' Óutros palavras, pe--

dir a votacaõ distincta. ·  
1 o.º R~colher Ós votos regularmente. _  
11.º Declarar o resultado.  
1 !l.º Registar todos estes procedimentos ( 1).  

(1) Decreto , dctcrminaçaii ( am!téc ) , resoluçaõ.. Eotas h'cs palavras em)?re-i 
·gaõ-sC ~uitas vcz.es como se fossem syli'onimas, par3 Jcs~gnar o aclo finillvo 
d' assembléa. Ellas rcpresentaü o mesmo sentido ·iuíellectw.al ; mas derivaõ-sc dtl 
iypos phisicos differentcs. 

Quando se diz determinado ( ::arreté) pintaÕ-Se 3S idéas como fiuctuantit.c t óU 
como passando succcssivamcntc pelo espirita, o qual escolhe huma dcllas e te~ 

"' nii';'a o seu tl-obalho ( et s y ~rrete) . Decreto , offet'Ccc quaoi a mcsmn ldéa : 
epois de te~ Visto e considerado divcnos objeclos, depois de se ter conkider~d.Q 
aquelle '·(iue se jnlga melhor, fixa-se a rncntc. . 
1 Quando se diz resoluçaõ , be pofque se tem representado buma questaõ ·COIUQ 

"fosie .hum nó ( cnig ma ) que se tem: • dczatar. 
bl~ <lá h11111 CX011J}'lQ da maneir.1 r por qllll ~e poderiiío tixplioat os terii1"' 
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l\!ndnmentaes da,! sclenciao, pela 1ua etymologia. Procura-se e archetypo, 011-
primeh"O typo pbisico, ou a i.m°'gem, que servio de modêlo para dar nome~ ás cour 
r.as intcllcctuaes. Este trabalho seria muito proprio a entrar na compo.si\-i.o de: 
bum díccíonal'io. · • · 

Os fraocezea acrvem-5e multas.' vezes da pali.vra dell}>Craçio, cOmo synonimo 
.i.e decreto: t emos huma .prova disto no neto c?n~tituciooal de l7!j5. Cada conce-
lho poderá formar-se em comilé geral e se:cfe tô ; mas somente para discutir, o 
uão para deliberar. fsto fat huma contradiç.iio grammatiral. Quem delibera , 
4!Stâ indeciso.. Em quanto a deliberaç~o ~ontinUa , nã.o b3 resolução 1tomada , ac-
to comnium , decreto ( arrcléc ) prod11.ido. O typo de delibcraçilo he librare , 
estar em balança. ,. "' 

~meneia ( amcndcment )TVcm de latim mcnda. 1 falta. Emendar Tem a. ser 
Q irtesmo, · que evitar hum .cr'ro. 

Moção be termo gcnerico para exprimir todas.as proposições apresentadas á as-
samblêa. Esta palavra foi adaptada ~los francezes ; mas a lcnibt.-ança, que >ella 
ex:.citava, dos tempos da r Jvolução,- a fherlo odio;a~ e por h so foi baniclo. U1n e!ii-
crupulo d'eJtn natureza não devia impedir~me de U9ar de Ulrul palavra tecàoic.a usl-
tada cm Ing1àtcrrÍ 1 e muitó mais propria a e.xprimir ~ que se quer dizer , do que 
a ptlavra propo3içi1o.. Deve-se obs~rva~ 1 que !IEf fa:z preciso bum ter1n<t .parti-
oular para dcsignaT ·"~ projcctos de lei.. A lingoa franccz:a atic> o tem~ Quizcrão. 
inlroduzir a palavr~ i"oglei:a·DIU: não ,Pcgmi; apezar de sér muito propl'ia a f.tr.er-
se lechnica. Esta palj.vra deriva-s'e por ·conlraq..ão d'an~tiga palavra latina libcllu'!: 
la 1 diminutivo de líber, bum livro. P que faz com que ê"sta distincção seja nc-
ccssaria, be <JUC s,e.a.ào 01 .pro-jeclos de lei 1 pela sua natureza , de bu1na impor-: 
tD.ncia superior*'. maior parle · das m~ç_ões., exigem. maiores caui~las 1 tanto em se-
rem pr:omulgados anteriormen1tê aO debate., c~mo nos diversos it·áos de discu.ssã~ 
i' qu• con vem doos sujeito~. 

E. :t' 
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e A ·p I r u L o IX.  

PllO:lllULG~ÇAO DAS MOÇÓi!:S : DOS DILLS : DAS EMENDAS, 
ORDfü\I DO TllABALHO. 

C~mpre, ·que a assemblé~ ·tenha previamente peran:-:  
fe si atabclla ( table;m) das suas occup'.lções, para naõ  
depender do acazo_, nem estar exposta .a surpre~  
ias... Fat-"S'c preciso , que élla imponha , a ·t0dos quan...  
fos apresen:ar-lhe I110çõ"cs , a n'.ccessid~d·e· ' de .as  
_preparar com cuidado, e de as dar a conhecer.. H~i,..  

. ma.discussaõ' cujo objeeto for sabido com antcceden-
. êia , ser;Í -tnais reflec~iqa e mais ln;eve ·; :1s i.·a·z5ês pró e 

contra, Ler:ÍÕ sido medifadas; os <lehatenles leraõ toma-
do as suas posições·, e medido as ~uas forç.as. 

O rc[ulamento pócle prebenéhe.r este objec-
lo por me10 de liúma simples medida. O Secrt>tario 
abrirá tres registos clistinctos para moções , hilis (a), 
e emendas; Cada mem.bro poderá apresentar-lhe hum'!-
mocaõ para fazela registar. E todas as moções , depo-
k,; de impressas ri' hum jomal, destinado unicamente pa-
ra .esse fim, devedõ' ap1•eser\tar-se n'assembléa sC'guudo a 
ordem ' ·com cp1e foraõ registadas ' sob ~ co'ndiçaõ 
de que logo Jallaremos. 

Sendo o jornal· das moç~e.s publicádo diariamente , 
aquellcs deputados , que t:i?Verem ~ propor emendas , 
4everaõ faze-lo saber d' anfe maõ, apresentando-as ao 
sec~etario , que ~s ~rarns~rever:í no seu regi_sto , e as 
fara tambem 11npnm1r no .iornal das emendas. 
· Seguir-se-ha o mesmo me\hodo rcspGClivamente aos 

bills, que se devem inserir n' ~um registo separado., .-e-
gundo a ordem da sua apresentaçaõ; mas naõ sedõ 

• ( ~) Dill tcrmo tcchnico: projccto de lei; 



•) 

'S'l\bmetidos ~ assemliléa senão tres mezes . depois da sua 
inseripça.õ , a menos que naõ haja huma deliberaçaõ 

'-expressa para abhreviar esse termo. 
Tal será a . base do arranjo bu dá tabella , 

( tableau ) das occupaçC,es ., respectivamente ao que 
se chama ordem do dia. . 

Mas esta ordem impreterivel das moções e dos bil-
ls , este arranjo fundado sobre a unica circunstancia de 
hum assento feito anteriormente , de huma prioridad~ 
accidental., estaria Sújeila aos maiores inconvenient~s : 
poderia destruir a vel'<ladeira ordem , que consiste na 
uniàõ e ligaçaõ !os a.~sumptos; seria incompativel ~om á 
iiber<lade cl' asscmbléa·. Por e:star uma mocaõ · na 
Jista antés de outra , naõ se segue , que · ·mereça 
preforencia. A ullirna na data; pode ser a p1·imeira 
na importancia. . 

· Seria -mesmo impraticavel sujeitar todas as mo-
~ões áclausula de serem previamente regi.$tadas. lnciden-
~es inespei'ados, requerem medidas ~pe.ntiqas; e , po 
descnrso de huma discussaõ , o net;ocio toma outra face. 
A ~udança em pa~te de hum proj_ecto, faz ?ecessaria 
huma alleraçaõ n outro projecto. He pr~c1zo , que 
huma brecha imprevista possa reparar-se por hum ex-
pediente .subito. 

·Eis aqui pois a que se i:eduz a influencia da lista 
das nioções : ella servirá de guia para a marcha ordina-
ria dos debates , e offerecet'<t hum quadr J r,eral dos 
trahalh.os ; mas naü constrangerá a liberdade d' assem-
bléa , que podent sempre .accelerar tal ou tal moçaõ , ou 
receber outras novas, q' ainda naõ fossem resgatadas. 

· O ~ue dissemos das ~"!loções.' se ª!?Plica i.gualmen-
te aos b11ls ; inas hum b1ll adm1tte mmto mais demora 
do que huma moçaõ , e , em geral , naõ he demasiado 
o interYallo de tres mezes ~ue decorre do registo de 
hum bill, a sua apresentaçaõ a assembléa. Tem-se podi;-

. do passar sem huma lei du.rante seculos , por-
que naõ sehade passar sem ella mais tres mezes ? Demais, 

. logo que se tract<~ de huma lei ? a totalidade .da 
nacaü · acha.-se mais ou menos mteressa~a ; o oh-
'je~to torna-se permanente , em razaõ do interval-
.lo dos tres inezes : importa , que taes assump-
-- E . ..,,~ 
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weiaõ C'on'hecidos pelo publico, t; que se lenbaõ podido re-
colher todas as informações das difforcntcs parles do reino; 
a menos q' se suponha q' os deputados, por huma conceu-
tração milagrosa, poss~e.m todo oj~izo,, Ioda a sapiencia 
da nacaõ e mesmo ao mundo mleiro. As leis de-
"·em ·f~mda~-se sobre factos., e ,: como e>sles saô par- , 
.ticulares, uaõ se podem coll!er senaõ dandose ~s pa1·1es in-
teressadas o tempo necessano para os' apresenlan-m aos; 
legisladores. / 

· !cauteleiµ-o nos toda via· de eslabeleeer hu-
ma regra impretei·ivel. ·Dern de~ar.se carnp<;> pa-
ra os casos imprevistos , e sobre tudo a favor da a<l-
minislraçaõ. ( poder executivo) . encarrcgnda . deproYas 
circimstancias· urgentes. Se , depois de hum levanta'-
mento ou nas vesperas de huma invasaõ:, fossem pre·-
cisos tres m_ezes de· intervallo para se aprezcnlar hum bi.It,, 
o mal poderia chegar ao seu auge , antes que se podesse 
cuidai· noremedio. Seria o mesmo, que fazer trabalhar · 
as bombas depois do incendio. · 

No plimo, que proponho , qualquer membro 
teria o direito de ap1'ézentar hum· bili. No parla-
mento de ,Inglaterrra naõ sepóde aprezenlnr hu01 
bili sem a permissaõ da camera , uso , que he mui-
to · couvenie.nté par.a naõ se consumir tempo com pro-
jectos perigosos. ou frívolos. Mas quando hum 
membro faz · a S\\a moçaõ para offcrecer bum bili, 
lrn preciso , que a camera decida· se o deve aceitar 
ou rejeitar. .Gra , es~e pôder , . -que ella · exerce 
sobre a moçaõ , propopho- eu de o exercer s9bre 
o mesmo bill , no momento , em que elle for . a-
presentado ; isto-he , que a assembléa decida se que.r 
ou naõ occupar-se do assumpto ; ella decidirá com maior 
conhecimento de cauza , pór isso mesmo que o bill já 
terá sido publicado. ' 

Uza-se imprimir os bills anteriormente ao debate ;, 
mas só o saõ cm virtude de huma moçaõ especial , qüe 
algumas vezes he reprovada~ e só se distnbuem f>"los 
membros do parlamento. Isto porém he hum defeito . 
radical; por que a irr::pressaõ e a Yenda ao publico, 
de,·er~ a rnr uma regra impreteriYeL Aptes da invcnçaõ 
da imi rensa,. e quando naõ ~ahiaõ ler as tres quartas pai'-

. '  
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nH\ t\3S ta,pHaes elos condad~ ~ nI\1'.11 de se aprcscnt:,!rel)'\~pelirões Ou metnoriaa ao rei 
ou ao ct>rpo lesi.slâlh·o. -

Se ncltas assen1hléas }\um individuo propõe o assqll\pto a discutir-1e composto 
c~nl aatcccclcncia, 5cus a.n.tagoni:;tas nl1nca delxão de a.proveitar-sc desta circuns-
hncia , para prevenir o publico cqO.t~a. ~s.t~c; usoçõ.e~ p..rcparadas , e ba mesmo bum 
tcnno ridiculop::1ra"1is dcs.ignar;· cbarilãQ+Se-lbcs nioçõ.cSi d'a,1.gibelra, .petições d'-. 
..algibci\\1, Isto sii;nificn, ciuc se :attribue. ao seu auctor hum.a ~nten,..ão secreta d<!'· 
.S\\rprcndcr a ossemb1éa e de a cni;aoar, fazendo pa:;sa..1:· as. SllaS ~déa;

1

particularcs e. 
pesso3cs. por hum :icto p1.1iblico, · 

Nesta suspeita Clli•lc ,ccr-~ doze cl.e r;o,:W,o~c . rro, de in'l,dvcdcacia e de rcJlc-de.e
xüo~ 

A i.na.dvcrtcncia oonsist.e em não consid r, 'l,ll;C h.uma moção , para ser 
llD nela de todos' deve com.cçar pGl" se(' o. de hum individ~ \ e qoe bum escri.. 
~lo dcs.tc .gcncrci eleve.~ como. qualquer ou.trci esc1·iplo , SC:r' i;i:ielbor preaisamen.t 
pors~r Qb'"ra foila com ' 'agar c :rcD'c:-tão. . 

D1~-o.utro bclci porém , lia certo \nstincto de razão ,. quo. nos convida a dcscon.~ 
~armo:S,cltl'prc_.pondernncia, .q:ue j>ód~obtcr um ~ndívicluo sobre qt,1alquer assembléa ,. 
quando prdpõe mcdidai prcp~das. wn1 antecedencia , e a respeito elas quaes el-
l:l 5r'clccidc 1·epcntina,..nien.lc , sem tçr tido tempo cl'c~a~io.ar as su:as ba.;es e con.. 
scqucnci~"' 

. Doqu~ temoS'dito nõ.o. se sesu.c, que se D~ devaG. propor cm bu,mll"5SCJl'}--
l>léa popular 010çücs prcpar~iJ,as. d'antcmão ; mas s~"" que deveiµ ser pnbli~das 
'1ntes, do dia -!e ajuntnmcnto, .. t 

N 'algt.ima,s- asseníl))éa!; desta natu.l;'êza ha rçgulamcntos , prebihttth·os da sua 
tonvocaraü, sem uma decl~ç~ publica do ·o,bjeeto pol;'q' .se ,fur. preçizo convoca-. 
las ; E .tte.regttlam.ent9 dcveriJl se~' ~njver~l, e ajii..nLar-sc-lhc,~mo condição nccc•. 
s:1ría, <('a moção principal fosSc.a1:1nc'\a na sua to~alid.~e aoac'to d:t ~ortvoc'açiío ~ q' 
houvesse um intcrvallo suJlicica.tc. ,Para:<lar tempo o PuJ>.Hc.ircm-se as proposições .ri-
,·~cse q.ue s~ niio Qffcrccc:;s4Qloçijo a~gupla ncstà.s asscmhléas , senão ~epo.is de ante..:.. 
riormcnte sabicb 'pelo p.ublico. Ha,vcr«\ que"!- diga, que tuclo isto serve de em-
~t1.1•nto , e ele trop..cço_á lihcrcladc. Eni;anão-sc. lsto são resi;u~dos , ·pai':tpeitos 
s.ol>re~ hordas dcf preei.picio? Tutlo. quanto seja· i-eflexâo e ~r<J.enl., nas a~cQ.eá. 
"d.e Q..1,1,1;1µ J>.açü.o ~~\'re 1• sC~t.ra e çonserva~lhe Qs sé~ direitos•. 
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*spirito , ID"-! ~ão: ~e prova~el , que ~utrem e> p05Sll 
saber e e-xprimxr com a mesma exacçao. Antes que 
oauctor e reclacfor se entendessem, a assembléa estava em 
inacção : e 'quándo. a proposição he escripta pelo se-· 
cretario • ella póde sofrer nàrns ihodíficaçõe5 , que 
facão necessai·ias ourras discussões. · 1 

t ' 
. Exija-se ' que tod'a a moção-· seja CtJm arlteceden':. 

éra escripta pelo se~ ·attctor , e- sa-lvar-se-'hà todo estê 
inutil trabalho. Evitão-se-, alem disso.,. muitas mo-
ções indigestas e precipitadas. Quando ha obriga.Ção 
d' escrever as moções por inteiro , Clá-se-lbe muito mai-
or gráo. d'altenção , do que quando .s~ fazem de viva 
voz. Determina-se então melhor o objccto ; pezão-se 
mais cuicfadosamente as ·pê.vras ; dâ-se mais ten}po 
a consultar ê a reflectir. Qwntos pensame(\_los que ocor--
reraõ af>rim,eira vez se não 1~eJeitão, qua-ndo ha-a' i;alutif°' ' 
ra necessi_cl~de de . os sujeitar a estas .P~º~ª& !' 

A mpcao escr1pta deve· ·ser O· modelo, ·exactamenre . 
iden tico d~. acto ~ lei ) :Y que . se- tracta. de- fazer ;: por 
outras pafa:vras, he o mesmo acto,,. hé .o decretado. 
( arreté ) in terminis , an~es que receba. a. sancção. d'... 
assemblêa. 

Esta condição he a!Jsolutamenfo neccssaria ; 'a 'fim 
de1que a assemblé<L tenha perante si. o verdadeiro oh~ 
ject0, o assumpto inl:eiro, sobre quê se deve votar~ 

As· emendas não fazem excepção"t a esta regra. Se 
hum·a emenda. se. propõe e adopta , ·a mocão emenda-
da · substit\10 â moçaõ ori"ginaria. Toda adifferen~ 
ça consiste em ter dois. ou, tres a.uctores , em lugar de 

1hum só. " · 
Em todas as artes os- homens pon muito tem-

po se perdem em cam.j:nhos diffic~xs. e tortuosos , 
antes ·que t;lescubrão o melhor-, Quando em fim se 
conhece o melhor caminho , ell'e paFece- tão naitw·al , 
que todos pensão que· deveria ser o primeiro a ap1e~ 
seiltar-se ao esp~rilo. A simplicidade do methodo nos. 
occulta muitas· vezes o merecimento da invenção, e 
eom ·tudo essa mesma simplicidade he o slgnal elo ta... 
lento. • 

No._ parlamento d' Inglat~r a , o antigo · uso . e1'a 
heni diforme. O ol'ador ( p1·~sidente ) inform!_lya;-se. 

'  



d.o se~timento d'assembléa ; segundo o que se tinha dito 
no decut_;;oda delióeracão: e disso mesmo formava huma 
propÔsição sobre a quai tomava os vótos da camera ( as-
sembléa ). Esta pratica está ·em desuso des-de mui-
to tempo. O auctor de huma moção a escreve· 
e entr~ga ao orador ( presiderrte ) , e aconte- : 
cendo ser apoiada ( secondée ) , . ella. p~S<J. ~ di&c~lir-!$e~. 



Vrimos a~ora- ~!)siderar: as ' :moções , eo.mo proposlçõ-'. 
~destinadas: a· sei-em lcis ,. e ilpresentada.s ao exame d'-. 
asse'rµbléa. He preciso. por lanló , que tenhão a, fúr-
ma mais propria para so'ff'rer huma. discussão circunslan-. 
ciada, e serem emendadas .. 

o ·reg_qlamen'~o não. púde prrscr.ever a logica de r.eda-
çaõ, a liga.çaõ das jdéas· , nem as per(eições do cstilà; mas 
ha cerlos âefeiios, q' elle·deve prev.euir ,. ecertas condiçõ7 
es, que póde-linpõr; visto.q'. qualquer pessoa se póde sub-. 
metter a ellas, Devem-se-prescreYe·F as quatro seguint~s._ 

1.º Brevidade nos artigQS. ·  
2_. º Simplicidade nas proposições •.  
3.n ·Pura expressão da. vpntade.
4..0

. Exposiç~o completa de tt>das as ctausuhs ., qnC"' . 
a-lei deve conter~ 

Se-estas condições seobs~ryarem, huma moção qual-
quer que· seja á, sua grandeza, se poderá com facili-
dade cqns~derar em todas as su.as pa,rtes, e emendar. 

, 1.º Brevid'ade nes ai:tigos._ Deve-se entender por 
,l!'rtigo todu. a.qudle assumpto q' .se quer propor à votá-
çiio n'huma so" vez.. Quant-0 maiores forem os arliG~.s, 
tanto mais .difücil ser:.í'de os pei;ceber ·na sua t<italidade,. 
& de conhecer di~ti.nctamerite .todas..as.s1H1s pa1·.Les ; u~~ 
hastâr<-l reco.mmenda11 a nrev.idacte ? Não ; hc pre.ci-: 
so dar fo~a de lei ao- preceito, decbrando-se ~ que · 
l).en,hmp. proieclo de ~·ccreto _c!i.qten<lo m~is de cem pi;t-
lavl'as, por 

0

ex~mplo , •. serLÍ recebido ;. excepto diviâin-
do_-se em paragraphos numerac)os, cada _um dos qu-
aes !»Õ excederá a sobredita medida. E~te ex,ped\ente ,, 
ainda que pareça si.~1gulai;,,.. he ?QID. tudo o .wlico absqlu.-



'tamente eBlcàz (a). 
Os pa.ragraphos devem ser 11u~e1~ados . · Não sé 

conhece me10 m111s commodo ,. nemma1s curto para fa'.:-
cilitar as cillJ.ÇÕes e referencias. 

Os actos do parlamento ( britannico) pe1::cão berri 
neste particu:hfr. A divisão em secções ~ e os nume-
i'os , · qtie lls désign~o etn as ediçÔecs t orre'ntes , 

' naõ snõ authenticos. No petn:aminhri original, que he o 
- texto da lei , o acto (lei ' inteiro vem a ser de . hum 

só paragrapbo , sem distincção 1 pontuação , nem al-
garismos. A palavra secção não se encont1·a nelle ; 
nem mesn10 cousa algu111a , que lhe ~~rresf:tonda . P11-
ra se dar a conhecer · 011de hum nrligó acaba e õtr• 
tro principia: 1 he necessario repetir. sempre li ·mesma 
clausula inttodnctoria·; e 01 dena-se mais etn v.ittu-
de.da a,utlwridade acima mencionei.da , ou alp;uma ou.-
tra phrase , que faça o mesmo effeito. He como a al-· 
g~bra eín sentido _centrario. Na algebra huma fe-
fra suppre !fiUitas pa:la-vras;: no original das leis ( Inglezas) 
muiias pa'l~vra:s 111af pr.eenchem: as ~uucçõcs de hum 
algarismo. Digri. nral preenchem ;· porque êStas- p~la
vras scr~em para a divisão ; mas .nã-0· Rodem, servir . ás 
refe'reilcias, Quando se quer emendar. óu rerngar qual-
quer artigo. de hum aeto ( lei ) , conto he impossível 
dêsignâr este artigo referindo-se ao sett numero , fa-
zem-se oecessaria~ circnmlocuções , _que· obitigão a mui-
t:ls delonGilS e obscuridades. Est:a he ei:_n parte a ra~ão , 
por que os actus do pltrlam~nto são eón.t-põsições pmi-
co intelligiveÍs' ; a quem não tiver sohrc eltes füüo gran-
de estudo ( b ) .. 

. Os primeitos actos do parlamento são de hum tem-
po , em _que se nãó usa'7a: pontuação , e se: não · conhe-· 
cião os algarism'Üs. D:emais , no seu 'estatlo sirrtple!! 
e de imperfeição primi1iva , os estatutos, erã-o tão cur~ 

. : .,' 

•;,,, • \ • -t 

{ • ) Os maiores p;ir.gr•puos no coJigo Napole•Õ , o,nõ excedem cmn• I>•lavrallf 
ê ~ui pou~os sB en~ontraü tkstà g~ndeza• . " : 

\ ' 

' .. 
( b ) Veja-.., o'Tractodo do lcgislataõ ·( de :!!rt. .lüntbam ): Tom. pri111d• 

re Cap • . bo.· DO ~illo das lei" . 1 
1 
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to!! e tão pouco numerosos , que a falto. de dh·isão mal 
podia causar inconveri~en~e algum sensiv.et As cou-
sas achão-se no mesmo estado fºl' negligencia e effeito 
da rotina ; porém a inda mais por hum certo interes~ 
ae dos jurisconsultos , á quem lhes convem esta obscuri .. 
dade do texto legal / e que oppõem a toda a reforma os 
costumados receios da uo~·idade. Vivemos teculos sem 
conhecer pontos e virr,ulas , nem algarismos ; e para. 
que os havemos de ndoptar agóra P· Argqmento es .. 
te , que vem a ser o mesmo , que dizer ; se_nossos an-
tepassados vivêraõ , sustentando~se de fpuctos silves-
tres , segue-se , que o paõ · "he hum luxo inu-
til. . . 

2.º Simplicidade nas proposições. Este ponto he 
o principal. À Í'egra de brevidade , prescripta _no ar.. 
tigo antecedente , .refere-se essencialmente á .estii. · 

Cada-artigo deve reduzir-se a lmma proposiçaõ 
pura -e,simples ·: ou pelo· menos, h.um artigo nunca 
deve conter duas proposlçõés co~npletas e i~depcnden.. 
tes. de tal naturesa , que o mesmo individuo possa 
approvar liuma , e reprovar our.,.a. 

Levafr$e-bi<l a clareza ao maior ó,puro , se cada ar. 
tigo podess'e apresentar hum sentido completo , sem 
se referir ·a outro ; mais n' h:ima oomposiçaõ; que tem 
muitas partes , este genero de perfc1çaõ he impossi-
vcl. A mesma idea de methodo , exchie a de inde-
pcndencia. As propo,siçõ~ mathematicas demons-
traf}-sc com referencias á o.utras pro~osições já demons-
tradas ; e , em toda a serie de ra.ciocinios , os anneis 
da cadea -se multiplicaõ á medida, que se afastaõ 'do 
primeiro annel. 

• Quando ha precisaõ de se. apresentar hum lon~o 
encadeamento de'ídéas , faz-se necessario aJu<litr ~ lh~ 
telligencia por meio· de hum estilti , que teQha bastan-
tes pausas. Tantas · phrases separadas , tanto~ hi· 
gares de dcscanço para o espi~to. 

Algumas conjuncões ha, qiie d.nó a triste facilidé\~ 
de de llgar infolitas phrases em huma só. Eis o v~neno 
corruptor do estilo das leis. Taes saZ> em portugue7, 
a~ phrases por q11anto, considerando que-·; e11~ francez 
d autant que , considerant que; en~ lnglez wlwrc.. 

.. 
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tis ' e>rR_ lt.Jiim e> quartd<J quiaem } por meio das q'iiae\i 
'l!e úia 1rnmà m~ssa de cont'usaõ . ajunla\1do-se obje~
tos , que se deviaõ separar, 

Mas se as proposições naõ poqem ser independ.1m• 
tes hnmas das outras ~ hc JH'CCÍSO- pel.o llienOS evitar ; 
~úc ellus sejaõ c011f1plexas, · . 
, . Hmna proposlçaõ 'complexa~· em objectos de lei 1 

~~a que-cnvo~ve duas p.rõp6sh;ões' das quaes se póde 
appl'ovar humn e reprovai· a, outra.. . 

Darei para exemplo lrnma das perl)t\ntas propos• 
tas aps N@tlivei:s ·de 1788 , qu'lndp _se tmtava de fo(-

_rnar os Estados geraes. ( · ení Fran~a ) : Deve-se exi· 
~ir, q' os Eleitores-, e os eljgiveis. lenltãõ c~rlas q,ualifica-
-ções segundo a forma. desta phrase , ap'resentaõ-se duas 
proposiçõ~s bem distinctas como fase1idó ap~uàs hurha. 

He pre~iso. exigirem-se qualifie< çõe.s da parte·dos e-
leitores? · 

He pi'éclso exigi~las dai parte elos eli6iveis ? 
'' Eis aq\Íi duas perguntas,ele tal fot-má ~istinctas ' 
q~\e qualquer ' dellas 'deve decidir~se _por consi:dcrações 
chffeçentes, de que ~alvez resultasse .a negàt_rva para 
h~ma , e a a'tfümátiva para outra, Porém , . reutlindo1-as 
da rpan!'!ira acima., co1.1fundem o esr}irito ' e .fazem 

, i:;om .que ellas se ju'lg11em de. tal fohna .unidas ' que 
seJa 'preciso. applical'-lhes cm commuin a affirmativa 1/ou a negativa (a), . • . 

Supponha-se, que l11;lma propos_içaõ :lpresenlada 
i::omo uuica ,. corriprehericfe realmente duas ; das qua-
e~ huma se a,P-rova ., e a o~tra rcpr~va~ Se nâõ a <fü·i-
d1rem , qualquer qu~ se.ia a dec1sao ·final , a metade 
9evé passar em opposiçaÕ a VQnlude. , OU Vóto1 d' til-
tfun~ dos '\'Otantes. S'e a dividem , to~os ten'l a livre 
escoll:i.a : pode~s~ votar a favor de huma sem votar~favor de outi·a , poÜíJ~se yolar contl~ huma sem votar 
contra a outra. · 

. (}:) E.;le. sopbi_sm~ correspo~ue ao que no logíc~ de Arístotclc• se dc•iGDÍ 
rcia3 Jlala\lras ~ecun<lum thu"cs.. h'lt~r~ogationcs, ut unam. _. O mel e)o fel ' 
saõ amhos dl!ccb? ... Isto v~m u ser )luuia espccic de :l4iviohot.aõ, p:u·a coníundíL 
a5 CL'Í:lr'l.!,'OS j porém muitai , .C1CS 81.)f\'C• llOS Obj~cl<iS ._lc~i.sJatfroS , fal'a CD!jatlal' 
os homcno. · 

.. 
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Por interveilcaõ destas proposições complexas 
huma asscmbléa , livre de todo o const-rangimenl~ ex-
terior , poderia deíxar de o ser , em razaõ desta espe-
éie de constr:mgimento inte1-ior • . Qualquer boa lei po-
deria ser o iustrumento para fazer passar outra má. 

Ha casos , em que se .pode obrigar huma assem-
bléa a faier o sacri'ficio de seus mais importantes· di-
reitos. Propõe-se-lhe tal lei naõ so boa , mas uéees-
sar~a para a sua llr~pría· GQll~~rvaçaõ e a d? Esta?o ~ 
é ain~ta-se ·a: esta e1 olltra lei .pela qual se lhe tlrao 
prúogatívas essenciaés : o que póde ella neste cazo fa... 
ier , senaõ resignar-~e ? Elia se acha entaõ na mesma. 
situaçaõ , em que esta,va aquelle patriareha , que , afili-
cto de fome, vendeo o seu direito de primogenitura por 
hum prato de·lenlilhas. 

Talvez se diua , que este machavelismo he s.up-
·posiçaõ gratúita, hu.ma · pura ficçaõ. Enganaõ-se. A 
historii nos fornece muitos exemplos. Nas republicas 
antêgas' a iniciativa das leis pertencia exclusivamente 
ao senado. , O povo naõ tinha ·outra alternativa , se-
naõ approvar ?U rejeitar tudo ·j_útlto. ··~aõ $e1he. dei.'ta"Vlt 
faculdade p.• escolher. Os seus chefes faz1aõ-Ihe·comprar 
huma lei nece5saria , _á custa . d' alBuma outra Jei preju-
dicial aos seus interesses. 

3.• Outro principio de redàcçaõ. Fazer !zuma 
decla1·ll(]q.ó pttra e 'simples da v<Yn.tade ; sem lfze mis-
turar razõens , opiniões ou aJ.eições , distinctas da 
mesma vontade. · 

Dar as razões , por que se faz. huma lei ~ he ope-
raça.õ' á parte , que nunca ·se deve- confundir com a 
mesma lei. Se h:a neces~Hlatl.e de iustrt'ri1• o pubfico , 
pode-s~ .fazer ·isso em .hum -preaml?ulo , ou cómníen-
·tario., que . aoompanhe o texto da lei·: mas huma 
.l~i , im.pérativ;i. , só deve contel" a pura e pres-

. saõ da' .vó1\tà.de do legislador. Feita. para servir de 
regrã de cõqdncta , quantp mais si-inp1es , clara , e 
isenta de· contestações ella for, tanto melhor. Se se lhe. 
~~]uiítaõ razões e o·piniões, iudispõe-se contra a lei todas • 
aquellas. P.:,ssoas , . ·9ue 'nâõ apy;irovão essas . razõe·s , ou 
essas opnuoes , que clla professa. Nesse caso, cm 
l,ug:ar. da lei ser mais forte , . .faz-se inais fraca .; dá-se 

). 

1 
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·estar de accôrdo "Sobre a utilidade da medida , e diveri- · 
ficarem muito á respeito das.razões1 que lh' a fazem ado-
p'tar : e se a~ qur, SCJt allegitõ , ~hqcaô setts sentimen-
tos ; elles . expcrl\u.efi'tar.iõ certa. repúgnància mui-
to Justa e muito natm·al , em profess~T huma, 
opiniaõ alheia da sua- pr.opriâ. Isto vem a ser de 
facto o mesmo , que exigir "delles húma doolar.açaõ fal-
sa; faze-loS' menlir em huma lei. 

Suppo.nhamos a prof>osiçaú seguinte.=Considerando , que llílÕ exis~e ~u.m ,Deu~ , to-
das as leis penaes relativa á natureza d~ ,Divindade, 
ficaõ abolidas. = . 

Quan~o · mes~o todos os ~rohros d'assemhléa 
estivesse!'l un!lnimcs sobre a ~bql~çaõ destas leis pena.: 
es • talvez naõ se ~chasse ~um sq , qu~ naõ se indi-
gnasse contra esta declaraçaõ d' atheismo,, , e antes 
prefe1·isse rejeitar a medi!l!!- t~talmente ,, do 'que obte-
la por este preço. - .• . • 

Parece, . que,, n,'huma assem.biéa.,, livre.., todo o 
author de moções- deveria observar e»ta· regra , . ainda 
que só ÍO!~se por prudencia ; porq.ue hu.in actessori.o , 
desta natureza , · ~aõ pode .cleixar de expôr a moçaõ 
priocipál a ser totalme,nie rejeitada. . . · 

Porém assim naõ discorre o cspi:rito de ·partido. 
Se a moçaõ contem alguma clausula desagradavel a.os 
seus antagonistas , mais nrov4 se dà de .força , .quando 
sei;ue faze-la passar. O triunfo de huns augmenta-
se com amorti(icaçaõ de outros. . 

Damos hum exemplo do.sta pequena guerra de 
partidos; iremos proctua-lo em tempQs.reqiotos; posto q' 
fosse façil ac\la-lo mltis perto de nossós dias. V cremos 
trahalhar-se i( huma moçaõ ·' em censequenoia .deste 
espi1·ito de hostnidade , . para modifica-la alterna--r 
tivamentc ém sentido cóntrario , inserindo-lhe mo-
tivos e opi.niões" q11e a representaõ com aspectos in..: · 
teiramentç novos .(a).. · 

= Prop5'!'se, que bugia 4as · instruçõ~s da dita 

(o) .Torn•l da cnm~ra do• communs. Yol. XXl. f.rgin~ duzca.bs e trinta e 
Qiu.co. \'Íntc e quutro'tlc Fevereiro de lí28. • F . .,. . 
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ctimmi.ssaõ seja. ( para rest:ibelecer d' alguma formit o 
corrlmerciQ deste 1 reino ) proctirar Loaos os méios 
conveni~ntes a suppri:inir os di1;1fito~ snbre o sabaõ e 
vélas ( os quaes saõ bastante enerosos aos fa~ricantes ,. 
e ·~os pol:'ires em geral ) . =::: 

O dbjecto das, duas phrase~'\ ·que púz entre pa-
tenthesis,. he v.lsivel. O 'partido' d.a oppo:içaõ queria 
fazer odiosos est~s dois tributos ' sem considerar ' 
'qúe hum simellíimte m.efo' 'poderia applicàr~se a todos O$ 

· tl'ihulos sem dis'fincêão. . · 
1 As duas claust~lits foraõ logo excluidas por duas 

emendas .mui'to a proposito ; . mas naõ ·bastou es(e 
!riúafo: O partido.ministerial, qúerendó fazer éadu-
ca{ a moçaõ ,, - inserio-lc , sob pretextb de modificala , 
a clausula seguinte : · . _ · 

:=: Tribulos , que se teri1 çoucedido ( aêf gbyerno ) 
para sérvi'r de garlmtia a tliffer1mtes emprestimos, 
cujo producto pe.rtence ao fundo d'mortizaçaõ µesti-
n ado a píl{~ar a divida nacionál.1 ;:::::: • 

Quàsi ·que naõ precisa dizer-se, que as fi\-OÇÕes 
acima· tefe11i6las , assim dés6guradas ,. naõ ,convindo 
aos seus' pa·rLídisLas nem , l:l seus antagoiiislas , foraõ 
rejeitltdàs de. conímuni accôrdo. . . 
. 4. º O .projecto ·colzterá lmma ·r:xpo~içaõ com-
pleta de tMlas as clausulas , que a lei dwe có1rl.J1ie~ 
hendeif. , ' 
· • Isto se référ.e a certas ~xpressões, sujeitas à.se-
rem trocatlas pi;ir outras exRressõe~ do . mesmo gê~ro ; 
por exemplo , huma quantidatle poA>utra quantid~de , 

- hum numero' l(U:ma ~ porçaõ de tempo po'r outra por-
çaõ de tempo, &c. " Â 'jkisão dw:a'l'á ( fl.uin amzo); 
à multa serà ( a decima pal'~e dó ' rendúú'fJntb ) 5 a 
recompensa serd ( vinte li'bras.estetl'1zas) (a). 
· . Nos proj~ctos de hill; que 'se represenlàõ no par-
làmento brit<111i:cõ ; usa-se deixar csles pontos em bi·an-
co entre duas ~nhas desta- fórma :. a 'P!'Ísaõ" dura 

·• 
(a) O author cli:tma O' esl~s termos conunütaveis 1 conlpotidorcs, congcni:.l'i"' 

coa. · 
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f.d ( J°; a múlta será ( ). .. 
-Estes espaços ' . que se deixaõ, em branco ~ 'saõ ã-

quelles , em que ha ~rande amph , de. na escolha. O 
' .auct,pr do bill naõ encontra razaõ mais determinante 

por h#um t~rmo , d.o we pelo õ.utro. A pri!Ileira ais-
cu9sao 'Versa sobfe o essencial ela mydida , sem 
altençaõ a estes espaços , .. que se deixaõ em branco par.a 
depois se enchérem n"' h_uma ·commissa.õ ( cbmmitté ) , 
em virtude ela moçaõ de qt:Mlqµer membro.. · 

Os jornaes da camera' dos commuqs a 'presentaõ 
J)IUitos exemplos de casos , eni que ella · naõ tem que-
rido receber certos bili~ ,. s<Í porque , em luga'r ' de 
trazerem . estas clausulas em branco , o seu author as 
tem arbitrado. · 

Dize.m , qt_lC este cusfüme se pratica ~m respeito á. 
liherda~ ;"" po1· que em _guanto se naõ fixa <»-termo em 
questaõ , ha Ulais campo pa11a a escolha. 

:Náõ percebo a força desta ra?.aõ. A liberdade 
existe nesta , como em todas as mais partes 4a ~TIO<;!l-9· 
Cad4 membro pode propor 0- menor .QUrileró em lugar 
do maior, hum ·lugar por outro lugar , huma quan!ii-· 

, dade. por outra quantidade , &c. • . 
Pelo cont!"ctrio a• discu'Ssaõ deve lucrar tetl o hu~ 

ma base determinada em todos os smis pontos. Sem-
pre pe preciso , que os espaços em· hran&:r se ,endiaÕ , 
que alguem. J'roponha 1rnm lermo; e quem m~lhor do 
que o author da moça~ ? De quem se ~eve · esperar 
ma'ior conhecime o do l\SS<.1mpto ? j,e o. naõ obrig:a,õ 
a pre~ncher essa .arte d~ su:r moçaõ , he de receai" , 
~ue ess'es espaços em branco se e.pchaõ com in.diséreta 
prec~pitaçaõ ·, como se fqssem miudezas de pouca im-
portrtn ià. · 

, Este costume de se deixái:em taes espaços em hran'·-' 
co, d.ove certamente a .sua origem á prudencia· 4os 
redatores. >> Deixando taes minudencias em branco, 
naõ e5\::aq<lalt'zo as idells d,,9s outros ~ m~s se Jt>ffe.-
recer ht1~ termo .espc-cifi<!o , que naõ agrade a todos , 
arriscQ-me a imrder ' só por .esta raz . õ ~ l;mm grande 
numero de votos. » Este racÍ'o"CiniQ. \iàõ he mal fun-
dado .; porque nad~ he mais commum nas ·assembléas 
politicas • do que a falta de boa fé , qu.é muitas vezes 

. F . .,. ... 



atira-se á huma primeira objecçaõ de circunstancias, facil 
em remediar-se-para converle-la em objecçaõ .radical. (a) 

~a ) Rcspcclivomcnic ás onlras vgr:as rclalivas á l"pdacça_õ cl;u l ..iei9 , .Yeja..SJ! 
no Tr.itado cl~ Lesislaçoõ (: do Mr. Dcntb~) 'O, co;itulo jâ a<ima .citado ; do 
>istilo d:is lej•. 

I· 

t•'' 
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CA P·I T·u LO XII~  

. ' 

1., . . 
rac(a-se de esta-oelecée num apa1ielho me.dla-.~1ico; 

muitó simple~ ~ que tern pqr o~jcclo patentear á :a.sse1n.. 
' blé~, por Jneio ele hw~ quadró , , as TJl:~-~es , sohFe 
que se deli era. A símf.les. leitura ~ .humai ~oÇão,, 
apenãs dá hum conheéiméntpimperfeito _e fug~Li.vo. (,)1 

J melhot' nwdo ele a . fazci:.' ver~adeiramer,it~ prf senle ao 
espii~LQ dos aud1loqis ,. e~ $Uatl,to d~çi+ a delihe_raçã~, 
he de:a ter perat'.l.le os olhos. , 

Lirrfüo~In.e at:ar idéas geraé~ ~e*, ./il;la~to ~ : res~r
vando "lrnm ar!ig9 separado para lntmil. descripçã~ ma.is.i 
ci'vcunslancia<la: · '· ' . 

. , _Fi{)~re-se.huma· v.~f!l'~1_dá (tir.ibUf!~ 4~:~l·_ c_i'ma rela., 
cadmra <lo pres~dente . , .que .ªPI1!.senl~1 dlilI~ qt,tadros.. ,qc. 
u"m pu11110 de Íinho bas~ante ral'O , .e. com Y:.m tundo pre~
to p• n~ixo á m&neira de :·~ por_~as, ,te1ido. rn;ivç .p~s,de . r:i.ltµ-
r~ e sc1~.P~ lar{)ura· .•.JI.*i parin;q· ser~é de.reéebEj'r ic:Lras, 
de um ~1p9 bastan!e gran4e p• q .possao. l~1~-s,e. ,<le fAdã, a.. 
p~rte d~·sala·.. ,As ~<1fr~s: se ~rçn<le~ n~ II;1;1ªclro ,po.~ ni_e-
10 de .um .~_ucho._, . d.e m&neira qlle Jiaq· _\se d~~p;ee~da.9 
por s1 ,-nàmas .... Lo~o q~~ hum\l moç~Q Yt;ID a ser .o,. oll-
Jecto do. debate» entrega-se ao,s .<?ºIBP?\il~ores .~ que !!-
transcrevem pes,t.e quadro , e q_ue, fe11hao.do ,as. ~~ 
portas~ .ªP~~s~~t.ão ~·~Ô~o conlQ s~JQ~·a, em hu1n e.d,i.W,, · 
ao,s olhos d assembléa~ . ~ , 

A utihàaae destà 1• ·enção ,. no seu· , ~a\s geral 
ponto ele visN, co~si~te_em .<;lispor.~. ~o ~ de ma1~ei0 
r~, que nen~um n_iembro .possa e\!'~tà,rit'l·~ ·saber a mo-
ÇÁ\O , Sübre q.ue deve votar. , 

He verdade ., q.ui ó que r.J!lai:> jrq,porla sabe~ t· 
' . 

http:fe11hao.do
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~he o sentido da proposição , e nã? a sua phrlh-
se ; ~ e~lli i,tq , e JlãQ a. di.t;ção·: mas i1e sO por \lleio-
das palavras, que se pode conbecer ·p seu espírito. O 
equi_vocp.de huma ~ó .palavra póde mudar inteira~e~
te o senlldo do cl1sc,u~·sp. , -liotro ~e ~s- tf>ªkl. tas na0; 
estão" presentes •á memoria ,. l!!Ol!r~-~c tr rl"Sco He eahir-
nos eqnívo~os, pevige- este·, enJircf he..J.:oncúra inem·-
re·~ 2 po.denâo-s~ e~itar por meio de um ~ç~hodo simples. 
e mfalh t. 

, ~ão' ha htim ~Q, moment{;) no dectu•so do. debate ,. 
em -' nalqm)r membro não tenha necessi'da,de•de conhe-
~~~os tÇrmos pr~cisos dawoção, e ·eod~r éol'\suharla,;, se.if·' 
p• fazf!9 Justa apJS~cáç&'.o_d? seuco'ntcúJo< s_ej.:i 'P.o:'_toinar-
pa.rte atti.'va na dehberaça.o· 4 Este conhectmcnto vem ª' 
ser da P,rimeira necessidad'é 1 er elle d~li*Jere comg,. 
juiz ,.. da o ~ seu voto:,.. 'lue opine· como ad-vogad& 
pró , ou contr:t. · · 

Relàtivamente- aos que ouvem i; Jlada l'\ie pode-
ser mais.agradavel' e mais; utiil , do q~ este quadro pas., 
môcões. Tudo 'qua11to al_lívia a megiôria ,.. f~cilita a: 
intelligenei&:~ lia muito ínenos incerteza sobve ~ :ser-
tido .d1tlmma senten~ 'j quando n~ '11uipa-existe ·nas 
pà_lavras ·' _q~1~ .a. co.:~p&e. _ Pela s~m~res ·emrnciação ,_ 
ou péla- simples- re)fura· de huma mt>çao . todos os . . que 
estão .distr~.füdas; todo8 quantos se ·csquecei;n faciímente,. 
todçs os q,uc ~i~rão i'!r~e ' pi.tssão pelo dissahol' ae ignO..-
rar tt assúmpto q se tem a ~eb;tter, on~e·'l~ed\r inforrtla-. 
ções. .Disso resµltão moyimentos iruegulaves, ''''inte~rUJ?• 
ções rflciproc:a~r, ct'JJl,Ítfs~o e motiim. . 

~especfrvamente acis ..que fallã'.o, ·a utiliàade <tes-
te .quadro. he ainda máis s·erisiveL Tr(\.Ctanqó-se de' 
huma moçã-0 extensa , faz-sé preciso , para a ter bem 
presente , hu!q: 'esforçtl de , ~moria. , que ·divide a, 
a1.t~ção no -IJIOmento ,, em qtle fie : mais · urgente em.:. ' 
prega-la: toda' · d~outra maneira. He neeess1111i·o, que:1 

não haja precisão. d!l ocurar pala J'l\S-,. quan-' 
do já não für· pôucéi ' t~ . fii.o procUríl~ ·argum~n-
tos : esta hes;ttá'fão dt;\sartauja a marcha das iMas. · 

Demais dis50' ;' tiies esforços~ mémoria são mui:. 
tas vezes inefficazés. Naqà mais: commum do que ver-
<>radores , 1i mesmo d'ãqi1~lles .ni\tito peiifos · 7 cahierm 



em erros involuntarios a respeito dos termo!! preciso!! d~ 
huma moção. Não se .percebepdo r,sle defeito da ex.-
posição' deve dahi resullar um rociocinio falso :. eprece-
ben<M-se , as reclaliÍaçõ,es susci,tão ~salisf~Ç,~s , on no-
va-S dm1qja1!, e ilP.rde-se o tem Ao em .acct!sacões e .le-, • ,.- ['"" 1 .-. .. ·,•~I''fíezas. 

r 

O quad ro' ,:las rh8ções conlribue , de mQ.itas ma-
neiras , á perfeição do debate. Acabámqs de .obser-
var , que elle ser<iia d,e an,Lic,l.01.ci ao orador pi.W. erres . 
inY.Qluntarios ; más não sf!rve· menos á rurtem.bléa çon-
tra as exposicõ.es voluntariam.~mte falsa ; ' co'ntra isuib-
terfugi?s in~idio~of ,., •-;pelos . quae~ se aüribuent~ a~s 
respectivos antago"instas sentimentos.·, que elles nao 
professão. &ta fa[ta de boa fé deriva-se do ip.esino 
principio , <J e · a Ufl\ ia : · espera-se. se!!filre dis-
so tirar algum_ fructo: . p re'm !> gue mars prÕ~-e· h~
ma ex.posição fll;lsa , he a diflículdade e~~ a distinguir 
de erros involu~ icis. Evitar este mal , v~ln a ser 
o mesmo, que·pr'evinir a_quclle. ' · . 
. Nas , igressõe~ ( e:r:trav'iri.ç?es) ,con~~~~e hu~ outro 
mcoffvq.n1 nte dos Clebat~s. Ellas•procedem mu.1tas ' ve-· 
zes de huma fraq\1eza 'do espi.ri~i , 1,q.úe) se.ni o ~que-, 
rer', perd~ de nsla o assumpto , de ,gu~e . fe tracta. 
Mas quantlo o.orador esquece-se do assumptó">.ê' começa a 
desviar-se , o qu~dro . das moções otferece Ó meio i.nais 
próprió dr. o encaminhar. Como se ·relJ!e,dêa, no· re-
gime actual, este inconveniente ? Hé pL'~iso , '. que 
~um membro se levante _-, que i'nterrom~a o discurso, 
e qlle chame o opinant~ . á' ordem: . DLsto se originão 
esca11ditlós; toma-se a adyertencia como se fos~é-lu\ã repr~
hen;o:ll')·; ' fé,re'-s'e o amor pr'oprio (o ora~or ·aracado, de-
fer~de-se . Já não se-tractil. do debate sobre a moção ; po-
réln d' ma arenga sobre a co·m~teri~a ~e seus arzume~1:
tos. O desagrad6', q' estas scenas ca1:1são, ·quaµdo não sãó 
animadas pelo espiri'to de partido' fàz . com q' se tolerein 
muiLas dessas. i ressões '; po q' a experiencia,tem prova-
do, q' o remé he peôr ,~ õ mal. Em quanto ao pre-
sidente ' ainc! qúe sejá do seu dli\yer po "'tei>mo a estes 
extravios , pede ra .pri1dencia , . que ellê- evite adtiioes- ' 
tações frequentes e d~sagradave~s , e que .se não en-
tregue á alter_cações , quie pôderiã\.l compr9metter a sua _, 
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tfignida'd,e , o~~ sua ill)parcialidá'Cle. . 
·Porém suppondo este quadro. da& moç.ões post~ 

por cin'ía ~o lugar da sua caileir~ "· o caso ser~ mui 
ditferénte; · Elle póde " sem intecro~nper · q. o. dG::>r,. 
adverti-lo 'Pºr hum' ~1mples g~to ::. e &le.,pacitlco ~si~ 
nal n~ tem ,o pen&o de hum..a. ªijº~tropbe RClisoal. 
Vem. a· ser· bam.calmante , e uao eslmmlunle ;. huma. 
iidveut1:).~~ia>- e !Ião uma 'êc?s?Ç:Io.: J\'.~' he o acto de um. 
adver.sar~1'·;r ma~ o de hurn JUI..., . P ·o.i,:a.dm· _, a ~quem se: 
àdverté, não>precisa...i.utétTOinRer o J!6ltl dlsc;t1rso, nem. 
fater a: humrlde ' confissão 'do seu.. eri;o : . basta, 
q11e cinj.a-se_ ao iissiu~~ptô . , c01~0 se· ~on.tim\asse; 
0 ,seu: d1scnrso ~· e u~ Eode, li\101:ar. ,.. !,iUe '(), 
sig.n~l, .db. _pres1<1:ente eq~val.C ._,a .hun:.~ \l-V,pella..,. 
dfo ' a. semhl.éa ,: que unWt solir,e elle os. olho~. 
n.'tos.. . . ' . ' 

l)i_rei'à f.inal ~ · que e~te ·'Juadro ·. e. pare.rp dar ma~. 
)s huma ~rande facilidade Jlfl11.a ,proouúr.. boas emcn~, 
das. ~e a si~ple~. lei.turíl he suflieienle par1', se per-

. cehé1'. (), es.f>i~ite. dji. qioçáÕ , , e.lla~ naê'f, basta âli11J. tu<lo~ 
P.ar.a ~e · dar te~o. o ~1,~ço a .l uste;za dos sc.U!! ler.mo~··-. 
Ou.anao se .tem ·à fazei: . ob~.r.vaçõ~s a ne~peito do es.- . 
tifo ,._ninguem se Jia na SQil, grogrfa memoria ·; todos. 
9uerem. te.r· o escrit9 debaixo · Ms. olhos,. consi<lem" . 
lo por. differenleS v.e~~~ . "' aplJlicar-!he e ·uiicr.oscopio ,~\., , 
at~1mçâo â todiis: as sl<las parles. , , e naõ lia melhor ini3i-
o pa.r.a· d~sco6rir' as ' peque1~as i~l]~feiçõl'Js_. . Este, ge-. 
nerq de critica.he uni. tijlento.pí!rticular ,, em q~ bril'1~· 
honfoqs,,,. que jmiitas ·\·ézes. ntõ tel'l.10 .me.recim,eelq_p-
ratóno.. Õ grammatico cÇJ\l_Swnij}:fo faz-se mais ulil , ao., 

' legisla,do~ , do CJ.ll.fl <l~ i;i1~fn~~.!l~ .~a se p~sa., • 
. Este quadro. tevm ·iµa1s outro merec1Jilento: , .,. o . de.· 

procuF.ar J .'. ~s.erufJléà,. os sel'.viços d'. lgui1s horoe1is. 
h~beis ,.. Cl\Í.ª • falta de nlemoria. delem, n'hum es.. . 
tádo d'iQa.<;ça'P,. ,Todos sahem , que as dua~- mais im- . 
pÇrtanC.e~ facu1d.âdes do .cspt:rt.t,o. ~ o .r.a<i • inio e a in-. 
v~nÇão, muit~s ·veie~ são ~astànte fortes ..~ in?i.v_idu-
o.s , .que lem a • memónu assaz fra~ ,. e prrnc1pat.. 
~entê.a das 1JaJahas. A. f~spe1Lo·. de 'talento succede 
o ~esmo_ , q_ue a res.pei~0 ~e'.~1rtç.de ; qi;ianto menos. '56 .~ 
ex1ge , tanto iuenor he o nsco ·de ·faltar ilo;s seus pre-
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1eitos •. 
Talvez· <ligão, que a impressão das· moções .an-

fl!s do r<lebate ' p1·eenche quasi o. mesmo Aim' e que 
p~de-se. o~ cqn~ég.uii}(t.e-d'spensar .eite q1,1àdro~. Porém 
quantas moçõe~ m'fad.en.tes. unprev1stas )'.'se n(io.f~em'no 
decurso de hum\cfobate ! Qua;nfus elllendas-, ~:oo· não. 
ha tempo cCi<JJpl'iniir- !' Alén)· disso ,,. faz mui-tâ dHfe.:. 
i:ença lei:·e cQi1sult<tr· hum papel, qiter s~jã°' 9i. a:udi-
tores. quer o. or:1dor ,. ,0ú olhar para h~· (~nd~·o , que 
e.stá' 111pnovel.dtante ~os.. olhP.<>w. Quem se abaixa para 
ler,, cessa ~e· ouvir.ou· d'e faltar '"; más pode-se ler u.ma 
fü1h<t! nQ· q:uadi:o/ ,, sem a ménor ' inte.rrupçaô. 
Demais , esta, g;ia,ade utilidade do quadro ., esta 
força J. qµe- elle dj. ao ·re3ulame.nlo contra tlissêr-. 
tações .' inutei ;, simplesofên'te por buin gesro .. qmoes-
tat\vo. ,. he Vél.olal)efu. , ·que se nã!?. eucou.ll:a. ~a,, ~noção. 
impre~s.a, (a:).~. · 

/Jisoripçaât d~ q~adi'O das mo~~s~. 

<?·planõ , . q•ue vou. indlcà pode se'r.vrr a hum· 
primeiro ensaio: quanto. :µiais, 'tãai1~ he a.; execuça.Õ.'1' 
JP.enos im orlantes. saõ as mim~enei~: .' . 

,Os quadfos. podem se~ em f'?ima-.'dé llha5 meias.o 

....--.-------------........---'-----------,;..---...,.....,,,,.....,,....,,_.. ' r e.,.,,.,...,...,., , ,  , . ..... , .. 
fy) f P praptU: e,ste plano de. lliT. Bentliafi_ a ~f~''l'édi'llto• ~.,s~mbHa, 

constituinte ( '<1n,Fraa~o j, 1uc;. 'o '!ichadí.0 ·,~u· ed~nhoõ-o , . "I mesilw hait.•11• · 
\e 1l ;,po1·étn'<fue,o ."~º j11~i!rão e4<1uivcl •'111'.~ co~sa \lu •r~_i'l'!!J• . âiis.·mo~õe• :· 
e opcraçoc.s d,asscm~lca. f rCCf Ucn~cl!poL' va~o · czf?~ ~onsuc.uJ,u•q~ .. tqd.as.t. as SUill. 
sessões coQl :t miliot' .assidlLid'.t<l ·,)l.,t-,~r o diJlicil me c1'.a. ~saber,'9sohre 
·(fllC ohject~ so <lcl~'.:ª· Pm,.tll~h ·~a · 11 !*sos mcpibro3 , tamb~~ se Jlii.G 
1cha,·ã.o 'cm estacte·f~:~~ :r,esp~,ld.~~ ~~ntlo ·~e .conhecia a 1noc;iiÓ, ,:ra 
sú1nente !\(>seu ohj~c:ta..e.ni . gq'rl~l1 ~•e---. :~l'S p:U.~icu,aridadcs, n'?m nost;u!t~. 
·exact.Os tcrlnos. En1...c~se.qnCucia di:$ ~ ar)JUmf!i~ava~e contillJlámcntc á ~õfleilo 
d.a p~1aVr

0

a9~ Qual'qfic~1.r-icn~ia ·AtOJU"" tu1-lc•, ~~rac':.'.i!.º" fll demora na 'éÓlr.ida,  
era suflicieote pa1-ã se ficar nlh~io. ao a~su"fnpto do dbb~~. P.> m~01hrbs .pto;---:  

cu i~1·lo in~tra.it.::!J fio qu·e se tracto..·a por couver.;açqes , r1uc qccµpa,·ão faucbo!  
de iodividlljls ~ \!. ~!ôll:ll.u•irão pequenodc~fos · Jfor.ticqj.ar~•· M\1.i.la; 'mnç~es. >$- 
sim ~pnsenfada\, íftS\•ão como'ft>rn~~~, !é edio ~ul cOllbccidast' O!I - hu1;11.çns  
i_n~olpnt~s s~1·v ião-lc desft j)rctcxto par:l nã.o·vqlt1'r1o\.\ votar ~lc cotifi:inç~..; .islo 9"e v  

na:> podendo fo1:n\al' h'Üma op' ilU . t-lt·opl'i.1., aba1i1-V,à'u:.1V~~ . á dQ . se':'- par-, 
tido. · · ' .,. ' ' 

liil.a~ ob~et·va90~· i;3.o etn appa1•c"'bcià Ólitiuci.osas ; po~éln a somu1a~ de sí-
111ilb;intc1.bogotellos Jll'odu>. h\ltn e.WcJto 'e n~i<J~ravcl, H:uu~ torrcu\c co1np~ 
$C de jj<ltas d'oçoa; liuma mon'tâah;i,, d.cl;ri.oS" il".rêii. 
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portas. O Pano delinho crti e ' bastante raro, deve !ler 
extendido de maneir!I-, que apresente a sup!'lrficie. igual , 
e naõ faca cova noméio. 

tff'a',,ianlw das °Zrwas. Elle depende da extançaõ 
da salla : lnim fqnd'o preto por liai~o do. panno ; 
caracter~s clonrados~muila luz .no qtiadró ~a forma .das le-
tras antes oolonga ' do que quadrada. 

]}fanetra de as pregar. As letras devem ter· hum 
gancho , ·com o qual a õperaçaõ ele as pt'egar se faz. 
com a. maior. promptidaõ. A finiformidade das linhas 
pode-se conseguir por meio de hnm fio no mesmo teHd() 
do panno. ' · 

.Compos~ção do quadro. As dna:;; metades (por-
tas ) devem mover-:.se sobre gonzos 1 como os de hu-
·~a' porta. o~ colnpositeres ' erff ql'fant~ estiverem 
no à~o das. palavras , sedo vistos p~a assembléi. 
(<>:que deve excitar emulação e actividade ). Âs du-
as foUia.s { pqrtas) ehe&adas hnma á outra·, ~présen
taI'ão o aspecto tle duas pagin;i:s de hum livro aberto. 
, Etnendas.. Ellns se pm;l:erã0> expor n'hum qua-

dro sepamdo , posto immed1atamente á ilharga ,ilo ou-tÍ'"" com lium~ véfer~neia (renvoi )., que dirija: os olhos 
p_al'él a parte da moção or.iginaJ' que.. ·se quer e men· ' 
dar , e huma .palavra no alto do quadro·,. que h1dique 
se a em-erdla. hc suppreJsiva , addicti"r!a ,. ou: wsti-
tqti:Vt;i. . 
··~i''lt1:'l~i)iH ~r;.lí~ dos quadr:o~, He preciso ter sor-

timr\1tb,\Gell $ ~ref.! ·:i:ar d'wt~mão .todas as moçõ-. 
.t>S - , sa'llidf~ com á §~~deóÊ-3 , , e fazelas . segiiir-
se rapid~~nte humas ~s.. 19ut,rà~. 

Couteyído ~· qu{iêlro~~.\ mó!JÕ~o. 

'·Sup'ponclo ' · que~&tda qu~Clro tenha nove pés d.'~ 
altura e seis de .la:rgnra-; e as letras .pole~da· .e meia 
d'alt).ira , e tres quarlos .<li· p_leg'!da· pe '. ,gura , as 
dáas folh~ do qua~o'coQteraô:;Jlftlis de ~a l'o +paginas 
das imprcs.sõ;eS. orc}inarfas em 8..& : asSiin o achei por 
huma es'péciê"cle ~al2ülo aproximativo; . 

A 52 pés de dist~riéi.a obsflr-vei ~ n~h9ma Ig~ja, 
que os caracteres de tres· guartos de polP,gada ~e prr , 

... . . - -
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diãoJer-perieit amenle., . . . . 
Composição. Po~e-se a{!ceféra,r.- o trabátho àos. 

~ompositores fazendn. uso do- q.ue- se chama em l~la •t.err~ p1·incipi<r hgograpliico ,. qne consiste· em .não 
imprimir le~~ ;·· J:Xlas.par p!tlàv:ras jl\r 'ra.s.. . 

Pela múltiplicaç.a.i5" do8quadros, lima comR.,ôsição de:.. 
masiado longa. ' para se patentear à. assembl~a de· 
11ma vez:, pó4i:irá: ,.apresenta·r~~· por partes. T'.'J m 'pro--
jecto de lei,. }"19r exemP.lo : ~Jq1len que seja a sua ex-
tensãa , seria. pr~parado· com antece?encia. ,.. • e~s qua--
dros se súcce~riao uns.aos outros ~emmterrupçao do q:a~ 
balho e sem~ intervallos, morosos . 

. Mas, se· este pJano tem limites , ou se ha ·casos· 
e 'circun&tancias,. EJ~não . permillem por causa d~
tempo·,. e do. espaço ; ..éUe Hada provão c~ntra,a ~lll.I> util~ _ 
dade, ~as as vezes que li.e posst\<el el<.ec~talo., 
A sua ut\lidade he tão pa,tente , os inconvenientes 1do. 
uso-actual tão-.maniféstos , <t~ admira: , que· já. se nã0 
tenha irfvehtailP.á mai,s ·t~mf>o.. Porem !leste gener,o , 
de-nada nos devemos admtrar. O\hil-N:>ar1smo ·he qllePlr 
dá , . . com ?s. ºausp~cios -_ da r6ti~a _,. lei~ á ,eivil_ísaç~: ~ 
he a unpenc1a ,, que- prevalece a. e:+pe~ncza-. 

. . l, 
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.u~v.er-se~Jfa exigfr .,: .lfUe ii:ama•n10,çtio seja.-apoi~da í1'. 
As·moções' ·nàq- se r~ceb6Ill .,i.\a. eamera , dos f.!om-

rouns , sem que ~jão ·appiaJáS. po.r ~upi:-· membro ., ou~· 
tro q;ue seu aÚcfÓP. 1 istg he , p(W, h~m s~g~rido Y· 

q}!IB a~ confirm.e... . , . . , 
. , • . Supp&e.:..se : es{e·. regnlam'l!nto propi-íçi' á.'prevenil" 
nw~ões ' qne· eorisumirião· úmipo: ~em fructó:..algum. 
Anlês .d'occmP'it"com e1las'!l'.f3semhléii\, . hc' préçiso son:. 
dµ. r"'pq111 a:mi.go: Se não ·se aeha brim só approvador , 
qn~ mal pôde resqltar d:aiianà<maNe:O moção .P. Que 
J>rôha1lilida(le· !ef.itl: ºr .seu. áuctor fl~ ']?er.;madi.r. á ·mai· 
oridade , ~ ellef)~ 'pôde acllar hum· soda· sua e:Scolha ,.. 
queoaQo>ssé ?. ' ' · ' '· · ~ 

Devemos porém confessar , _que este m-ethodo-. lie· 
mui pou~o eflicai: he rri!llo contra as moções· de p,ar-
tido : nullo resrectivamente á qualquer membEO que 
tenha n'assemôléa h1,itn ·à'.'!'Ji:gd cond~endente cru. fa,... 

r cil ; nuJ.1<1 r espectíva111en=f;ê a dois tolos ou doidos dew 
termiriaüo5 a se apoia~fu. reciprocarnenle. , · 

Demais , l1e r.o 'applicavel as qções origina~-
i·ias, e não ús-inciden!alis ,., ~eapb.r~en'l. no d~urso 
do• debate ; nem as emeu.àaS4 a respeito das quaes não. 
ha tempo para coti"eél.'tos peJlltléditados.. , • 

Pode-se objec;tar· confl'a este mo,..q11e elle ten-
de a desanimar , guc pllflcID.ão ' d'hun;i. in~amenlo par· 
ticular ; como sojaõ por éxeinp'lô.essas pessoas 'isola!fas , 
(-.iosas da :ma iildepcnde~cia- ,, q.ue não .,uerem se ligaF 
:í pur!ilo algúrn. Basla· ~ que hum. 1~mem desta 
tcrÍÍpcra dcp_ois de clú~s. ou tres tentativas , nfo en-
contre quem o apoie , para e~morecer : e não deve-

• I 
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m0s ~oncluir , que huma moção s.ejá fri~ta' ou ab~ur-
1111. , porque it primeira vista he· de~ta -sorte rejeitada.  
Q,ttantos motivos , alheios ao d'esmereci-mei1to das  
moção , naõ podem concorrer para este ·repudio !. Hu.n  
não querem ser os ·primeiros, outro~ nãil gosiâ'.o ele par.e- 
-cerem subalternos; outros , prevêm q' a m~da r1;1pos- 
ta naõ pode ter bom exito, outros em 'fim , q' ..,lhes póde  
'Suscitar inimigos. Mui·tos recU:são por motivos estranhos  
110 essencial da mocãC!>: ~ · .  

· Basta , ·que éste m~th6do ineommode ; e não se-
ja -atil., para ser hum ma-l. ·· . . ·  

A camcra dos p~res (d' .lnglater/a) não ~dmitie  
· esta régta ; e não se ~bservn .., qÚ'e .disser resulle incon-

veniente algum. ~~mais l1S r;;i;roes pró e ' contra são 
muito fracas. 

Sendo .ª .1!1(,Çã@ 11.p1 ()'V,ada, de~f:l~.~e ;ler antes , ,  
·que se dé Ucen'f}a a& sez-t auc~9rpara faliar. :A iiloção  
he o assumpt,ô· , a q~e se dirige; , o_ di~CUl'SO . 'E  
não se pe~-éel~en~ ·~quelle :, /st;- perde . . grande  
parte da seu effe1lo.. Nrnguem pod!}1ulgar da fot'ça ou  
fraq1rnz11. dos argumen tqs, . senão !'.lepois de ter oláfainente  
per.cebido o objedo J. á que çll.ef:l se l'.!Jfere1~~  

Neqhuma ré'gr~ he ml!.i~ effi(!llz. d0 que esta, pn....  
ra .evitar ~is~ursos inutelS:. pe hu.m,.. memhro, que  
não tem rooçãó á propor , intenta f~lli\11 , i ie,se obri:..  
gado d.és-de o primeiro moll}ento a·.dar lfuina raz~.o ,  
iustifi~tíva ,; e 'Se 'não !1 ten;i ,.· he cq'nstràl\gido a ca-- 1ar-se. 

A tegra dã ~aruera dos . communs . onsi~te em -nfo  
fallar ~enão ,sobre huma moçã~ adml~tid,a '. ?u ·par\  
propo~ : algumll1 ; mas como • se· ·nao ext{j't: , sua.  

' nprese..11.taçât> immediata , suec;e<le muitâs • vezes, 
ouvircm-S'e ·lonaos discurscfs , que nã? são segui:.. 
dos · .dé , 'moç~o al~uma. Este ,he'. ;.bum dos exem!.. 
plos d'aquellas le~s , de que ·se 011ve fállar com tantos I 
elogios,, e que serião ~n!Jlito hoas ; e vanta-
josas, se·as ~nizt)~se~ pôr ·em pratica: 

Na ~nglaterra usa-se 1partic_ipar á :isscmblú1· o- ns-
sumpto da moção , com maio1· ou p1c1ior antec:eden:... 

·eia, coriforme o grilo de importàhci~ que ~e !he pn~.. 

http:nprese..11


{ 94)  

.:põe.. P.orémlimitãq~se à .huma indiC'açâ'.o -~e'tat; N~I) 
:a ~nritmcião por inteh·o ., nem por escri pto. I~ 
to vem a ser bum defeito ,: ·'he parar no meio do cami-
nho. Por. cetto que as mesmas ritzõe·s ., que fazem e-
;xigir, que a moçto · seja annunciada com anteceden-

_·cia.b ijevem taõbem exigir, qu~ ~e apresente por .in· · 
,teiro.. He. ridículo dizer a humâ assembléa de legisla"' 
"fores ~ << adivinhai , ·conje~turái., e imaginai o que 
ser<Í. esta moçaõ, ci1jo tit~o vos offereço taõ som te e con• 
servar sHspensa .a sua cnriosi'dãde , como se o ~jecto 
fosse excitar hum inter.esse àraníatico , ou arrastalos 
:por supreza.. , 

' Naô se conhecendo coll!i antecedencia ,os termos 
:d~..mo~õ., naõ he · p~sivel ";pr~paralj em_endas : 
.por tanto.., tudo quanto d\2 respeiloa estas·, ne .uma 
.scena de p~cipitaçaõ. · Cof!lo.' ellas sa~ prnpóstas se?l 
plano, deb!ttem-se com a mesma desvantagem. Mm-
•tas ..vezes só ·apresentaõ idéas vaga.s e incoheren-
tes , . . produ.ççõés cruas e µi·çligestas. Porém o 'mai-
()r _mal; que «:labi resulta , he. o.que se naõ póde ver, 
neín aprecia ·; o Qlal negativo) o mal de privaçaõ ; 
p~r ot~tras · pal~v!._'.lS , a não exislene,i~·de emendas ute:-
1.s " q -se poqetlao offerecer , se hoavesse tempo para a 

· .rçflex.ã.P ~ p_or \-:~a de hum. coJRheNmento anterior da 
~ - . . ' m:oca'lll.11 rum. . 

· · Jà temos ~ad9 hum passo :\ j{.s·e Mo a mo·ção .. 
Deve-se a_dpittir o seu-"auctor afallm-..primefro; ·por,-
que naõ he .d.e presumir , qµ.e qual~uer úutra pessoa 
possa apre~ntar os motivos' cotn maior vántagem, do c1' 
~le mesmo. 

He evident~. , q' 1i pessoa alguma se deve puv-ir c<m-
tra · huma moção ,. an~s 1ple . ·alffuem ténba foliado 
pró. Se nati )ia argumentos a p'io'9uiir em seu favo1·, 
combatê:.la . he perder tempo. Os arijumenws p.rn 
devem appareéer pr~meirô : a fim que os opponenles 
tenhão hum ponto fix_'Q · d'ataque,, e se uaõ desvairem 
e~m con,iecturas vagus. 
~ S C:iía .bom convencíonar_.se Imã palâ,vra: Dice rpór 
exempl-0, 'p• marc.ar .o.fim do discurso. Esta · .palavra 
aqu~lla espeoie d~ r.u~~ici~ade? aquella imP,aciencia in-

. dçccnte , qne '!!e mamfesta u humã asscmblêa, quan-

http:convenc�onar_.se
http:combat�:.la
http:m:oca'lll.11
http:ot~tras�pal~v!._'.lS
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.do o!I que qnerem fallar se valem de todas as pausas 
accidentaes do orador , e naõ esperão , que elle tenha 
acabado, para füe tomarem apalavra. 

Se ·o omdor falia em pé , a maneira , por quo 
denota o fim do seu discurso.. he sentandó-se ; 
e o gesto chjga mais egurainente ao olhos-, do que . 
a palavra aos ouvidó1;. Esta regra he poita mais 
nece~saria n' huma assembléa, em que. se falia· senta-
<lo , do que nas outras , em que se ora em pé : mas 
ella se fai ata l•m todas., como um meio de ·premuntr .o · 
OraêtJ?'T CGnlra O receio das interrup93es, e nianler a de-
~CUCla no cleb1tte. · · • 

A :· pessoa , que. alia em huma grande as~ 
sembléa. , ,deve c~1ar em pé. Nesta allitude· os 
org!iÕS tem mais forçã, a voz torna-se mais lilezembara~da; 
o orador exerce-maior pi:eponderancia sobre o auditbrio r 
conhece m.ellwr a impressaõ , que as suas razões pro-· 
<luzem. Porém naõ se deve fazer disto buma regra 
absoluta; po·rque se naõ podem fixar limites, 
entre huma grande as!)e111 llea , e lmma peqn<;na. 
A lem disso.. Ha p1·ssoas id,ozas. ori informas , aquei;n 
semelhante postura ~eria fatigank!'. · 

Naõ se deve ~rivar á um o.!licial ferido o direito r~e 
fallar em favor í:la sua pat-ria. Li>rd Ç..tham fra o 
e languido estava quasi deitado na cadeitâ uaw'o 
pronunçiava os ultimos rasg~ da sua eloq,uencla ni: .. 
cha. 

'· 

• l 
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fm) 
lerloculor · rompe o fio do debate , e avança idéas 
differentes. He por isso , que o . primeiro seut·imen 
to dos homens ' o seu instinrto natural ' decide-se 
todo a favor do debate entre ~ois oradores , que sus-
tentaõ _alternativamente o pró e o contra. 
· No parlamento britannico reunem-se este:> dois 
methodos, portluas m~neiras de proceder. }!uma~ 
quando a assem!)léa esta em camera ecbambre ) ; e a 
outra quando se fórma em commissaõ l}eraL Em camera 
observa- se slrictamentP- a regra. <l~ uão se conceder• a pa-
lavra mais do q.µe huma vez. Em commissaõ géral he 
estilo d\J.r plena liberdade ás replicas, e a discussão naõ pas-
sa frequ~utem.ente de hum pequeno. numero d'i~divi
,<luos , que tem dado allenção particular ao assumpto 
em questão. Isto ' ohserva-se comtu<lo mais· por in-
·dQ.lgencia , do que como regra ., e assim ·deve succe-
der ; ,porque h:í falla<lores pertin:izes ~ com os quaes 
-~ada se poderia finalizar. As replicas tambem tem o 
inconv'enienle d'excitar P.ersonalidades ; que f!lzcm dc-
~enerar um debate em conversações desagradavei& e in:. 
trucluosas. . 

Concedendo..,se a "líberaade das replicas, expõ~
se. os <lebates :i. huma duração incompalivel ao expedi- , 
:cute dos negocios, Nisto. consiste à o!.>jecçã~ mais for-,- -:i 
te : mas , primeiro , os casos, em que as promptas 
.decisões são necessal'ias, não se apresentão muitas vezes 
11' huma assembléa legislativa ; e , nestes casos, ella 
póde se.mpr.e' . alterar as suas eroprias ~egras ; semp e 
lhe he ~ivre obrar segundo as c1reuntàn.c1as. · _ 

:.Em .segundo ~ugar, pod_er-se-hà por ventura consi- 
derar como perdido o tempo empregado em discus- 
sões de· boa fé , por · muito· extenso 9u~ ·seja i1 A  
.brevidade será pois o fin1 príncipal? Nmgueni s~ .de- 
ve isen~ar 'do "incommodn d'alguns momentos ' expon- 
do-se com isso a longos a·rrependimenfos. Não he o  
exce~so ?a demor<J., 9.ue. s~ deve temer, quando se tra- 
cta cl exames. As mas leis são o resultado da pouca  
al~ençao .' .e.da rtrçcipitaçã~~ A regra geral deve ser  
nada re,1eitar ·do que pode esclarecer a assemblé- 
a ; e como se poderá decidir com aRtece.dencia; q' um  
individuo , que pertende fallar , nada tem de util a-

. G. 11 



dizer? · . 
Parece~me em6m duvidoso , que a . ~dmissâ'.o das' 

. replicas deva prolongar~ as discussões. Logó q'tie li 
questão se acha esclarecida , ou que os dois partidos 
reconhecem, que a ,s_ua oppàsição he infructifeta, ó" 
debate tem chegado á sua conclusão I)a.t,ural , e todos 
se ih;ifa~ientão p0r lhe ver , o fim. · A liberdade das 
replidas tende a«onduzir a discussão a este ponto. Do~ 
is antagonistas ~mpenhados n'hp.ma . questão , ' par~ 
que se preparão , resp911dem httm ~o º!1tro com "níã-· 
is acerto , ·e vão : directam~lJi{~:jl:? fim se~ pe~der tem.:. 
po em formularios, ,exordws , e apológrns , · .co-
rno fa"z cada novo orador ' para da.r a se.u6 :ar-gumen..'. 
tos o geit'o e orm~tos de hum dis.curso. ' · 

.Além disso , n methodo ,livre' não produz neces-
sar'iamentc o effeito de privar4.~nP,i~~~uo -algum· de , fol::. 
lar ; mas somente retC)rda -,cf'.'tmfímcnto , em qué clle 
o poderá faz~r. He huma simples transposiç~o de tem"'.' 
po , que ~ada tira 4 iaualda<le._ · · 

A' vista desta exposição de razõ~s pró· e contra , 
cada asscmbléa po<le julgar das circunstancias ; elll 
que lhe vonvem admittir huma ~'o~tra dà.s f6rmas 
do debate. 1 ·' · · 

· Mas .ainda rio .caso de se , não pe.~~,ittirem as re-
Jllicas , he preciso sempre fazer hurb exc~pção . a fa\:or 
do auctor da moção. A pessoa '·· que abre o deba-
te, deve ter a faculdade de falia"/' p9r u,ltimo. Dde-
se presumir ' que ella saiba melhor que q}laltjuêr 
outra , o forte e o (raco da sua .causa: e se não tives-
se o direito de. replicár '· a assembléa poderià ser illu-· 
<lida por objecções , a qu_e ella só póde l'.esponder. No 
parlamento britannico , '3Sta, ultima resposta he ordi-
nariamente a que concilia maior ..aftenção qe todo o au-
<li Lorio. Ifo então, que o orador concentra todas as 
suas forças , e reconduz toda a sua cauza ao ponto ·es-
sencial, que deve 'determinar a .sentenÇa d'asse~1bléa. 
Videndum est ubi sit rei _summa , nmn fere accidit 
ut in causis multa dicantur , de paucis j_,udice'tui·. (a). 

(a) Quint, V, 14, 
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CAPIT ·U.LO XV.  
UNIDADE NO OBJECTO D() DEBATE. 

,Àunldade no debàte súd r'ig~rosamenie -0bser11d-
àa , isto -he , qlle- tendo-se recebido huina rriocão. - ~ ,
m;nlwma outra.se admittirá ., em quanto se não ti-
ver finalizado '·a prinrira. ., 

Não se com.prehendeiµ n:esta exclusão as emen-
-Oas.relati vas á pr6pósição, de que s·e tracla , nem as 
moções suppressivas., nem as que reclamão qualquer 
'lei relativa á ·c.onservação da boa ordem , quando ellá 
se infringe. · . 

Esta unidade ti.o debate .he a re~ra por extellen-
'Cia·, a regra que mantem a liber'.dade d'assembléa , 
que faz ·co"ncorr& todas as faculdades ao ü1esmo fim , 
e ·<:rue sà he capas de pr1:1d\i.zir a expressão de huma 
vontade geral: · · 

Não parece á primeira vista necessarió fazer-se hum· 
regulamento .para prescrever esta: unidade ;· mas tódos 
quantos obser~ão a marcha das assembléas po1iticas , 
e principalmente no seu né)scimento , não poaem dei:-
xa-r de notar a sua continua tendencia a desviarem-se · 
deste preceita. A' medida: que .os espiritos se aquecem 
no decurso do debate , hum orador se deixa entra-
·nhar insensivelmente em novas idéas. Ao principio 
não•he mais q' um passo fora do caminho, mais este passo 
q' desvia, conduza um seg .. d• e a um tercf:'.iro, e breve-
mente o opina.nte se acha long~ do objecto em discussão, 
11'uma cai'reira toda nuva,: os q' se lhe seguem oatacão, 
ou o defendem : o interes~e muda : a segunda pro-
posição faz esquecer á primeira : sobrevem. a.,in-
tla huma terceira : augmenta-se a confµsão .: , todos 
se fatigão sem 1Se aproximar ao termo ; e quanto mais 

, G. ~! 
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caminho se anda , tanto maior he o desvio. 
Esta div.ergencia de ideas acontece quasi sen'lpre-' 

nas conversações particul(lr~s ; mas como nellas . ~ó se 
h.usca o divertimento , a mesma variedade de · olJjectos 
desempepha o seu fim melhor, do que faria inves-

~ tigando-se aferradamente hum só assumpto. N' hu-
ma assemhléa politica ,, esta desordem causa o maior 
,mar possivel ; . porque exhaure - inultiniente as suas 
forças , 'e impede-a de obter hum resullado. ' 
- Taes confusões saõ muito frequentes , ainda que 

sempre miditaçaõ ; tanto por. cauza da i9capa-
cidade dos opinantes novatos, como pelo · ~lor 
natural á conlroversia , , que !Ie mil maneir:as ,. faz p~r
der de vista a questaõ original. Porém os homens 
astuciosos servem-s<> muitas vezes deste expidiente p1 ara 
fazerem rejeitar inderectamente huma proposiçaõ , que 
elles naõ ousariaõ atacar a descoberfo. O s·egredo 
,consiste em a supplantar com outra, introduzir .. mo-
ções por snpreza , ca.(lçar a assembléa á força de iri~e
c~~aõ , e conduzi-la por veredas , que .lhe saõ ·desco-
nhecidas. 

A regra de unidade governa. o parlamento d'-
)nglaterra. Ha nelle sempre huma moçaõ dominante, 
que exclue ,. de direito, qualquer· outra moçaõ. 

He necessario , que se decida a sua sorte , antes: 
que outra lhe Yenha tomar o h.igar. 
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C A P 1 T U L O XVI.  

SEPAllAÇAÕ DO DÉBATE ,_ E DO - VOTO. 

Debater e >votar, saõ duas <>paraç'Ões distirtctas# 
A ultima só deve commeçar depoú de finalizada a 
primeira. · · 

l.º "Esta reg1<1 funda-se em duas razões·; 1. <1 evitar de- 
cissões erroneas, por faha de conhecímento.  

Votar pró ·ou contra lrnma moÇaõ he· sén.tence- 
ar, he exercer o officio de juiz. : fallar pró ou con- 
tra , . he adv0gar , .. exercer as funcções · de advogado.  
Votar antes que a delib.eraçaõ se termine-, vem a ser  

, o mesm"o , que sentenciar sem ter examinado todas 
as provas, sem possuir todo~ os documéntos , que po-
dem apresentar-se r no f{escurso do debate: Ainda 
que só faltasse bum orador a ouvir , ~eria· impQssi-
vel. decidi1· d' antemaõ, que elle naõ forneceria algum 
argumento ~ovo , capaz 9.e fazer mudar de opiniaõ 
os que votaraõ ·antes delle fallar. 

2. º Evitar decisões. contrarias á vóntade real d"as-
semhléà. · · · · 

Supponha-se burila lista de membros, que fal- , 
laõ por certa ordem fixa ' e que votaõ cada hum p9r 
sua vez : o primeiró vota em favor da ~oÇaõ, : todos 
qu~ntos se lhe seguem votaõ . no mesmo ~entido : o 
ulttmo de ti>dos vota em sentido contrario , por se 
fundar em factos ou _argumentos , a que naõ attendê-
rqõ 'todos os anteriores opinantes ; porém que con-
vencem . a todos. · Qual será · a consequencia disto i? 
Da-se huma deeissaõ , que tem a seu favor , em 
apparencia, todos os votos , menos hum ; e que na 
realidade . he contraria á vontade unaninie d: asse~-
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Llêa. 
Os. ingTezes estaõ de tal forma a costmna-àos $ 

separar o debate da. votaçaõ , que mal poderião cbIB 
prehender como· seja .p,ossivel praticar-se o contrario i 
mas esta regra era ahsoh1t.amente disconh~cida cm Fran-
ça nos antigos. Estados geraes ,. nos seus parlamehtos, nas 
suas, assembléas provinciaes. Nos 'Estados geraes de-
1789 , as. primeiras oper~ções se fizeraõ por lmma.. 
'chamada nominal de to.dos os membros , que debatiaõ, 
e votavaõ ao mesmo tempo. ' 

Seguião-se d!'lsl:ar pra~ca, dois.. absurdos. manifes--
tos. · ' . 

1.º1 A probabilidade ''· que podia fer qualquer m::-
dividuo d~ adquerir partic:!istas [Í sua opiniaêi , era 
menos proporcionada á força de· seus árgumentos , dó 
que ao lugar., ·que·élie oceupava na lista,. dos.opinantes. 
No terceiro . esta.do. G tiers etat (a)' ) havia seis .centos. 
membros.. O que fá~ava .Pr.imei~o podi~ influir sobre· 
599·;· o segundo nao podia mflmr senao. sobre 598 ·,. 
e assiin successiva-)1lente até o ultimo t· que naõ ' via, 
pessoa. alguma:; sohte q~em a sua eloquencia podesse: 
fazer unpi;:essao. . · 

2. 0 A prohabilidaáe t- gue ha:via para que hum· 
indivi<luo- formasse huma opiniaõ- c~ara. ido. nego-
cio ' estava . em ra~aõ inversa da.· probabilidade ' que 
tinha de coilseguir partídistas p,a11a á. sua. opiniaõ. A 
pessoa , _que- podia' influi:c sobre wda a assembléa , de 
'.9i~_guem recebia l?zes;._ A que tinha podid~ apro-

1ve1tar-se das ohser.vações d assembléa , .a nmguem 
Illais as podia fazer utéis~ · 

Estes· áhsurdo~ eú1õ-inui ·.claros par.a que senaõ 
pez:cebessem. .He pox: isso, que variós corpos . p:oli-. 
ticos ·, em que se tínha adoptado esté rediculo metho-· 
do, procuraraõ,remedia-lo, estahelec~ndo a: vbtaçaõ. por-
duas vezes : de sorte, q' se depois da primeira vez ~e ti-
nhaõ ouvido razões contrarias , que parecessem pre-, -

(a) Tíors+-E!tat se cbamavaõ os rcprezcntantes do povo 1 • pai:a-. os disHaguit· 
da classe ,ou re,Presentaçaõ dos itobrês e da or.cleni ·ec~lcsia6li<:à. "( Nota do 
lra'ductor y.' . 1 · -
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CAPI TUL01 XVII .. 

. . 
INCONVENl·ENT'ES D-E HUM'Af ORDEM FIXA PAnA sg·, 

CtlNCED·ER· A PA'1.A:YllA. 

N.en~um memEro terd-1 depoís .do (!Utfior- áa mo-
~oo ,. di;.,e_ita> de -fallar antes de·outro. Quem pri-· 
meiro pede a palavra , será p1imeiro attendido.> ' 
.Entre·varias competidores , o· presidente ( ou a §o~·-
te )'decidirá quem ·deve te1 a -prioridade.. , 

Huma ordem fixa de prioridade ,.. qualquer·que- 
seja·$ he uma das rewas mais n_ocivas· ,. qui se ·podem  
estabelecev·nas assembléã.s politicas. Ordem apparen- 
te ; desigualdade real':- poréin- isto precisa t~áctar.-se  
circunstancia damente. .  

i.º Esta ord'em."fixa he-nociva- ao desenvolvimento da.  
intelli~ncia individual. .- . . " .  

O·memhrõ·, !fUe -se· vê cõll9cadà· em ultimo fü... 
gar respectivamente" á faéúldade de 'falla,r , devendo· 
egper~r , que outros se antecipem a faler iguaes ar-
gumento"s aos- seus, naõ terá , .ordinaria~ente, a m_e.s--
ma emulaçaõ , que o convide ª' estudar hum assump-: 
fo diffiGit . QuaRto mais .Se lhe diminue, a pro-
babilidade-de se distinguir,e de. ser util, tanto' mais 
·se enfraquecem os incentivos cta! sua a'J>plicaçaõ. Es:-
te obstaculo póde' vence11-se por meia- de huma- ha-
hílidade superior: mas será sempre um· descorcoamento' 
ter de fallar perante hum auditorio cançado e pre-· 
yenido. . 
-2.0 Este. methodo causa grande perda de tempo~ em. 

razaõ de i'nuteis discursos. . 
, · As priineitas' pessoas callocaihis" na lista , comO'· 

esfojaõ em situaçaõ , q' as faz conhecidas e ·sejaõ sempre 
convidadas a fallar , julgaõ-se ebrigadas a responder 
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_(:onh'ecimento de-causa, como estes arrazoados· con· 
traditorios , , em que incessantemente se oppõe 
pr~j uizos á prejuizos , factos á factos , razões á · 
razoes. ·Este choque dos espirito.s fai resplandecer 
p.)u;r., e produz a e~1iden~ia. ' · · 

Na assembléa naci-01Jàl ( de França),. todos os que 
querião fallar sobre qualciuer moção, faziãó 1e-
6istar seus nomes com antecedencia, e esta lista ·deter-
minava a ordem da . eoncessã-0 da palavra~ O resulta-
do. vinha a ser , que muitos: o:Fado11e~ fallavão conse<m-
tivamente no me$-mo ~ntidó , e fazendo discursos pre- . 
parados ,. ca,nçavão a assembléa com. eternas repetiçõ-
es. Entre elles não havia correspondencia , nem a-
nalogia.. o ataql!-e e ~ defeza nunea entravão na sua 
ordem natural. Imputações feita.S. nos primeir0S dis-
cursos , apenas erão refutadas nos ult~mos.,. Tudo. 
indicava· confµsãu nos debates ;· e o tedio destas-
~ra~ões is9fodas , iBdepeiidenteS.. huinas- das ou-
iras , produzia ~mpaciénciá , ·ao!;}rreil\mento ,. que d.is-
Jiurthit a pre(:ipitai: as n;1ais. interessantes conclusões.. . 

5. 0 • Quando a ordem de cóncede,r ·ª \lalavra se de-
termina segundo-.a ·ordem das dignidad'es. e graduaçõ-
es ' ha outro inconveniente ' que vem a ser auxiliar 
~mµa influência impropr\~; Qu.e haja eJJ}. todas as 
assembl~as legislativas ho~éns.,. que ábdiquen;1 a sua 
propria v.ontade para se governarem pt:la dos out~os ,. 
l;ie defeito impossivel de remediar ; mas não· faÇ4lmos ,. 
ao menos , por a.ugmentã\o ;: o que aconteceria l-' esta, 
l>elecend_o-se lrnma ordem de conceclet a palavra. , pjl]111. 
qual os inferi?r~s são c~nstrangidos a saber a opilliãcr. 
de se~. sµperiores! . · · . 

O atr.a~j,o livre d'.eixa: á probidade mais hum recur-:- 
so. Pe~soas , que não- se atreverião a combater a de- 
,cJar;ida opinião d,e hum homem poderoso~ pusarião.  
ser livres nos _ ca~os , · em que se presume ignora ...fa, .  

6.º K finalmente , pelo que respeita, aos dir.eitos: · 
i?diviâua.e11 , ~ o_rdem fixa: vem a sei' h~ma perfeita d&.-

-~1gualdade ., n hum caso , em que a igualdade · he de 
justiça.. Qualquer vantàgem , que resulte.de fallar an-
tes ou depois de tal . individuo , nenhuma razão existe 
po.ra que se dê '.'- preferençia. a huns, em prejuízo. de; 
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outros~ 

Não-vejo oõjeçç~o contra este plano, senão ac;To pe-... '  
rigo das questões· entre concurrentes, q" se apresentão si-' ·  
mul1aneamente a pedir a pala'Vra. Se·o presidente de..::- 
ci<le , póde mostrar parcialidade. lnterro~ndo-se a  
assem.bléa, resulta perda de· tempo ;- e demais , 1os  
membros , que não gozar.em' de bom conceito na as-J  
sembléa , serião as mais das vezes excluidos. A  

· maioridade podç mesmo abusar· µeste direitó-, pãra ell'.-, 
. eluir.lrnm pa·rtido do exercício da pallfvra. · · 

Respondo á esta objecção com o exemplo do par-
famento britannico , onde não ·ha otdem de pi:iori-
da<le. A maneira. dehum membro pedir a' palavra ~ 
consiste em se leva:nt~r logo que se assenta o que está -' 
fallando. No caso de duvida entre varios. indivíduos, · 
que se levantaõ ao mesmo tempo , o presidente 'deei-
de provisóriamente; por,·que em ultimo, recurso a dti-
eisão·pertence â camera. _. , 

A regra, que manda conced_er ar pala.vra ao pri-· 
meiro· ,. que se- lfiyanta ,. infringe-se muitas vez.es'.. O 
presidente acha meios de não ver os mais oradores , e 
em quílflto a sua pncialidade concorda... com a d'àssem-
hléa , não ha reclamações.. Mas os oraclore ·. fami gera-
dos ,., de qualquer partido que sejaõ, tem· sempre a. 

' certeza de serem ouvidos. Sem· esta viofaciio de 
r~ra ~ ·nada se te1·minaria.. E qual ·he ~ incon.. 
vi1,1iente de nos ·eslp.tivarrilos: o mais possiv-el a insi-. 
pidas. orações ? Os signaes de má.u. humor·,. impa-. 
eiencia·, rn.otim. ;. as conversações part·iculares , e •mi-
tras modos , que desanimão ·o. o:rador. , fazem-s~ · mui--
t~s v~zes necessarios ..para obrigar ao sitencio, 'os gue 
saO" importunos e. tei'ffiDsos.. P_oré'm vale mais evita~ 
los em consequencia· deste poder arbitrario , que exer-
ce o presidente·, com tanto: que ·~eja. auctorizado pela 

· assembléa. · , 
Em quanto â exclusão de hum partidh.,. he caso ~ 

que nunca su<:cedeo em Inglat~rra ,. e ciue ~ünca P?~e  
acontecer em qualquer.asse_mbléa, sem q ht1;Jª consnll'a:..  
ção m'º· iníqua em'º· vergonhosa.;•ao menos segnindo:se..  
o regime da publicid•. Ouvessé com prazer um di5curso"  
aloquente-e razoavel ;· mas ·uma oraçaõ.inepla de':sagrada,  
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mesmo aos intéressad.as por.que os desacredita. Ares-

. peito de pârliclos , .pode-se hem applicar a senten-
ça ,. que. ·,, ·· 

Rien n"@st plus dangerenx qu"un ignorant ami. ·· 
( Nafia mais ·perigo$o que hum amigo ignorante. ) 

' , PQr tanto , a natureza do ca.so fornecerá ao pre-
sidente motivos , que regularáõ este poder discrecio.. 
nario ~ segundo a utilidad~ geral d'assembléa. · . 

, ' 
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CAPITU L O .XVIII. 

DOS.TRES DEllATES PARA OS PROJECTOS DE LEI (a)~ 

1..,o~os os projectos de lei p~ssãQ - no parla~ento hri-
tannico por tres debates', que se ·fazem em differen-
tes dias , 'e muitas vezes com - intervallos hastanlemen-
te grandes. Chama-se a isto lfs tres leituras do bili. 
O bill póde ser rej~itado na primeira , segunda - ou 
terceira leitura ; mais nunca se adaptá sem que tenha 
passado por estas tres apurações. 

Ainda nisto naõ esta: tudo. Entre a primeii:a e 
a se5unda leitura , ·ou e.ntre a segunda e a terceira , 
discute-se o bill em huma cómmissaõ ( comité) de •to-· 
da a camera. · · · 

Esta-com,i{iíssaõ 5eral ( de que fallaremos n' outro 
lugar) admitte for:mas de discp.ssaõ mais livres , do 
que as que se observaõ nos debates re.gulares. Nada 
se decide nestas commissõ.es de huma maneira defi• 
nitiva. NomeiQ.-Se hum presidente para a oeca-
siaõ, 

· Permilte-se aos ~radores fallar p• differente~ vezes 
sobre o mesmo assumpto : e desta forma se estabelece a. 
a discussaõ entre as pessoas , q' tem conhecimentó mais 
intimo do assumpto , que se trata. 

R-espectivamente á~ tres leituFas , ª· primeira, qu-
asi que se limita a offerecer ·o bill , e as obsern-
ções geraes. A segunda vem a ser o ,·erdadeirô cam-
po da batalha. ·A terceira he· simples formalida-
de. 

.o merecimento destes debates reiterados consis. 

(a) Procurei supprlr aqui o silencio do auctor ·, que se refere dpetÍd;u ve-
:r.e• a e•lai cicliberaiQCJ reiLcrad~ 1 e 'lllf Dão tractou.dcllas e"l'<C$Alll4:1ll•· 
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te~ l :• l em a~adurecer as ·deliberações ., ·danc't-0 a ma.. 
is pessoas occasiaõ de fallar em differen.tes dias ) de· 
pois de se terem aproveitado àas l\lzes que a dis.. 
cussaõ pr(j)duzio ~ 2.? , ministrar ao pub~ico a fac;ildade 
de se fazer ouvir , e aos membros d a.ssembléa a de 
'êpnsnl\ar pessoas instruidas ; ..3.º) de evit~ os ·effei~ 
tos da eloquencia éle hum orador , que poderia captar 
:nm}tos :votos p~r l~um imp,uls0 ' m~ment~neo ; 4. º) 
proteger a inmondade ·d' assemblea ; isto-àe , o 
partido ·mais fraco , concedendo~lhe diversas epoéas , 

1.em·que apresent~ a sua opiniaõ ·; 5.0 
, avisar os mem-

.hr.os , que se . achav·ae auzentes na OCCafÍaÕ qos pri•, 
,llleiros debates , quando elles r~conhecem , •que a sua 
. . pres~nça '.pôde · influir na forma do bill. 

' ,'Fqdos sabem por experiencia , que ás mais for· 
'tes razões allegadas· pelos duis .pa'rtidos con.tendenles·, 
nunca sé dá o seli mais exaclo valor , a pri~eira vei 
<J:Ue :se ouvem. El.las fazein humas vezes muita im-
pressaõ., 9utfas vezes muito po11~a ; muita , sé saõ 

• -desenvolvidas com toda a seduccaõ . da authori- 
dade e da ~loquéncia ~; mui po~ca ·, se atacaõ  

, paixõ-es _1 interesses, ou prejuizos violentos. Com  
o intervallo ele alguns ilias , o >(ISpirito póde cal· 

·niar-se:, -e a opiniaõ alcançar o tempo necessario pa-
ra influir~ ' O'. que só .procede da eloquencia.-, terá nes-
se caso perdido o seu e.Efeito -; G q,ue procede dá ra-
z.ão , terá augmentado 'G seu. · Lmrar-se.:..hão muitas 
vezes aq segundo .~ebate ·vistas · m,ai differentes das que 
se tinhão no primeiro ; e os · dois p!lrlidos se a-
presentaráõ com razões amadurecidas pe~a reflexão , e 
pelas suas cornmuni:câções com o publico. 

lle ·preciso contar com a existencia dos partidos. 
Se hu~a sÓ ,deliberaç~~ decide pa~a . se a~optar qua!-
quer lei, da-se aos d1ver.sos parlldos·hum mteresse v1-
olentissimo de·fazer valer todos os seus meios pura ob-
ter a victoria do di,a :- p'roduz-se , quantl.o menos, hum 
gra~de calor , e pôde ser , que tambem grande àni~ · 
mGs1dade no debate .; nias quancfõ se sabe , que a 
ph~1\ei~~ vicJoria não - he sufficiente ,. que :ser:i neces-
sario lutar-segunda , e mesmo terceira vez.., coúlra se-
us anta3~nistas ~ poupão-se e temperão"'Se as forças, 
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a fim de não prejudicarem a . propria causa: ninguem 
1>Usa tomar uma vantagem illegitima na primeira oçeasião; 
porqu~ ·sería o mc~mo .; qu~ prestar armas ~ seus a~
versanos : e o, menor pa1'ttdo , que tem v1stó aproxi-
mar-se gradualmente a sua derrota , resigna-se com 
tanta mais moderaçãa , quanto mais prolongados fo.. 
rão os meios de se defendei·. 

Jndepetí<lenle das tres leilur.as , que são de ne.. 
-cessidade ' ha no- padamento britannico varias outras 
-0ccasiões ~ em qne se pOde· renovar o debate .duran..te 
o progresso do bitl , termo techoiéo , que ccimprehpil• 
'<ie ns differentes gd.os , pelos quaes o biU deve pa:s.:. 
sar des.-de qu.e .se aprese.nta , até á sua conclusão. El- · 
le deve , como já se dis.se , p1ssar por hurµa com~is.. 
são da camera ( conjm1tment ) e quando a operitção 
se repete , ( recommitment ). Deve depois envia,r-se 
á camera <las pal'es , e re~eber-se novamente na ca-
mera d<JS commumi. Câda humiJ destas successivas 
operações faz-se em consequ~ncia da moção de hum 
membro., e esta. moção póde dar occasi~o á no-
vo deb;i.te. A opposição s~rve-se raras vezes destes 
di!fernntes meios pª atrazar a inarcba de quàfguer bili; 
porém conservãG-se em reserva para casos extraordi:-
narios ., em que as delong;rs podem produzir resulta-

. dos importan tes. 
Este plano tem contra Sl . a objecção de que oc.. 

cupa muito tempo ' e que ha circunstancias imperio-
sas , em que importa , que huma lei se faça com bas-
tante r;ipidez. Respondo á esta objecão , que , nos 
casos de necessidade , as tres leituras ele hum bill po-
dem fazer-se no mesmo dia em amba~ as Gfl.meras. 
Houve disto hum exemplo , se me não· engano , po1· 
occasião da revolta da esquadra do Nore, cm 1797 ; 
mas he preciso , para lançar-se mão destes meios ex-
tremos , que haja urgencia evidente, que vença qual-
quer opposição. · · . 

Os que conlrarião estas formalidades em razão da 
sua demora , não percebem , que a sua objecção vem 
a recahir sobre a reflexão , sob1·e as informações , que 
m11itas vezes são o .fructo do tempo e do estud9. Ha-
verá .sim repetições ; porém huma comi.cçãó razoa-
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menilas, . ou que ~e rémeltem , nQ interv~llo de huma 
:a ·outra sessaõ-, á huma commissa,,õ ( ~omité ) particu-
lar encarr.çgada de faz.e'r todas as pequenas correcções; 
-ejpecie estd de trabafb1!1 , a que huma nu_mero1.a assem-
hléa naõ he f>ropria. Os valos , que se daõ neste 
sr.gundo debate , nada tem de definitivo. Estes votos 
nílÕ saõ mais ~o que .a maneira de terminar a discus-
.~aõ sobre .cada artigo , .e .de soudar ,a· intençaõ d' assem-
WL . 

Depois do i'ntervallo necessariô a deixa.e: descan-
.~ar o espirita ' ea rev.er de sangu{! fr~o o . projecto de 
iei assim emendado, -~hega-se ao tercei110 debate com 
lrnm profundo con.hedmenlo da: lei; e recomeça-se o 
exame collSiderando a sua conveniencia em ·geral , 
.e todas as suas claus1:14s parti;ularâj. Aque}las pes-
soa:i , que tem proposto emendas , reproduzem-as , se 
ohliverão o assenso da maioridade; et: não as -produ-
zen\ quasi nunca RO càso contrario. Quatito l:ilais hu-
ma asseinbléa esti\'er a:o facto de seus trabalhos , tan- · 
to ºmais se esclar~rá quaJq~er assumpto nos 'primei · 
ros dois debates ; ·e o ler-ceiro será , :geralménte· 1 bas-
tante rapido. O primeiro , como tracta da com·e-
niencia ou inco11Yeniencia da lei ·, póde ser. muito de-
morado 7 porem as·mais das. ve~es dle hc quasi u4llo~ 

H. i' 
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u dade consolacões d'am.or .;p~oprio ·~ ~ c~ta do bem 
« pubÜco. « • . . 

· <<'•.Dir.-se-ha , que os discursos preparados- tem 
1( .ordinariamen,te !Dªi~. qtadur.eza , s~o mais .profun-; 
~(.. dos ;·· que a as~emh~ .se acha , em· virtude ~elles , . 
« menos expósta a upinióes perip:osas ~\!. ,não Fefl!;Jcti-, 

' « das ? Su<:cede precisamente <;> ,cohtrário. . He ne-
« cessa~o· lapgas preparações.' meditações ma~~ ~ri
« as para fallar Gom abundanc~a , do. que pap escr<t:. 
<e vcw com vwgar. .Assenhorea~sé· ~e hum ohjijcto , 
<< ' eMud.a.:.lo co·nsi'dera~1do bem"todos" os selts ;:spectos., 
<e precaver t<Jdas ~s obje.~ções ~ estar n9, ca,s.o _dti • fazer 
«· face a· ·tudo , taes· s'à:o ·as. conl:locões n~êêssarias ao 
n orador; . ·mas qual será a .hõm~m· 1Uedi&re, • que 
.(( não poQ.erá- escrever ; a ~respeito. de: .hum assnmpto 
~< conhecido , algumas insignificantes ,paginas ? O 
" meio de facilitar a meditação ,. .de alliv.i.p.)' , a inémo-
<< rja , d'evÍ'tal' () trabalho de coi:i~ervar humà ,se-ri:e •d',-
« .idéas. , he escrever. . Éscreve..,se para confiar ao 
« papel aquillo , que. d'alguma sorte se qtíer :desal<\-:-
« jal' ªº·pensamento: 1Je pot 1s$&_, qQ.e muitas ve... 
{( z~:> se n~o sabe o que se escreveo ; . mas , Q- que• se quer 
~< dizer ,· faz-se pre~so , sabê-lo. Pergnnltl-!;e- a to-_ 
<l do!!_ quaótos tem mostrado t.atenfo oratoriJ n'assém-
« bléa nacional a razão , p.or que elles se reduzem. a 
« le~ memorias l respeito de assu·mptos diffic ·s e ~am
e< phcad_os ,·: e .v.er-se-h~ -, que elles todos accusao a 
<< brevidade do tempo , as questões prematura~ , o 
« numero e variedade . da's materi~ ; aias coJn essas 
« mesmas· razões elles confirmão ; qu,e o niethodõ_. do~ 
<t discfirsos escriptos he vi.cioso ~e "si mesnto; 'rlttm... • 
« cá este Itiethodo ctear~t homens de forca .O'huma as-

. . « ~emhléa política ; pois que f!i-v.or!!ce a iner~ia d~ fa-
<< culdade pensante , e. a redw: á hum estado de· en- ~. 
« torpecimento e indolencia. · 

" « Na lnfflaterra, como em toda a parte, o dis-
<c tincto talento aratorio t:oncént-ra-se n~hu.m peque-
<l . nt> numero de iadividuos.; porétn. ilão • se tól~f'.'ã d  
u methodo das Jei turas , que multiplica os discurs_os  
« selll mi'.lltiplicar. as idéas :• e por ·ventura obserw-

. C\ Se , rrue OS in&lezeS . seião menos fortes · Cffi arrrn:. 
'V • ~ . , 1I. .;:ic . u _.,. 

• 
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11 epb<!:IS;Ulciíi ditplorave!s- da no~sa .revolução,· Erl vt reprcsenfaote! pre><urat' ,.  
·• moliros -para 41 · :.sos ; a fim de qu.c seus n&rnci> não fo.~stm ~!qµcci<los por oc~  
'* casião dbei gran bviroentos,. qll-8 bião acronleeemlo : CO'J11 tanió qllé §,.· a~  
... chasse âss '~to 1 "e que &e eiercvesse o ê:liâcursó , o ·rcsuitatlo lhes era in<lif- 
• forchtc. • .Prqh1hint.lo discuisos esoci_ptos ,. cr earcmm .em. aS nossas. ass"C'ln-• ' 
* hléa!r o CJUC sempre lhes .,tem "' fal,t~ido; aq~lla maiOl'Ídade silenciosa l  
.. qlle i disciplinad P?I" ~im -di~·, pela !npedoridittlc do5 homcn!  

.. • de talcnft>, contC'nb-so dcn'«J'1yh-, jâ~ne não p.úJii íallir i. e que 'e csObtf!-' 
.e ce, :nor1isso mesmo que se "fé condçmnaàa a &CI' ~o~s!à., t êJu• 'll3A do bü. 
e r4ciacinio couser;vando-.sc ~m silencio.. !' t ~· • 

f 

' . 

• 

• 

.. 

.· 
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CAPITULO X~• 
. 

ouTn..ls 11.EGN$ aELA~IVAS io DE'SÃ'.llP:; 

Ás regtia! '• que ~ifla:t a e~ôr , não são ·de t'anfat 
importanêia como 'as précedentes; mas todas .se enca-
minhão ~ evi\a1.vínconvenientes , e a pr.oduzir hum me-
lhor debatê.. Às primeiras são de necessidade.·~ esras 
de prudencia. · ~ 

. l • o Dingir o discurso ao. prt!sidente , e não á . QS• 

~emblea em geral. •· 
Este uso ·'?'mstantemente seguid_o· na camera dos 

communs , faz-.se .muito''lltiL n'huma assemlrléa num~ 
rosa , p~ra dar aos que. faUão ' hum pohto fixo de 1di.-
reeção ' .~hum centroo commum a "todos os. iltsçursos~ 

He nil~ral ., que cada. pessoa dirija suas. võzes- á-
quêlte ., que ' em virtude · •00 seu offició '- rem direito. 
de julg~r se ha desvi.o do assumpto em questão , tilU se o. 
qrador cahe p.'algumjr i~regularidacle prohibiela pelo· 
regiV.amento. • . 

o~ discursos ~iri~do~ ao chefe d~assembféa ' se-
• 1 i·ão mais graves e mais temperadôs , do que se fossem 

dirigidos a toda a assembll;ia. Hum homem , ainda: 
mesmo no calor da paixão ' dirigindo a sua fala a hum 
magistrado imparcial , a hum chefe respeitado. ,. co-
nhecerá a necessidade de ser comedido nas suas · expres-
sões, e de reprimir os,moviinentos d' indignação e colera .. 

Se- os mei;nbros 'fallassem directamemte :Quns aos 
outros , a discussão degeneraria -mais facilm~nte em 
personalidades. · . 

Não ha costume mais . util nas assemhléas polit-
cas , do que o de respeitar e obedecer ao preside nte ~ 
e o meio mais proprio a cont1·ahir este , habito,, con- · 
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. mste em O considerar COM0
1 centro, da deliherll~O ; CO• . 

mo a llssemli~a personalisada. · 
. 2.º (ai). Evitar de. proferir_, nomes p11oprio~ ·daq~
Jes membros á quem se respondê. 

E5ta regra obser\'ada á risca na camera dos cotn- . • 

,, 
1 

muns , obriga a recorrer. a difforentes. qrcumloouçõ.... 
es, a fim de designar hum individw>. O {wnrado 
membro, que está á minha direita., ou á minha es-
querda-; o cava1heiro da fita az·ul ( b) , o nobre Jor- . 
d ,; o meu sabia ami'.go ( quando se falia de ' hum tw-
mem formado em: leis:) ; &e. A maior · parte. destas · 
expressões sãe poli.das sem excesso. . Os nomes pi'opri- · 
as ex;igem muitas vézes hum clíorrilhq, de épi-thetos' com-
prime~leiros ., de que .se lêem divorsos ~ emplos nos 
.discursos de Cicero p~onunt:iad~ nu õena,do romano; 
porém o seu verdat:leiro inconveniente càn~le em que 
o fazer-se µós debates · meQ.çã.O do nome , excita máii. 
fortei.nente o amor pvoprio , do que qu~lq_uer. ontra 
designaçifo. Escandaliza menos dizer •e O pemilti,.-
nio hon po mem'bro , qu~ 'faRou cahii:>- a'unterro cras-
so ' enganou-se_ bastante :::::: do que .designa..lo nomi... 
nativamente. . Isto vem a sei: o mesma:, <{'le fazer. •abs-, 
tracção do individuo , e n~9 o co~erar senão no 
seu caraeter .politico. Esta regrll incommoda , e quan-
do os debatentes se esquentão, custa-lhes ll(!.stante StL• 
jeilarem:-se a ella ; o que he mesmo numa prova da 
sua utiliqade. · • 
· 3.• Nunca suppór máli intenções. Esta regra tam; 
hem he observada no!) debateS' do" Jlllrlamento britanni-
co. Pode-se com . todà. a liberdáde expuoba a qum 
preo.pinante a sua igJil.9rancia , as suas ·.equhiocações. ; 
as falsas descrípções de hum faeto; pórém nnilea se 
diga huina só palavra , que crimine os seus motivos • 
.A-presente. m.uito embora -htlm orador. todas as con~e
(fll.CDCias prejudiciaes , q.ue se dedhz~ da opinião de · 

~ ( ~ ) A •ediçaõ , de que me sem para esta tradnçaõ ( a de..Variz • r816 ) , dá 
ftlr, a.rtigo como ~e fo,.,i>:o 3. o , porilm •dev,e\er.er;o q9 red~ctpr o.. da. im• 
_.reusa,, e aasi.iq • ~nlllÍfcr.•sã.oo d.<?S- "!'!!• , 'qli~ se se1111êm. ( N'.1-ta -~ traductor ). 

• (li) Qliedesign~ a oi:deól.d'ecavallari!ldo Banho.' 
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teii ántlgonista.!. mos~rc qu~nto ·ellas são fünegfa:g.-.,., (J 
tendem. a .estaB~lecer anarchia ou. a tyrannia ; mas:· nun-

, ca se supponha. ,, qtteoeHe ante\·i~ e q.ueria' taes · -conse-
qtiencias. · • . ·• 

Stúetamente fallánqo .. ,, a regr:i .funda~ ~- jus-· 
tiÇa Í porqu~ se DOS· he diflicil percebêr se·mpr.e."'OS· flicis• ' · 
sos intidtos· e·. \ierdadeiros motivos·,: quant'o deve ser 
temerârio, pertend~r "decifiàr os· dos olfl:tes·?.:,.. A pro-· 
pria e:we~.iencia DO~ 6ll,sina quanto )w facil o errO. a· 

. este ·respei;to:.. ' A wudericia , que· esta vegra reéom.,.· 
' m~nda-, ''.em a s€r·util ª" todos:.r por se mostrar: fa"°.,.. 

r.avel á~ libenlade il~s opiniões- , .• e ser lw.111 abrigo• re-
ciproc6;-· llev'emQt', Fespectj'1ameJte a ~debates p9- · 
liticos , ·;as , .. " come$ i'ia gue,n•a-,;-"nãiJ.. usar de · 1!1-eios' . 
qu_e nã.<Y qui~~m.qs vl r , empr?gaa?s ~ntr~ nps-.~ · 

~sta·maxuna conforma-se· mmto .a frudenc1a. Se-. 
·o nõêso anta·gonist:l err,a , .h-ê pos;.,ve . , que elle se'. 
,i(feslunibr~ s.e lhe apreséntar.:...Jtlos a verdade ciYilmen-
te : mas se o élcmsâm.sis de ,màs intenCÕe!i,. 0ffenden10-
lo , provócâmo-lo : ·nã& , lh~ deixâm~s o- sa~ue frio· 
'necessario para ouvir-nos com· ' attencifo :: .l!Ue. se faz: 
nosso ad~arsayio. :.? fog_ótcom'Íiui:n\~-s~· ~e' · hti?s a ou-
tros : os seús amigos tomã'é ·partido·., e dah1 nascem 
resserltimentos , que sti prol_ongão .. a,lém dQ'S. debates \ 
qµe introd11zem nas opposiçõcs pofüic#s todo o azedu-
me dos odjos pessoaes. N-ã;,0• basta · e~luir personali-
dades, seria -preciso 'tambem proscreVer as -~xpressõ..
es rolentas ,. e que. ferem 0 ' a.JD.Or proprio ; s'flría pre-· 
.ciso prohibi-las como acl:tls de inconsideração , aind<l< 
.m~s do !file como lantes.; de· ·paixão . . A. arte de per- · 
'Sua'1lir, di~ Pascal, coosiste tantQ em: conciliar os animos,. 
como em convence-losr . 
. · · 'fados quantos .tem e~periencia: d'assemhléas po-
litlcas. sabem , que , expressões P,Ouco decentes dão 
ori,gem; àos mais run{ultuosos incidénl'es ., e a0&. trans-· 
portes de maior teima (a)· .. . -. .... 

,, • .f. " ,.. .. ,. .... • ..... - -

(a) 'a ;;,.g distiocto orador • de l.iig!at~rra,. Mr. Fox,:; quo 'alocava sempre ' 
teus adV~rsai-~oB"_Jc~m 1!1uifa lugica, le~vava ao inaior au.gc a....artjj d1cvitar tudo 
quanto oS podia escan<T::rli:iar. , Nos mbmentos mais animados , quando .re-i.1e pá-
T.ecia como àêabra.nhado. ?.ela torrente das .s~ ídúas ,,!"criiprc sco~"de ~ mesmo ; 
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.-Om.nis il~mons,ratio ex prceq<:>gnilis et p1·t:ecem~essfr•. 

E~ta regra funda-se em duas razões ,manii1'estas •• 

I.º :Reconhecer a aulhenc.i.ddade do docn·m~nto, 
q~e 'se tom~ por base de h~ma -d~cisaõ : -2.º. f~cultar. 
a ca4a 'membro o seu 1wnhec1mento. , e os melos. ,de sé. 
i-nfonnar do uso • que delle se intf'n!a fazer. 

Tem-.se vist~ epl Frapça cahi'rem os. prin!!Ípaes 
corpos d9 Estado , por falta d'. observanria desta pre· 
~auç~õ , em erros , de que se naõ poderiaõ acetl'sar 
em Inglat.ena . os .IQais subalternos funécionarios publi-
co~. , 0. ~aflamentQ. de· P.a1·iz , JJOS seU$ .famosos ' me-
mori.àis de~1~e 24 de Jull}o . 1787 citav.'a,, ~ntre os 
Jleis ' que i~nliaõ coPV'oeado Estados geraes ' a Carlos. 
"- E Hearique• ;JV. · o qúe htt falso. , tanto. de hum 
co1no de outro ~E a), 
• Quant~ yezes ilaõ fer. a assembléa naeionaI decre-

tQs fon.dabdo-se em·boatos., ell,l. lilctos ; qne se cha-
manõ. de no~orledad publi~ , sem considera-r p que-
nada ~Xiste Amais ~quivoco , do•tp1re os ru!tiores popu-. 
lares ; -e que quanto mais not-erio;.;hum faetQ he, tan.... 
to maior a facílidade de o comprovar. · A assemhléa 
legi~lativa man'dou pFeee~sar· hum dos' ministr.os do 
Rei ~ Mr: ~essart , · p01: ai:higos ~'.'. :accusa~õ r ique s0 
cout~haõ i1hpútaç'6es vaiJas, ê cfoclamatm;i!ls·> sem· con-
firmar fa€tG , algum , e sem OUVil' p. accusado.. (h)'. 

. ' . 
"' ... ... e... .. . 

(•·) }4to; passagc ·hé e"trohid:i da Historia do govern;o francas , pag. 14'r 

(b) Caua nq~~ ~•nl:, ?~ su~"' f~ue'f28~. ~·- su~s iJhP.~rféi'r,.00. •1>4fmisas. ; '.I!' 
tanto maior im1>erio e)~ te~ adqn~r!do , qµantõ mai9 i__~p'ertant.e se fâf coµbe-
ce...\:\-9, ~fim de as evitar. ~é todos QS defeitos , que se· pod~m imputar aos és-
cri'ptores francezes, a pouca e~acção he ÇI mais no..taval, ~.9 l)llis inquettipµi- ' 

· -vel. Se a oat;ão logleza tem alguma decidida, yant9gem .60hre a sua ritàl, 4eve-
!e pl'ocurar a cansa na qualjdac.Ic dppô'sta a esl:a defolto. · . .,. 

· fl:uma obra htstor1cii scní.authoridatles, sêria r.ccchi"da na· Inglatcrrn qu:i&i! 
como hum libcllo scm·pro.,·as,. ou como buin i:omance. Mas. em F.rança ~ grnn-
4e tttl'lnero de hiiitorladores se díspensijp. d~· se r.~feyirem- á. do.ciµn.Qô.H>s origina. 
es• .,,_primeira condiç~o, que <!'lles illM'õ~a seÜ&- lcilo.r~, <PJJS~te o~ J,jies clai>· 
cr~dif.o soli• '?ª pal;m•• EpQrqu.e ~~º •iJorião oJ! UQOU!J1Cnl\>.s . 0Figh18es,,.-1ie el; 
les ôs c-Onsultarij.o 1· Se"ia por vqn.tll.r/ mais diJlicil'essa r~ícrcncf~ , do · qq.~ o ~,,_ 
lr~cto, q4e ~llo~ f~;c.PJ· ? q""!· eO~!iai:iça ~'lJ'Õ.djl f~Ór. ~o j~no <Je hliul! A\1~.,. 
*'!•· , se ellc oão pl!rcchc 1 . q uc- o credito , <J.W! e:tige , dcp~,!!f !!?. ,l'!." ~~~cs:ªq. • 
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Parece- á· Jirim~ira· ~Ísta ,, ser imp~ssivef a· classif?:cli.çaêíi 
das e men'das; visto q·ue ellas abraugem todas as n1o-" 
dificações,,. qiae º' espiri.t~ humano póda e.o eber a· 
Fespeito d•e qualquer mo"1ó.:· com túdo_, valen(:lo-no3' 
da analfi°e Yel'erifo~ desvane~er-se est&!dHnctddade.. 

Todas as emendas saõ 1.1epessa1•iàmente . relafÍ'WlS' 
á esoblba- de tet,mos ·,. Gll aó modo· da ·s11a liga... 

~ ) . I • 

4'f9· ' 
. As··. rmen&a·s·,;.' CJlle -ve'J'saó' sohr.e termos· ,. de\<em· 

for hum · ou outro dos tres ~eguintes o'bjectós ~ sup-
pri~i'r, a'ádicionar o~ ~u~st'ittiir. Est~ p~tima ÓJle...· 
raçao ex.~~üla-'se- pela: reumao ~as duas primeiras. . 

As · ~med'das respectivas à lig,açaõ dà·s. íd'éas , &Ó• 
po~m•. ~er por ohJecto -de as divid\r'; Teunir,. @U: 
tr~nspor'. . , , . ., .- ·~ .. ...· . . .. : 

• Se .a pr.opos1çao .or §i!lima parece muito compli-
ta<là, pódc réquerer:..se, · que· se divida; pllra dará 
asse~rf~.1~a a pos~ipil~d8fe dê'a rejeit~r e11:1 par.t~, sem 
fi reJeila:r na totalidade. . ' 

Se ·pare~e conv~ni~I!te 1 ,~ que duas proposíç6~s, 
separadasi.em o project<> original sejaõ pres~nt~das' jun~ 
tamsnte t' eu seguidas , pode requerer•se . a l'6U~· 
- . ,.., ' niao. 

A mendà 5 . que co1'1SÍste rio- tra1\5porte· de tal ou 
!ªl ~alavra , de lal; ou 'llitl:· phrli.Sé ,, pôde- até mudaF' 
1nte1ramenle o . pro)ec~\J: . A ..pala-çi:a somente , ·pol" 
exe1;11pl? , pbsta n .. hum lqf,ar ou em outro , pode 
produzir hum sentido, absolutamente 'tlifferente; · 
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(1~~) ' .Suppressivas. 
Emendas . Aádictivas. ·! 

l 
. St1bstituti vas. 
Diviso rias.. 

.Emendas. . Reunilivas. 
· Ttp~positivas.. 

_ Temos por tâ\ito as emendas r.edhzidas a seu1 es- 
pec~es, e srisceptiv.eis de receber clenommaçõés cla-
ias e eiatas. · · '  

Estes termos techn;i.cos ·p;µ-ece'm necessil!';os. -4 
· :impedir a confusaõ das idéas , ··que s6· differem .hum~s  
..cfas outras mu·i le;vementé.· As cousas~ · c1ue nti~ saõ  
ofllassificadas . ~ e q:·ue J1aÔ tem ;denom~oaçaõ propria .~  

. •sempre se distinf,Uem nmJ; e UaÕ ~e podem ..aes1gn~-
-senaÕ por periphrases muita8 ·vezes obsc1,iras. · 

H':lm t1.Õme, propri,o he. Ale granqe auxiliJ;i.á· intet.: 
ligeriéia·, ·á memoria, e·á communiêaçaõ das 1'd·éas. 
A maior o~jecçaõ. , que se ?,Ó.de aUegâr co\fJra pal$lvi;as 
novas, he a difficullfade· de as ;enlencler ;·· po1léjn es-
tas., dcrivad~s <las· mais familiares termos; sa.õ per-
feitamente intf:>lligiveis.• 

,Succede fréque~t~en;te , que se oO:eveeem·.µmi-
tas emendas a huma. moção-;, e. mesmo em.eudas, ·que 
,se re'terem a emendas a11ter\ores : a isto pad~mQs cha-
mar re-eriugzdas :( ··s.ous-ainendem~nt6. ·) • • Em que 
ardem se devem ellás discutir ? He bem difticil .dat 
a este respáito' reg.ras positiva3 ; "p<Jrq-ue cada opinante ' 
su~tenta a import?ncia da sua. .1. e quer~bler.. prior~~!. , 
i;le. Se. h~ ;pr-ec1so sempre 11'\:tm deha.le pa.ra dec1d1r ~ 
qual a deve ter , perde.se de :v;isla a questaõ princi..~ 
p~l , e · gasta-se a att~hçaõ r.· assemhléa em ac-cesso.. 
nos. . 

Poder-se-h\aq tornar estas- eonlestações ajais raras 
·e -mais bretes, estab~lecendo-se corno principi9. geral , 
qu~· aS" em6trdas respectivas á ligtlçaõ dõ senJi<lo de:-
\'t;issem f1FÍ!Jl#iro ser toma:<lns em consid.eraçap, -O-'>eu 
fim consiste em classificai• os o~jectos , que. vaõ a d-is, ...cullr-se , na oiãem' tIJais cortrnniénle ; a.:qu\ll .,_ h4mí1-
ycz acl1ada ~ !rn a que ÍJ:lil.ÍS prope11de ~ p;rç>duúr huma.  
.boa di.scussaõ.- • ;Nesta. d4s~ de ~me.n4~s ,·. as diyis~".:  
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:rias deve:iaõ N ter à priorhl::td~~ . As questQeS comple• 
'Jtas occas1onao debafes os mais ohsc\lrb's , é' renhi• 
dos. 

Nas emen'das respectivas á ·escolha de ter,mõs "1 
"<lever:..se.:.hia· lambem pactua..- como prind pió gel"dl > 
.-que as suppressiv~S" .obfrvêssj:lin .prioridade d' exame 
relativamente ás duas outras da · mesma especie. Hum 
so termo st1ppriríiido pôde extingtaii' as mais furtes 
obj~cções , e o qna se suppri:ihe deixa tle .ser -0 . o~jec,. · 
·to de discvssaõ ; em 1ugar de que as ~en~a" addi-
4'!livas e ·substitutivas ' poderp ser :fecundas em :re-e-

;nie~as ( so,µ-amendem,ents ) @a m~smá. especie. _ 
. • . · valor destas osbervações só percebe e aprecia 
I que~ r tem -eqierienda Nd' !J.SSemblé~ . ~~iticas. Só 

eºJao se c.onbeceia confatsao , que as mult1pl1cadas emen-
-0.as produzem ·,. e · q}lanto ' 'lleria bom achar;: seoaõ re-
.gms absolutas ' ·pelo .. menos hum fio ' . e ajudasse 
a s11hir do láby.r-~ntho: ' . . _ . 

Ainda · ".l'estaÕ: bastantes diffioo!Cl.a'des ' a :respeito 
deste assumpto. No caso de ·ha-ver .differentes emen-
das addictivas em• concorrencia , . e'm. qríe ordém se 
~evem .ella:s .pro por. a v:otos i'- _DeVfi-sé' propór cada 
\ruma pe1' si. , ou todas juptas ~ . Se naõ· se -p1loppe 
mais do ... que "numa por cada vez, e »<lec~indo-se 
pela prio.Eidade ., naõ ' se tracfaõ as outras bom ~uai~ 
Clade. · ~ Acontece. o mesmo , ·que nas. eleições: · Po.;, 
dendo-se escolher hum de entres varias cand~datos ~, 
naõ se tractariaõ tódos com iguald.~de ·propondo-se 
a votos hum depois do. outro. O que fosse propos• 
to primeirt> , teria em' ·gt ral huina grapde v.antagem ; 
e se eUe he eleito ,1 os E>utros saõ r~jeitados· sem ter tido 
occiaSiaõ de éxperimentar- a · sua fortuna.· Seria· pois 
neçessario fazer votá.r rel~tivamente a emendas rivaes , 
á maneira do modo electiv.o. Naõ vej9 outro incon-
>venienté •a isso , que naõ ·seja o muito tempo 1 que 
se gasta. Seria com tudo necessario rMorrer a este 
inethodo , nos · casós de. grll;nde impor~ncia. Nos 
casos ordin.arios ,, dever;se-~ia . conceder ao presiden~ 
\e íl faculdade de propor 'as emendas a votos na ordem , 
que julga~.s~ mais conveniente ; bem ~eritendido , 
que hav-endo rêclamaçaõ ~ a. assembléa dicidida, 
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Quàsi q,ue naõ se faz i"reciso dizer f . qtJ.í! as 'emen-
d~s saõ á peh11s lc\'eS .toques . e ensajós, que devem 
admitlir todas as variações possiyeisi Se a emenda 
passa ( he approva<la ) , naõ se segue , que o artigo 
eme1y:U.1do· · ja -_ _ad·óptado. A moçaõ assini modiffica-
da , torna a ser obje~lo de discu:-saõ-; e . pode ser 
rejeíla~a. • O · ttne Linha sido supprimido , pode tcu--
nar a inserrr-se. O ·que tinha sido .additciouacfo , po-
de. ri~.caT-se.. As etrieull~s saõ pal~~ras; que se p~e~ 
e tt !'ao • ~OJDO as. cotTe~çoe~ <lo eslllo :• e que. .P<H~ is~o 
J1àda dec1dsm . respecllvamente ao merec1meuld real 
dii..compusica?, que, .,di;pois desse trabalho, pode 5E:r 
codtl~mnada e Feprovada. 

Hu~a regi:a.• que ·qeYe ser absoluta felati}IS.mente 
ás emeodás , ha <lé naõ atlmillir as .i~.bsas. : 

Chamo etíiend'as insi<lit..-sas iiqueUas., que .perten-
dem , em luaar de m!!lhorar a ll!oçaõ , ap1·esenta-
l11 como ridiculá. o~ . absu.rd~ '~· é ..q~e se n~õ po4em 
adoptar sein pre.iu~r a mo~o ·orir,1nal. 

O rjtliéul~ he C.'íl'.!elle1ile meio 'de páte~Li~r absur-
dos , qttê. Hao merecem de se['. atacadqs seriamente i 
poretíi bmtí eplgrainma reveslidá ·com o trajo· das e-
mendfü!, vem a ser larices d' espertez4 , qúe· · n~õ ~on~ 

, ~êm á gravidad·é·, nem a boa fé daiP assembléas polí-
tica~. Prbpbr , huma emenda, he direr , q,ue .se  

. pràcdra: rtielhtirar a moçaõ .; a fim d~ que. ~ejit ãppro- 
va~1t. . ~ôrt>if· huT!'a emenda, que ía~ r1t\1culll: ª. mo~ 
çao .or1r,1Jla , , ve~, a ser h,.uma: especie ~~ frélllde l;l 
de insulto similhanle áquelle genero p.arllcular de a 
treuimento., que na sociedade se chama 'zqmbâ1·ia : 
ou escarneo ( persi-floge ). . 

Além disso , estas emendas insidiosíls são total-1 
mente inuleis. Ellas• não pt>~m passar ( ser app1·0-
vadàs ) se,pão nos casos , ent que a mi!ioridade d'a~sem
llé~ esteja disposta a rejeitar a moção . origina~. ,: vem 
por tanto a ser o mesmo , que. fazer lmm rodeio para 
ch~ar ao fim, à·que ~e.podcri~ ir diretlamenti:_ . . Com 
taes elJ\endas faze"tse neces~aria.s duas opcraçoes > em 
lugar eh; huina : prmctpia-se rece~endo a emenda ~ que 
faz absurda a moção ÔriBinal , e· rejeita- se ( reprou-
5e) depois a ºmoção ~ssim emeri~ada, 

..• 



·( 128)  

- !ppfiquemos este rac1oc1m9, áquella ccleb1<e ~ 
c:isão da camera dos communs em I 7·82 , decisão , que 
,gervio de base a •hull!a ~spccie de revujução no gover-. . 
no. . 

11 'Decide-se .; <que a "influencia dá cor,;pa (,clo.,r~i..) 
'(( tem crescido ' que vai c1ie~e~do ' e que êlla de\oe 
·<1 diruinuir•se. . • . · . ~ 

, Supponha-se, qHe hum dos.antagonistas da mo-
,;-ão tivésse proposlü de adop.ta-l,sl. introÃuzindo-lhe hu-
ma f Ó galav.r?'"i a· iritlui nciia i:iecessaria. . . . . 

Eis ·aqm hum .exemplo das emendas. ms1d10sas ·j 
pois que a inserção desta pal.íl:vta necessaria , . cousti~ue 
;a, moção eontradictoria í e mesmo criminosa : esta e-
tnenda~ , sendo adFittidà , ·he ,p1·eciso , que se :réj ti-

.te~ reprove) <14Hoçifo original. ' 
0~tro .exemplo,' '1;.endo-se feiw lntll)a .moção pa-

,ra que se a,ppresentassem copias. ·qe ·todás' as carta.S es- · 
.fript_as pelos lo.rdS do· .almirantad.ó a certo otiicial de 1 • 

mârinha, ~rópoz-se :hu'.Ji1a. emend- para.lhe -~juntar es-
tas pala·vrrs -~ r:::;;i. as quaes·cartas podem conter ·ordens , 
ou ser relativas·a ordens não ,, executadàs e ·ainJ:lá em vi.: 
~or .. :=· Approv<>u.:. se esta .emenda .,_ .ê a moção :pri-
mitiva foi .rejeitada unanimarnente. , . ' 

Similhántemodü .de procede/ -reune <>s dois -in-
cmwenientes ,::de que fü mençã~ : . insulto. ce galhor.i 
'ho fim~ e!f)ertetA i;: terg~v.ersaçãó. nos meios ; ;0 que / 

.lie tota~menlíe o contrario ·desta sabida max.i.ma : ;{ilr:ti-
f,er in re , ·suaviterJn. inQáo. ' 

. r 
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CAP 1 T U L O . XXll. 

D.i,~ MOÇ?Es DlLA.TORI.A.S' ou rl .lDIAMEl!iTO• . 

Feita ª m.oçã8 e '9uvido º seu auetor , serd.,permitti.-
do a qualquer membro ~ dt:s-~e esse mamemo e até 
ao fim do debate ) com tanto que não interr.ornpa dis-
curso algt~m , prpp@/ hum ac#àml!Jllo <jlt# fiéarà .suhs-
tituindo a primeira moção. ' 

Ha tres especies de moções dilatorias. 
'Adi1!mento indefinido ( .si.1:u! die ): 
Adià.me.otô a h~1m termo fixo ( i~ diem). 
Adiamento a hu.~ termo relativo ( post.quam ). 
Esta ultima mação tem lugar qul).ndo se ; pl'o-põe 

tle adiar o neg.01.1ió ate depois de hum suc~esso futuro ., 
por e.'i:emplo , até depois' da. discussão . d' outra moção; 
011 d' algum bill j4 in~cripto no registo ·; ou até ··depo- _ 
is de 'se apresentar alg.um relarorio , que deva ser fei-
to por hunui cemmissão ( comité ~d'as·s~l'l)bléa: Oll 
até dep0is de participaçâ'.G do rei : ou de se puvi(em as 
petic_W-e5, -qwe se esperão a respeito do assumpto ~m 
<JUestão-. 

, Devem-se permittir todas estait mocõ·es pai:a. se-
guJ'\lr á assemhléa <?.xercicio de. sua . vontade> que não 
serta.completamen~ livre , se alffurha das suas l}lodi-
ficacões se excluisse. · 

· O 'adiameqt~ relativo ou po_sttquam, he necessa-
rio para pPeserya-la do ·Reci-go de tomar huma decisão· 
conveniente , -por falta de documentos necessaríos. , 

O adiamento fixo , ou in diem , póde ' ter o mes-
mo objecto em vista ; o de prcicurar novos .documen-
tos a respeito de h.uma questão ' qu~ ainda não pare-
ce hastan to elucidada , ou-determinar huma discussão , 
que vai tomando hum caracter mltito serio , e muito 
apaixon~do. . 
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-~ AP 1 TU LO XXlltl,. 

DA VOTAÇA.Ó. 

Vo~ ·6rltrar ""'hi:i.111 asrumpto mui ·i;Jiffi6íl.'e n'tQ'ito iín..: 
pot-t1:1nte. A liberdade d'.assembléa consiste toda na e~ 
pressão dà •s11a Yohlade. Convem poiS' proced~t d.e 
maneiTa, que oada .me11.thro /ossa ·yotar conforme a 
sua verdadeira ·voatade ; e qu_ , no t'esltltado da vp- . 
taçã~ h~ja cert1•za de se ter pbi~d() a v.dõtade mais :geraf, 

O processo· da v6tação he suscel!tiv~t de (iiatincç(3;. 
es ., ·que. se-denvão de varias c.i.usas. . 

.J.•o roto sabre queszões , e vot8'sob.,.e pe~soas, o 
primei'ro tem 'lng'.m- quandt> .. e tracta de ~dopta·r· Oll 
r~i!llr huma -m0çã9 :: o segu o·., q~ahdo se •q1:1.er ·e-
leger huma p<'ssoa para <JUalquer offic10:. . -

Nãe ha dHfe.rinca real entre estes dois casos. Vo-
tar para eleições., h~ votar S"Obre huma :quef âG:; a sa-
ber , se tal individ110 ser.\ ou nãe ele.1lo: votar sobre 
hnma moção, he votar para. huma eleição, q11e 'V.em 

·aser se oprQjecto será appt'ovado ou 'eiLad0. 
2. 

0 "fTolo simples ; l'OtO C01f!-ple;o. Ü voto he ' 
simples quando se reduz a questão ao termo , em que 
nâ!J' res1ta mais seaão dizer sim , ou não. Tal proje-
cto.s~ria ado~do , ou não. Tal individuo será elei-
to , ou não. . 
~ O voto lie complexo quando he necessario fazerem-se 
varias operações, quando se precisa decidir .( escolher) . 
entre varios projeclos, ouescolher huma pessoa'd'entre 
varioi; candidatos , ou quando se ~racta de nomeações 
píll'a varios offi.cios. . 

Respectivamente a moções , :cumpre reduzir , a. 
. questão a sua •mai!i simples . forma ' de sorte que não 
se tenha mais do que votar p<>r sim de huma parte , e 
~ão da outra.. · 

1. ...... 
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Em quanto as eleições , o moda complexo torna. 
se m.uitlls- vezes necessai'io: QbandO', sé tenha· á éSclJ· 
lher. huma commissão (comité ) de 24 pess.oas d'entre 
noo membros dehuma assemblea, haverão 1200 pes-
soas _el!"g'i~eis~ ,.-e 2~ lu~res~ a -êleger\ ·~ará cada' hum 
dos ~C\,uaes he preciso ésçolher d'entre 1200. 

3. Quer se tracté. de moções , ·qu~r de eleições ,. 
póde se vôtar ·publicamente, ou ~m ~gredo. o mo-
do seéreio abma-se escrntinio. . 

4. º O methodo costumado _para se conseguir a d~· 
.cisão p.oàe-ser-. de~\')deple ou iBd~pende.rtte ·da 'vonfii· 
d~ dos bqm,ens. D'aqui pr.ocede hum·a . nova :di:itinc-
ção ; eleição por esco,lha , e eleiçãq por-~rtes; 
• 5. º, :1;"in~lmente , ha votações r~gtnares e. v~açõ
es . sumn'i,~nas.. ~o m<Tdo regular" cantão-se os YO· 
~os ,. ,e tl&sa . fá.tma sabe-se .distinctamente o nqmero 
de y~tq,s pi;o e contra. ~o mo!ilo summario, propõe 
o presidente a questã;o, ·e· convida a assembléa 'a. decla-
rar'O seu voto por sim e não.; por a~seotados e ein.- pé ; 
po,r. ele'l{a~ó pe ipães: presidente julga ·qual he o 
p . tido qúe preponderi , e a ,sua dt!Cisão he ·válida t 
$e não lia reclamação ·d'assembléa. 
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Vale maz's _, fallando en'l.·-gerttl',. que se dêe~ os vo-
tos nu~icam_êi:it . do qu~·e.m - ~ep~eda.~; . ·-

. pubhcí d,afü1' hw o umco 1·fltero -de sufo1,1etter os 
volaJlll~s ao tribuna~.da .~rin'ião~nb~ic~; ~~e ·os-copter 
nos seus deV'eres , u?citado& jWlO:s pt'Inwptos de ho1,1-
ra (e.). · . t 

lSIQsuppõe, q:ireao inião publtca se acha •d'ac-
• d b • bl' .. •• cor °'com o em pu ·tc<h , 

· 'Ora, em ·geral, esta ' s.~:Bpós!ção he. 'b.em funda-
da: o . juizó' ' que '.·ó pu.Dl:í-é9 fa~ ~ seU,pfc- se adia 
coflfopJ.1e ftquilfo-," que elle reput • .sel" do seu interes-
se ; e v-ê·d1t:Jftmrrl)rio o seu inle~se . liqual ~lle he. O 
público sempre se .dédara cont-r-a as malveI'Saçães ; ·honrà 
sempre a p11obídt1de ~ ' ct fidelidade , ·a firmeza dos a~.: 
minist11adores , e do~ jui'les.~ ~ • · 
' O cenceifo qo publieo )16.tle ·toda,v>,!a ser falso ; por- · 
que todos os Ip'êmbros deste tPihuMl são henieJis. Se · 
existeIQ medida!! .no iotica~ ' sobre as q1:1aes os mail'Yres 
s~hios- não ço~côr.dãa~~~ 'o -que ·J!~'o.· aco}1tecerá_~b .,Publi-
co, qt\e.sé n:ao pompoe d~· ·~b1os. ! Se- .ha erros ~~ 
mora,re· leg~slação , , que ten~ -seduzido ss ~a'kll'eS. ta-
len~m; '·.que não .se.r~ ·d~ pubhc? , em quem ~a:eto im-
pertp tem õs pre,p1J.ze11 ! _ ~ 

. Po•der-se-.hia pQis dizer. , que' , nos éasos , ·erif 
que l1 opi~iãe puhl·c~ -se; acha .se el'f'.a'da ? "s.eria ·~4*1....~ 
que os leg·1sladorés podêssem \"-Otar e~ ,s~gPéi:lo ~ .alim· _, 
de os subtr.ahir a huma censura inj"!:l~~~ ,; :e torf\a-lo~ 
,, ,. ... ·'l ... 

(·•) 'Vejá:sc à c:opitulo 'â.o Pulllichlado, 
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'mais livres na sua: vota cão. 
Este argurnenlo h~ especiozo , por se fund·ur nll' 

presumpção de que a opinião de bum P,r..queno nume-
de1 ro vale mu:ito mais' que qs opiniões' reunidas hum. 

grapcle· nume.ro. Is!O• D~ aeonteceT ;e porém o ho-
mem.sahio~modesto fogi ' S'empre~ de-- se-<'atrrrbuir es-
ta super.iorid'ade re~pectivamente á se.µs similhantes , , , 
de pcrtender , . que tt.iunfe o . seu sent.imento quand(}.. 

.esteja eÍn 0)}119sição .ao Serilitnenco ·gera . . Etle prõfere · 
s11jeitar o seu juiz(}. l!-O.. que prev~tleee ··em a:· nação, e 
muito menos quei-e'ria: obter victona p<n:< meio.., de votos-
claudes.Lin,,.os.. ,,, GJJ.io perfg:o eor~hear"": . . ..... 

Se~ue-se , que mesmo.- connndó ,t,na"fuUrfühd;ide 
do pv.hli:eo ,.. convem olmtr. oouio"se eHe fosse infallivel; 
e: que nunca. se dev~ 7, á sombra 'destê p,reteKto , ins- 
tituir · ~~ r.eginre. 7 q"ue ·µossa:' ~ú'.htr~lU.r- ·os.. mandata,~  
rjo&·do publico f sua influencia.  
. Mas não se.- devi!rá , temer,;. que esta pub:li<údàde  
faça os homens mv.·í fracóij ; isto hl'.> •7• que. os dispo- 
nha a ,saçcifi.~~ ór seu verdáclei11~, senti·mênto ~,.opi
·~ l 4 "'r.,_ '. E . d ' .mao gera . i."-"'°·-·. . ste r.eg~e-., teB; e, ~om a.; con_th 

nuação , . a. dar · mais foFça: e elevação aos qir~clePes.. 
A expeRien<rib::faz de.préssa c.onhecer a grande djJferen-
ça , que·h~~ntre a opinião. ; q.~e nasce· de huma c~r
cunsta:ncia }Fltlicular.'.,.. e a que . ;>e 'fór-m'a p~1· maduras 
reflexões.; entre os ~lamores · tumulluesos ., que ~e dis,. 
sipão com facilidade·-,i e 0 ., illuminado: jui.zo dos ~ios ,. 
que ~ohrevive ao~- eocos momentaneos... A .franqqeza. 
Ç, liberdade .d'opini~s condlião ,F~speito ·d'.~ueU~ · 
~~sm~s pessoal!, a. q:y.~,m s~ côn · aria:i; 1109· Estados, 
hvves eshma,.se tànto a ili1reR1dez de ~S.J>U'l~o .c.om.p ova-:-
lor níi1ita.r. ' · ~ ' - ·  
~ ppjs FH'>~. :j\\s,tt>~ ,conlieci'itrnn to· da· opinião ; publi;  

? , que se V.o · ~uso_ar as ar)llas para coinbaíê:<Ia. hu- 
pia v.ez q~ se· r~pute ·s~m fünd.amento. Appella-se  
~ , ella mef?m';l ;, 00.m,0 · .4J,e Riliµpe .mal in.stn.uidn  
a Fjlippe mais·· bem inforniado, Não .he· ood_it~  
via ~la opiq!{o ,, qJie o " ~ornem illustrad9 . e,• vir-

. tu?~º se ~ ide ; elle· p.resume , consultand(l. a  
u?1ltda~e ge~,I·; · ·que ã opinião 'PübliC<t tpm~- ·  
ra• a mesma direcção : e nã.os.e_ cn.cont r.a pr.obab1•  
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' lidadc ' . ~oral 1~ais forte do que esta: ,. . êin. ·hum ·J>al~ 

onde a discussão\he livre. 
l~aes s-ão os priucrpi:os ~· dond'B' cfovemos partir ; 

para eslahelecêr a regra geral !il.a puhl·icidade- ~in i.naLe~ 
ria.de wtos. 

Com tudo , esta regra pÓde ·soffrel." niui gra11des 
exccpçõe.s• · . •·. .. . 

Os.casos, 'em qu'e seri,- '.1perigosa a pubiicidade , 
são- aquelles , em qu~ ella ex<ftbri'a , os vol11n1es , á iriílu-
encia'dêmo1ivos swuctores ~ ~a:i~'follf.~ do,que o mo-
tivo·tutelar' , • que a •l'ecdmmenda. ·' 

Para se julgar se~um moti'Vo pertencé a .elasse-doS. 
~educlo11es ou dJ:is tutelar~s ., he ·P,reciso e~amtna'r:..se. J 

110 ca~·em q~fj)stão ·~ se elle.terid~f 'pred,t~~t' m~is hem , 
ou mamr mal;. se len,de a füvo~·ecei' o míHOI:' numero ~ 
ou ô ·menor. 

Tracta-s~, pQ.I' exemplo ;.• que hum nobre ':deci-
da enlre.·o seu \nleresse pesso.af, e o inlm:eSls,e do cor• 
po da n0b'i-eza ?· O moti•ve -; q\lalquer q-ne ülle s~}a, 
11u.e o. in~uz a prefei·ir est~ tnfer«:;~ geral' ;!l!>i ;Sé:'. , me-
recei cl1âmar-,se tul~lar1, Tr!!Clll-se deste mesfno ~obre 

, se decidir entre o ir.iteresse do corpo da nob11eza , :e• o 
<la itiassa total 'dos 'cidiidãos P Esfe mesmo Jil10J,iv@ ~ de-
pondo a sua qualidade· tutelar , só i;~ ,d~~· considerar 
como motivo scductor (a). ·. 

JJesla .nlaÍleira , o espiri~o,d~orpornção , pf;nci- · 
pio.~c'al > qu~ntlo del.le resulta 9;$8,€l'ificio.do' i:Qt6résse 
md1v1dual·.ao desta sociedade par.l x:u1hr , a que se re-
fere ·, .tol'qa-se aJÍti-social·quan<tQ delle • i:esu\ta 'i;. ·S·aeri,,._ 
fiçio dos interesses d~ grande socjçda°d.e ·publica.

4 mesma observação §e póde aipiica-r -á .amiw.de. 
Se este motivo me induz a serlir o meu a-migo á cus-
ta do me11 interesse, me1f.ee 9 ·~~to 'de social ie· tu~ 
telitr. Se elle me conduz a ~r:v1-lp . á custa do· bem 
6eral , torna-se anli-::Sti~ial' e .se<luct.f)r, ' ~ 

.Me• pr~cis.o · pou;., seguindo estas tf)1)siderações , 
..... 

(a ) Isto he , se elle se à<!cidio sm favor do corpo .to 'hobrera , dev'c sup--
~ºf-••, que ro1 influído p11r huVI m6th·o ~cductor , ma1 a9 ª sua de.eis~º· foi cm 

· favorddpuliliço, devc-11uupurqu íoigniailo por hum molho lutélar. ('Tu· 
ol11ctor )~ - ' · ,. 
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juntar, á réf'P: gera:l da publicídade :1:'!:.:,;~ c;ausufa fim!~ 
'tativa. · 

· Os votlbs áe1JfHTvse··dar secretamente .setripre que· 
kaftvmais a .temà. a _infke-r;o~a. das .v·~r"ttade.s pc.u:t!~ 
culqres , do que- a <.:onfj.m• na injlue·ncia· da opimao-
publtica. 

• Quae& são esCes casfis ?'. -Pa:ra resolver a 'questã<> 
he preciso tlistfo~uir duas:_,, especi~s. d' i11teress~-;: hum1 
tacticio ' outro na-Lura.l. , ' . 

O int~ress~ hé pm:'ameu.l-C' Ííictio'io 11os; c~sos , em 
qu:e o vonlanjé nada t.em•a pev.der, nem.a .ganhar em 
€0Í1seque9cia do seu· voto , senã'O .quando. ~sse voto he 
sa.tíiifo. ... · · .. 4 <: ...

O :mt1tresl!fl lre 1µ. -ral nos. cás:os: ;- em-••qutl'· <> ivo-
t.ante i}!We perd . "? ou gin;ha.r em ·c~nsoqueltci.11 cio seu 
voto, .jinda m~s~ó que élle-se nã-u s9'1'hessa;· . 

Por .:XeIUpio o .interpsse , queresulta: de hum: con-
trncto·' 'pefo1'·qüal me.COIJ/p.r~mello a veu<l'et"" o me_u: vo-
to q..hum1~estranho , 'ch~ma-;s.e interesse-· fa:cticif}; . 

oi 'teressl!" que me rnc(uz a votar i _fim de 'irlcan-." 
~T para nieu ·Pai ou meu füho ,hnm· htgat luérativo, 
ch'amíl.:.Se interesse nat_b.Pal e pre-e.stahelecido. 

O.se.gretlo nos votos ·' destroe .a infh ~meia do in-
teresse. facticio , e íiada 'pód . eo~tra a infl11eneia do in-
'teresse . natural. ' . 

· O compr.adot mie, pôde;. segaiq.cfõ~é' o Tégime-
secretg ,- t~suflfóen.te SBff1:Xrail~, ~qqê ~ contra<:to ~-: 
r-J fielmente exe9 ac;lli ·j\elo venpedor ; 'jJ>OÚ> ' {jue elle-
p0dé ser caP.a~ dé éammet-ter huma 'vêlhMm~ia , e :in:-
capaz <le prâ.ticar humà, tr-&i~ão. O menor ci~ime h& 
sempre mais pro·M~el do qu&o maior. 
· . O ·~eg~lne ·s~ · .-e~~ a·pP.csen ta •P,ois ."" lJ1;1~- • ~.dencia: 
uhl ·' nas circu.nstanG~· -, em q.ue a· puhhe1d'ada ~po
Jli.~ o votante .ã,- influencia-,Je hum interesse pa'Hícular 
contrario.ao inL~~esse publico. · · 

O r.é{fit'l'i .. sacrek> sará pOP.. tanto Cl'lBl\'tm• en-tet, em. 
geral , nas elei'çõi:s. Sfl os..vofos_se dão· verbalmente/-
todos·sahém até que ··ponto a amiiaáe , a esp'éfança , 
ou o temqr. , destl'oem a liberdade dos ";ota:ntes:· ' · 
- Sexi!l );.um Grande nial' s.e nas ·eleições mç_vmE1nte . 

nas po.ptilares o effeito do segredo· _fos~e desthni; toda. .. 
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à'.iaJÍuen~ía. A idéa d'.bi.depe~ncia. ahsolúta di v.o-
tps , .. ' seria: ~bs.urda.. As pess:>11s ,. c11ja ·.sit~o nifo. 
":ie~ ,J>ttt'initte 11;dqJ.1.~ryre?1 con:becil1l7ntos J~li~icOB , . pr~ 
e1sa~~serem gwaoos. por ho~s.mais. ei>clarect<'!bs1 Pl!r' 
r.ém feliuuente, o . methoclti secr~to: d'eleição · ~ão d~-" 
minue a influencia de· humas opiniões. sobre· as Õutras ,, 
mas s ''mente a influenmil de ontad'es· s'Clbre· wntades.: 
Se-nd·u. told';is as gutras ,coàs~. iguáes: ,. .o· homem eon:sti-· 
tnidoeni dignidade ler.à,,. .n~assembléaselectivas.j; iµa-'
is. prepo-nderançl~ . dU: que- hÚm· cidadão ohsmJW· (), 
homem distincto pelos>seus.. servi~~,, te-r:i. m:ij~ do que 
aquelle , . qu~ '-'.n~1ca. se._elevoQ,<_acim~.do nivel co.mmum... ~ 
O .proprietar.m oprrlefl'to. ,. que o· pmp11ego da sua· for-· 
"1J.na :Qfféllecp em· esp'ecla:cllio•aos ·olhos db pUiMi.Go ·,~ s'e.J 
Jiá m'á:i-s;vnl'ui:itar.iamfi!lt'e· toma~'6 por J,Redàlo,1/do, que-
bum· i:M.i'vi:dqü,cir~umseuiP,to e~ ~~m ,círc~õ. 'e~tteito.: 
Esta; prapondenancia; da: arislr.ecia· à.lelll\ •de na:tural he· 
justru·e- n&eess~r:..ia.... As. vantagem, ,. ·dá:, ~le~ia'. e . da; 
j~mrohià serão. su!liciente~; ,. ..n9j- ca.so de ha.v.er equili... 
brio· ,. pttra ·f~r:-~nàer:-a: Lalauça~~ Mas se; hum• doS' 
~andklatos.se e:xpÓser ao·. '1ej!préÍ-O publico-;- ent~lanlo 
'{.ne o.utro· , sahincki da sua obsêuridacte,. tem .adquinidO' 
r.oncei t~-,gel'al,, então ~esapa'I'e:~~~',>-·Jil~es~&io•'@;:·s~_- ?S v~~dS 
forem l_t•vres,;, o· _mfil'ecunenlo seNq·wefênd0;a fopt11na .. 

€onvem· -ol;>serv;'J.~~ ,, que ·o-. modo· seerlto naõ ex-
elue t para os· qu~ ' assi!Tu o.: qui~é~ ,. a fa~ulda·d·e de: 
faze~·~ Gonheoor' os-. seus: SeRlimeqtos.. Mwn . Se{Jl'f~do, 
forçadoi a·. ~niversal ;nas eleiçOOs.\. seria· hum· 'péssimo< 
~~p.êqlan!*l. Este servir si.ten~io far-se-hi_a·. contradÍ-' 
ctorio ao aet01 d<J,· liher.dade... Cada cand:iâaro deve ter 
seus amigos.,, seus defünsores ,. que· féiJ;aõ. valer seqs 
~tulos i;ieuante ~. assembl~a .,, des à.n~.ção: ~s , i,m?nJft-çÕesi 
€alsas;.;, e· ni hJm.~ palitvr.a~. illustr.am~ a- 'r-etígiaõ· de se--
us jnizes. Prooeder' cc h,l}rhaitleiçaf)..he o mesmo,_ que 
far.fi[ o· processo aqs.ca-:iull<latos , ~pa·ra se lhes e..onceder· . 
1ru1na reeom.pensa~ l!xclü:ir· a- prêvilí. discussaõ.. yerbal 1-

·be·o•m.esnnr.,, que ·aeareh'ci.l}r a: cnti'za. dess.es candiôatos, 
e·a d'ô ;ptl.blico,;'*' ~em da-r,. aos- interessados. a. facuJ.da.d.e· 
àe seoom.Qt\"°j,dos' e· aHenaiJos· ( a)i; . 

• _'li ... ....~. , ...~ 

{a.): lalo d1tii<'mf,P de• cit'<lunslanciJ1 •. E>.J Cid.adão" dé Gett~br..i' }lTQl:oJlii<> fil 

' ' 
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Verdade he, ·que .esles dcL.~~ puu~icôs , esta~ 
manif,estações de .pai·t1do , produzem algumas vezes t 
n~s el13i~ôe~ •.populur_es·, hia.~a fe1mteJJ.t.l"~a& tiu1tmd'1i120-
sa ; _inas este ;mal •fie temie 1 eomparaelo ao peágo·de-
agrilhoar a ~x-pressqé. do~· senfünenlos do publi'co • . 
Esla liliehla.de contril'n1~ a que o .povo se inler:esse,. por:: 
as corua!J. ~ por as· pessoaA FQPma'Q-se la~ms maj.s SO-'. 
}idos füllre OS ereitóres e ElS ~el~i-tOS·; .ú mesmo em ]n,.... 
gla•erra · 1 pa.iz, em que ~i;mrlhahtes ~epocas se: Fepelem 
raras v.ezes -,. ç,j temor ~ésta esµecie de( assises. popula- . 
res exúa l1J!ma 1wfuvel.: :i11tln'en.Cia.' respectivaniente-
a tédos,·quú1tos se ' ~eclic!l,.Õ .í .e· r.:i:eii:a politica. , . 

.A' sé>mbi::a; desta ;r.s-peeie de p.ublici~lafil«, a ·vota-
çaffi• séar.eta J,De· pareoo-a mais coP,veuienlf! ·pé\ra ·elei-çães ';: 
pq'r. oul'rp. modo ' a mais propria a frustau a ;vena'.lída- . 
Cle·, ·e.- fü1'm1.F.a indepen<lencia dos- eleilO'l'!lS r ~Õ' ve-
j<?).. êm ohJe~los políticos, álgum .o\.itr>~ 1€aSQ r .em que-. 
~ possa .. jec@mmend;i,la como ,re~rf1.,&ér-a1 :: n;;.s conY~m.. 
cem tud~ el;J~enar,. .'f' JJ-IDa 11'.fÇao po~e a~haJ,J.:.se elll cn·· . 

, ~~~tau~f.is- partiéúl~r,es.·,. fiJUe exijaÕ' O . mesmo :fegime· , 
.. u outros p@nt~s •.1· Po~·e. aeq~~~er por ·exemplo,,. ·qµe- , 

na· epoca ,. em que: se •1J.llr.o<luz10 a Yotação· secm:itn n~ 
l!epüblillà. rom'ana l esta .ólllda.B,Ça fosse coó~eniente~ 
Cic~rn· j.ülgou o c~mírario- 1 • 

l;em dtd<i a ai;lopção de hum .destes metliodos ,. 
11â'.o axcl,ue o· outro. Í;[-& €àsos ,, em qúe- -seJ>ia ~antajo- · 
si? cpm.hii!.á-l9s. , . faz~qtlo~o~ seguir-sê hum a··outro a 
;i:;e.speito. da mesma ' <lisc~saõ.. {)s,11esulta!if@s. dás. éh111S' 
opei:ações, quei: fossem GS mesmas. quer differentes 1 

forneceria sem)lfe' j.ru:fit!acões. ~urto iristru:~ti.vas;. · . 
E11eo11trn disso huiii· 6!Xemp1ó bastante' singular 

J,lOs ultia)'os di\\s. (fa.i111d_epen.déneria .da Pdonia , quan- ' 
-dá eilâ fet. o. uhi'fno e• g~nlll:oso esforço para se ·snbtra-4 
· h~'f :í ilifüiencia · doQijn~~ ~a Rn-ssia~ '. 

l ... 
~tci·~ão, de seus. ffi3[;Í~tréidõ& n.'8.igrpJas :, SctQ,.!J' ní~gue1u pod.esse .fazer um discursO•. 
!fos n'hum tüo pe<;acno Eslado "'a;n~e ~ boniens "'P.ubliEC>s sé deiXão incessan-
temcfüt ~ \.er·a to®s ,, as àiscussões ~bHcas seriãoºmâi.f nacivas do que ütei.1. 

De:s-de que Gçnchra recu,pcrou.~, SUf j~C~dentftl ,. às, e!~içô'es -. dos m11gi1-
1rado~s se c.i';.s.. m por im.m conselhO representativo : ~clle !\,io se admitte, P.$},º 
trresrho m~tivo, di8cussão .4r,J >·.ca d'o ?1crccin.'ento d~s c:ndi'cl~t ·?s. o· e1emfllf 
ài'lngl~ton:• nô.l) pateco nesta i•arte appJicaY!'I ao.1 60V~rno~ de úanuüa: 
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.o. conselho permanente, deposita!io' dó· pedet 
Mecutivo• ,. é.xercia o pO'der supre~O- ein ."q~uanl'o ,se ·MÕ. 
reunião,as Dietas. Este éonselfio:., intimidado- ou cor• • 
pamp'do; naõ era mais do que o instrumentô 'da von .. 
tade· êla Russia.. ·Tratava+'Se de. Fecrutar hum l!xerci...; 
to para fazer res~i.L<rr & terri~õrio. Propcn-se d.ele..;. 
gar este exercito Ú.s.ordims de huma- camlnissae mde-' 
pendente do cm1se)ho-. _ Deo-se a- votos esta .. 1:1ropoi>i;! 
çttõ úo dia tl de·Outubro 1788. Recol.hidôs os· vqtos 
P.ublicamen[e ,. elles apresentavao a maioridade de 80 
cÕi\tra 6o· pelo parti® . negativo á proposiçaõ. o· me-
tJ1odo · secreto reduzio ~fa ~oritl~de a 7 ' (a;).• 

· A. mesma pró'l!sig.0. renovou-se no dia 3 de-
Novelhbró. Q. meth~ô'- blreo ~o a favor da ift.dê.. . 

. "d ,., . ... - 4 .. ,/,, .pendencw a~ "'ommiésao-1;1 .co»tra ·I"-.<i) ; · mas a·· vo- , 
taçaõ secreta voltou da . outro, lado . amaioridade ; pe-
là indepen~nciâ,.-1,40,, , contrlh 2.2". Pór tanto·, t;m 
26'1 votos~;. esta .tnudan~ de -mel.Rodo ttnha feito humà 
difforen~ · desa~ ~b.) i.. . 

Naõ. se .deve ·e~tabefécer o n'lelhcvfo secret& J •Se- 
naõ em circu~stahcias ' edt. ·que suspeita-~ bania oc- 
eulta inftuetilcia.; ' e convem mesq10~ que el!e seja .pre- 
cedidD pelo metb.odo publico. Á' pub\,loidade deve 'ser  
o .r~g~me -0rrlinario. : . ;?- ~~-re?~· se_) ~ve· a~mitti;-se. á 
mane1tra de · a.ppellaq~ ~'Ex1g1r. o esci:ntmo vem a 
ser-o mesmo",r que appellar. ·da. vontad~ appaoonte d' 
assembléa á sua· vo.ntáde·-teal, ' . 

Seguir a marcha co.ntrar.ia ·, Jst0-lie, l!roca~e-t~.de 
melhorlo secrelo·.a.o pubhcG , sen.a, c~ntradictoPLó'· . A 
ordem. na:turâl c\:lns1ste eni pa'Ssàr do falso , , á i™1a-
gaçaõ1 da. verda.de,_ Huma ve7r conhecida a vontade 
real-, d~.cjue ser veria ó11teur·qufr~ que nàÕ• ser~ ~l. , 

·se ella differe dá · primei~a.? ·.. •:· · 
Estes · dois- nu;thodçi's . de\:em-, para- ft:odtuir  

todn_·o ·~~ efiéi~, . levat"-im;ae mais alto %r-.10 .d"~x-
acçao possrvel. O segredo. d,iwe ser'o · mà1s perfe1tll> ·  

(a} Cor~eio.da Europa ( Gazeta ) de » df Novcmlu'o 17~. 
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q~ndo ~ tra~ d~ '1l;ltaÇ._Qts secretas , e a pubfiddacfe-
.@. !TI<J.ior pos.s:i:v_el quápdo se usa: do outro methoÇo•... O mai& abusívo arraajo consis!e em mêia pui>licit;lade ;. 
cpmo .qu~hdo os Jllembros d ~mbléa soubessem os 
-votos k 1s c,lo~ 91lJros , e o puf,lic<5 os ignotasse. Os . 
indivíduos fica:riaô expostos el;Jl seu~ vok>s ~ ás influ-
encias 'séducl'o:r~~ ; e .se esqu{váll\aõ a:principal das in-

fluencias t~tel!ii'es . · Este.seria. o mefüor regime a esta-· 
~elecer , querenda castigar a p:rdlíi&ade , e itecornpen-' 
§3..r a prevãric<!-Çaõ; • , · 

~os go~er~o~ , em qu~ ~!ª ~sem'tié1ts- pubti:cas , 
e hum ,monarcha Jl4;f.deF0~0" éuja influencm .se . teme , 
Jlp~-se }t:!'rg&r. , qu~b_ ~etbod~ jecreto lleva ser e re-
g e ordrnapo , para wBfrah1r" os. s.ens IW!mh~s- ao 
i~)~er~sse fic~icio , que o monarcF1a: pó€Je.w~ar· por effei-
to de am~aÇ'1s on reco1J1pens:is. · 

Se 9 mdnarch;i. inll,M n'asse~l>Iea por m~ids vi.,-
glE)lll9S- ,, d!'l pris.ap ;~ ~stituições- , a s.e;gurança na&. 
~xi:te., a liberdade }penas he nortl.iµàh. Os ~emb~os · 
1nl1m~cladc;is aclí rao no seu. vpt() secteto .,. hum asil<> 

• .<N.. ~ ºhlº l •rontr.aia Q-t'\}'1ao .pu .wa~ · 
Relativ)lµleQíe° : a9s · metliodos: A de ·. sedncç:rõ? tle-

·vem-se · destl'l!Ír:. os. q t~ saõ 'puB!icõs ~ fazendo exeluir' 
~, as~emhléa os fndi-viduos..,. ~-q,uB. p,GSsuem taes e tae~ 
e~·pregQs, -que 11ómea. o R_iiind(le. 

:RelQ que re,Speita aos favores clMtdestinos , áquil"' 
lo , a que· ie chama cprrqpçai) , o .perigo :nuiíC<t seria 
igu~l, nas assemb}ea~'. nJ:1merosas , áO ' grande effeilo-
anti.-ooplico da publl~dac\e. O numero de homens, 
cjue h~ pP&~Íy~l redtliir•·á .mdeperidenCÍi por iqeio de . 
taes· ex~d.1enllli ~ nunca deve ser cpàlnder.a;.vel. 1\ 
Jllaio,t parte tf:e!ks. SJ3rá e0:L1tidu· pelo freia ~Ela vergo~ 

· J)ba; e ainda mafor pãr~e nas assêmhléas- amoviveis, 
pl!llo fr-êtQ de'd.est'i.tUieaé!h 

$.e o pr.inc!P.;, c~noode 'graças per.petuas ~ a ma• 
for parte das Vflz.es <1>mpra com is~O. a,.~ng tidaõ. 
Se apenas concede favores periôdicos ~- estas nego-
eia~ões- secrelas saõ muito vergenlrosas ~ perigdsa5 
para se r~peo/.em, fr~<P.J..E\Jl~e~e~t~. · Se ~ú~IJl~- ~SRecitr 
ele honra exige a obs~rvancia fie hum .ajuste c'ran-
de\tino· ; outra especi , d() JWw~., or:.~a ~, ~ua j'y-. , 
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fracçaõ ; ao menos nos ca.sos , em qu~ se naõ poderia: 
guardar a 0bser.vancia do ajuste sem élaramenfe ágrã· 
vat· a opiniaõ publica. · 

' ,,,,' ,.,, 
li 
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'· ' Qnalquer ···a:ssé~hfaa -p6litt'~ -nnmeroS'a , ·e. que tem 
~ seu cargo inmtas ,operaçoes , de.pressa rec.onhece a 
\1êcessidade d'econorni~r ;.tempo .,. toma{)do· ·bs 'votos 
por hum modo sumnillll;io··; ê ·i;.mrtentaasfo-se- ae os c'o• 
nhecer por aproximação-, nos wos.., em «file o resul:.. 
tado h~ manifesto ., e rflia 'mporta conse~u.ir-se .com e-
xacção o numero >respectiva devotos. A maiór P.aiíle 
das moçõe~ i·elativas ao ex-peaioo~e erd.ii)atio das néi;o• 
-cios , são desta .natureza. · · 1 

Vai mllis tomar C?S -vetos ipor ·hum signal ·v'isivel~ 
do que ;por a~damação ., s0bre tuâo quando 'a assem.. 
hlea he numéro.~ O se.~tido vis·ual• he mais t::xac~º." 
do que o de ouv1.r. ..ts·maos levantadas on os md1v1• 
duos e.m pe ," sãÓ actos se'\nrre face~s a distinguir : as 
°'·ozes conf1;1ndem.-~e facilmente-. Se as propgsiçqes pa'" 
recem 4uv1dosas ~ a opera~ão dç se levantarem potle• 
se repetir 011 pr'ofoflgar sem i1tconveniente. Accla-
niações prolongadas ou reiteradas , serião igualmente 
ridículas e il}commodas. 

A voz he , alem disso , hum' testemunho -e4llivo• 
co. Indivíduos de voz muito fo1·te , ou a viGlencia dos 
parf'id<?.S , poderião ~ar ao menor numeco huma ·appa-
:r..encia de maioriaade , ou peló menos fazer com qqe 
o resultado.da votação seja mais vezes duvidoso· , e se-
torne por conseguinte necessaria a · votação ctistin-
cta. · 

. Estjls acclamações. devem evitar-se ainda por ou-
tra razão. Ellas tem stia qualidade contagiosa , que 
tt::ncle a inflamma1· os espiritos e a produzir questões a-
nunadas. Em nesocios , que interei:iSão grandemen~ 
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te os_partidos~ -Mc:-como hunu especie de voz de guer-
ra.  
··, ,. O modo f.<>r assentados :e lêvwtados.,, põe os vo- 
tap.tes de mane ., ,1.1ue. l'bdos os vê.e~. , O modo por  
acclaru.a.çã<>., esconde-os em o ·*1'1do. Este ultimo  
ni'éthodo pôde s'eriir. para atabafar qualquer <lpp0sição,  

, para -0pprimw a. liberdade , ~ Ca.zer triun'far a menti-, 
ra. 

.Kc1:1m effeito , dizer., q11e· certo óegociG foi ap- 
pro~~4o pol" acclaIDJlçãQ, t lui. querer dar á enten- 
der,.. q,ue ~lle ,c;e.approvou .?Inani'mamente ~ mas se es- 
·ta u·nanirri.içlade foss~ l'ClÜ , 6.anhava-se bastante em fa-·  
:ze-la compr.o9"ar por.meio da'votaçãó distiuc~~ ' ,  
· Ds votos não se1·ã'? tomq.dos .succeúivarn~nte ;  
portfT- todo$ a hwn_temp,ó, semf.p, isto po!i_sive:..l.  

Traota,-se_ag9ra dos casos , em que .-se -tomão os 
votos .publiea91eiite. Este 91e_tliodo de · tom,ar os vO,. 
tos si~~jlneawepte. 'n~o he somente recomme~dado co-
mq sµmi~ri-0 ,. mas sim tão}>em por sei· rn\l.is favõra-
Yel4 lihérdade e propçttder a (iestrui1-. a iufluencia da 

· auctoridad~ e a d.os pari,dos ; ao menos nos. casos de 1
" 

não ler ·ql).Yido disposiç'ão anteriorI?~nte arranjada.. j 
A vo~çã~ c1isLincla ou regular, wm a ser aquel~ 

la , em que se tomãO'e se contão os votos. Chama-se. 
a esta ope.raçãq dividi'r -a ,ass.enibléà. 

Elia se pc.ícle fazer por diversos modos : por )is-
tas , em que.cacla me1;llhro escreve o seu voto , ou por 
lentos , ou sim:J>lesme'nte ml1dando os votantes de . lu-
gar. A escolh( dep~nde : das ~rc~lnst!Jncias ., ou da 
natü'rez'l- çlàs ass~Jl?.bléas~ As preêauções· devem con-
sis~~r em evitar as fraud~s possivei~ , seja da parte dos 
votantes , par'a que não dêem ,diversos votos , seja da 
parte dos verifi~~dpres para qüe o,fqão falsifiquem . 

• li votac1o distincta faz-se necessar.iá pur duas· ra-
zões : I.º '. ilara vcrili~ar '11l.1~a prim~ira aecla.ração de 
pl"Qrali:dade , , se ha quem dell:r · duVIde ; 2.0 para re-
alizar a 'e.wcuçãt> ·da lei de ;·puplicidade. 

· •Qualquer membro deve ter o dil'.eito de reclamar 
a.vot.ação distincta '· por meio de h!1'ffia . sill\ples requi• 
sição assignadll ~ entrecue ao presidente , .concebida. 
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:nestes lermos R-equeiro a .divisão (a)'; . visto qtré ~ 
não póde nega·r o di.reh~ que lodo o ·mmnbro lem d" 
:saher se a decil>'ão he ree.lmente -conforme á vontade d'.. 
:a;sem~blea ; ou ~ .direito d~-á~hr pa .a' @pinião, pu:.. 
blica :,. .fatenda :conliece.r· @s· que ~~o pro e 1:ontra 1'.!!l~ 
ta medi.da. . , 
· . Jtq~Glre ·meJJlbro ,A:p:re !Jxlge a. -divi~ão, só _ll6dê 
ter em vista hum €!U. ou~ro destes .dois obrectm;. · -Se · a: 
despróporç~o he 1fo1ni~sta , , elle• quer fazer s~~er . as 
forças relallvas das· dois •. p~tidos ' ou ·quer srueitar os 
votantes .t~ le~ ·~_iJ>uhlici~a_dê7, ~e~t~ 'ulli~o.::~so ~ · qu~r 
humét especie ele ret:l!li'so •ao ..publico cofitta a 1dec1-
são da maíoriilade 011.:, ·faYan<lo ina:is exàctãme~te ';;.hu"". 

· ma denuncia aos -volantes. · · ' " ": · ·. ' 
~e hou~lsse .·abu~·o -desre privjlegib )' em l.'ªr.aõ 

da. freqnencia cl,a;s_:àivisões em abje~toe : pour:o i:.JJip~r.., 
tantes :1 pogt?r-se:hio.; <nêtpediar este incQ"hv.éí1iênte exi.:. 
~ndQ o"Conctl;r.sô de ·certo pumero ·de foc\!lvidu'qS :, -que 
r.i;:'!i:1eressetn :~ v.eta~j.: distincta; '1!1as: ~um .. taJ>~àbus~ 
nao .•he JJ}UJto IProvavél.. Hufu.: md1vidu.o nao tera 
muil~ yezes .âesej-Os'. de· divitlir a ·assernblea . Ji'ni'camen• 

,. te para .~most·rar ).; q~'-'-elle vota s@ -contra todos. 
O methodo usádo na ·camevá" dos communs , 

pa;rece-nie sujeito"ª di"-ers.0s- inco,nven'íentes. ' 
Susp~ndem-se to.dó~ qs ·negodés.e a :assemblea eslá 

n'h:uma es'pecie. de c~nfusaõ. , em ·quanto,:5e contaõ o~ 
votos dos <JUe sahem da ·sala ., . e dos 'que fica5 : esta 
_nia_rcha' tulm!-lt1w.s.a ~fos partido~ , e ~.ta int1'lrr-0p,çaõ , 
que ·dura muitas vezes meia hora '· na~ tem .a d•igni-
da?l:}'.., _que l~~ ·carapter~ar.• huma assembléa legis-
lativa. ~ · · • · 

·, 
(.a) A forma usltada'na cam.cra.do;.c(jltln;utns:,. não 'bc,lã-o ~impies, !Jem tã<t 

conforme á verdu?ç·· Se o (!?ad_ot ( pr«:sideo.te ·) . declara,~ qúe a maiOrid?de es... 
tá pelQ. sin1 ; os sins vencem. Jfe preciso Dara ,<lividiP. a cameta, ""qne1 b'\l:U."mem... 
bro do outr~ ~artido negue a verdade cJ.~sta ·declaração, e aig:a os ·~ãos yeoc~tão .; 
ainda mesmo oo caso , em ;ue só clÍe Votas\f ~n'tra cetitenares. · Êu bem .sei, qi:ié 
e~ta asserc:ão ·' fundad~ n'hum ahtigo u\0\ não sf!. interpr'eta como querendo de~.. 
1~c'!-ti.r ooradOI- (.prcs~dente) 1 • nem ,coni~ sendo a opiniao de quem a p~fere. 
l\fas em que consiste a convençií.O, aoncle cstêl. a utiH<ladÔ para bum a ~embléa Je. 
!lislaliva .- de seguir. h11m 1;11o:Í~od.o, ~\le ~fn que,Jtiuçr"o11t.ro pai•· seria úfdcce11• 

. \e ecn.anbo.so l , , ' 
! , 
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Porem ess~ 111ª1 he o. menor. · Coma a. ninguem 
be agradavel s1m1lhante mcommo<lo , abstem-se -mui-
tas vezes da veta~õ regular para o ev.i.tar : e como 
<elle deve ser pal'ticnlarmcnte desagradavel aos que 
tem a passar -por huma ~xpulsaõ temporaria , vem a 
'Ser niotivo de contr,oversia o saber sóhre ·quem deve 
J>ecahir o inconveniente. Para decidir tal contrêver-
.sia , tem-se feiJo. neÜessaria ,htima regra -;, mas esta 
mesma tem produzido muita~ questões da mais intrin-
,caêla metaphysica. Podia-se compor ·hum. livro das 
<liffi.cul<lades provenientes deste ràm'o da jurispmden-
icia parl'.lmentar ;· e em muitas occasiões , ' OCCU}la-se, 
esta grande assembléa'-e~ discutir pp.ntos taõ claros em 
·si inesmos ., como a famosa questaõ da ·escola ~ Utrwn 
.cfiiinr;era hombinans in vacuo posset comedere secwz1 
4as inter:it~o1ies. ( ~ •  
· Estas inuteis creações de sciencia tem por effeito  
<:ommum obstar á liberdade , e prejullicar · aô verda- 
deiro saber. A-mafor parte. dos . homens , . receosos dg  
aspeeto deste labirintho ~ fesignaõ-sé implicitameilte  
a · dei~ar-se · governár por aquelles, que tem queri:...  
do comprar , ·á força d.~ hum estudo arido · efastidio- 
sa , e privilegio da domiria~ê. ~isto , assim como  
quasi sêmpre, 6 mysterio a:bre a porta. á impos- 
.tum.  

Ctear do nada, o mundo, 'foi obra do polier di-
vino . . · Creàr fo.t'ma sciencia de nada e para nada ' he 
muitas vezes. o emprego da loucqra hlupana. 

Em ·corniequencia destas , subtílezas '· encontra-s~ 
uma circumstanc;ia ainda màis- selebre na vota~õ ingle-
za : e he , que hum membro póde ser obrigado a votar 
contra . à - sua opiniaõ , e que a assemblé;i legislativa 
torna-se falsária. :::= .Se os )Ilembros ; diz Mr. Har-
tseU , se descuidaõ por inattença& ou por qualquer 
outra circunstancia J · de sahir antes . que a porta se 

( ·• ) A regro lj~nl , que· servio de base a toda <•ta ridicula aclenc~ hc :::f 
que Õs que votaõ pará seguir as ordens da camer~, dcYem ficar ·; ~ eos quô • ~ôtaõ 
.:parâ introduzir qualquer nova · matería , dCvcm sahir - ~ 
· Joro..,s da C.1111era dos commuDS, ' lo do · Dozernbro 1640. U, Hadsoll 

•34. . 
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t com liffeioo., a ihtfecisaõ 'be' 'lúim· estattó , em 
(jlie se p?ae e~istir. , O espírito he taõ suscêptivel 
Jesta mwJ1ficaçao.., ~omo de êfm.alque~ ·das outras du-
as. 'Exi-gii: respo5ta ~flirma:tiva 'du ··ne-gaHva <10 ho-
mem ' que está em ouvida ' vem a ser -O 'mesmo ., 
que substituir o conslll!lngimento ,á_ ·liberdade·, -e 'ohri· 
.ga-lo a mentir. Os antigos romanos tii;ihaõ reconhe... 
eido, em materia penal, a distincçaõ dos tres seguin-
tes es~clós do esp/rito , e pi'Õcurado para os exprimir 
as formulas , Absol-1.10 : Condemno: . Non liqnet. 
Os jlll'isconsultos e legisladores , qul:l tantas . leis absur-
das e atrozes foraõ beber na -Jti1'isprudencia romana , 

. nunca pensáraõ em adoptar ·esta disposiçaê} taõ sim-
ples , e prestar este culto á verdade. 

Proponho em consequencia disso , }luma - nova 
forma de votaçaõ. Atégora sÓfllentc se usava de du-
as listas ; h~Rla para os sins '· e outra para os nãos : 
eu estabeleço huma terceira para os indeéisos. 

Mas , dir:se-ha , para que exivir-se o . voto de 
bum homem , · entr~tanto que se lhe permilte votar 
de huã . maneira que D<).Õ produz effeito para qualquer 
dos lad-0s? 

He porque ovoto indeciso sujeita o individuo , 
<J:Ue o dá , ao juizo da opiniaõ publica. Quem se abs .. 
'tem de votar , esquiva-se á observa'çitõ , ou pqde cobri-
se com differentes jm•~ificações ~ mas admittindo-se .o 
voto indiciso , nos casos , em que o. interesse publi-
co se manifesta , õ ·votante naõ· poderá escapar á cen-
aura ; e ver-se ...hia neste acto o seu crime ou a sua 
incapacidade, de maneira taõ indubitavi:il ·, como se 

1 elle tivesse decididamente seguido · o mau parti-
do. • . 

Nos casos, que admittem duvidas de boa fé ; 
o · nu.mero dos . indecisos eontribuiria a escla-recer a 
assembléa e a m.ostra-lhe-, que a deliberaçaõ inda" naõ 
tocou o ponto .de sua madúreza (a). 

(a ) PoreeC:.mc , que esta forma , bem applicavcl a factos , ser•c muitó 
menos qllando se tracta de fazer leis. Q individuo , que se acha indeciso , 
deve opinar péla negativa; poit.~ que da.Õ diaÜagl.lC r:izaõ sufficiente pmr'.a ~ 

' la1cr a loi. ,Esla11do .,,. d11vida , 1i,.tem.·t~. fütn 111axinu de , Coofücism lu> 
\ l, ~:, 
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'f-... is app}i caTe~ a 0:1 iccfo3 1; gi·sbF 'v' Os,, cfo ·que a Cf lJaa iJ 1Ser ontros. 
E q ue se ele veria faict'se os in<l cc i:-;os apresen tas,, cm o maior num ero ~ 

A indccisal> , neste caso , · naõ rlcveri a ter fori:a i1cgat i \•a ? . 
O \1 0lo po1· intlccirn se ria adrni s.; i vc l c:lll.\ huma co mmissaõ ( co1h ité ) 

r;eral ; a fim de melho~· se julgar se <lev e adiar ~ OtL proscg u iL· adc li br~raçaü: 

.uias dlc ' naõ se f.tz ncccs.;ario; por'luc a m oçaõ cl ' adi am cti to cq u fra-l ~ao 
m c$mo, Todos os 1mcmhros , que ain<lf1 es tão indc'cisos, nlo .dcix.ão de apoiar 
,a.moção ·deadi~mCn l ti ; a fim de ter vagali' para ailr1U:irir no vas lLt-i Cs ~ 

§§§§§§ • 1 
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C1\:P 1- Tu L 'O· .xxv1 .. 

· n·As coM~mssõ:Es ( coniités ). 

Üuanto ·mais as. ass~ml~lé~s são ·.numerosas, menos-
sã't-aptas para .certos- tráhalhos. ·Dividindo-se em . com-·< 
missões, ellas ' se .multiplicão; subdividem-se em di-
ffe l'Clltes partes-, cada huma das quaes he .mais capaz 
de conseguir eerlos fins , do que sería o corpo intei.-
ro. . . 

· Cada commissão pode Gcct1pa1.:-se de hun~· obj ~~ 
cto particular : a marcha dos trabalhos .. accelera-se , 
quando f' lles .se distribuem: pode-se dar nas commis-
sões á toda$ as parLieularidades. de qualquer novo pro-
jecto hum gráo d'attenção , çl~ que huma g:r'!nde as7 
srmhléa he incapaz. Esta formação de commissões he 
;ibsolutamente neeessari.a para juntar documentos ; pa-
ra os. seus memb~_Gs se enlregareqi a in~ag?ções prepa-
ralonas ,- que ·exigem, ({Ue -se .examme grande .nq_-
mero <l e indiyiduos; para.verificar conlas., .&c. &c. 
- Nas· com missões : pode-se muitas _ vezes aperfeiço;ir-
melhor a redacção cJ.e hm:~ia lei , . ~speci·e esl<i. de .traba.-
lho , que se faz mui.to mal nas grandes assembléas , 
~ qué occasiona consideravei5 perda? de . tempo •. 

. Relativamente ás :g·r~n<le~ medidas legislativas , 
as duas cameras do parlé!.lllel!.to .( inglez ) estão no uso 
de se converterem em commissão geral ; a fim .de as 
discutir debaixo· de huma forma ,mais livr_e , do . que 
se pode fazer no debate reg,ular. . · · · 
· Eis aqui .os pontos de -.differença destes dois regi-

· ~_es. __ 
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B.61· F ACULDADX. DE: SEA.UZENT~ -

'Cmmeçe por cJua~ 'p:rOposi~es ;: numa ,. qne em tO-
d'a· ass~mhléa legislativa , .a auseyieia dos membros he 
llum· mal; outra, que .este mathe. rufficienterriE!nte· 
srave· Pª'ª justifillélr huma.lei T que os dhrigue a a)!sis-
tirem as sessõ.es~ ' .. ' . . 
· '. Os- inconve.nifmtes podem, auanjar-se em se~!'f 

~lasses'. ~ ·  
x> 'f.àl:ilidJfd~ de prcv.aricaçaõ•.·  
2 -9'·Úoçl!-Siaõ · de -~égligenliia~.  
3,,~-·fW,missaõ. .de individaos .menoa, capazes-.  

. 4··º . Inac"Ç<iõ . d' assemhléa , quando n.ella se naõ acha: , 
·6-numero .n.ecessario á valid~de ~s seus aéios. 

5.0 PP.rjgo de s,urpi::ezas. · 
6.9: Diminui~aõ da· influenojar .ipopular. »' a:s.sem-

hléa~ ~ · · 
, 1;. 0 . Pacilid~de de· preyw·i.ç~~ He mais que fa..; 

cilidade , h~ segurancta,.. pePteita .,,. u;W~para .h.uma ~om
pleta prevaricaçaõ ; Jll!lS par.a semi-preY.àvicaçaõ.. Siip-
ponha-se huma medida taõ pessima ,. ·que qualquer 
deputado naõ. podesse dispensa:r-se estaQdo· presente . 
de votar contra. Se elle teme de escandalisar. hum 
protector , hum ministro , ou hum amigo , toma o. 
Partido de se ausentar ;. · .fultando desta .maneira ao· 

•'f· seu dever·,. sem · co~ometter· a. sua reputa--
çaõ. 

Cada "Ç"ontade produz com o setr voto ,. dois effei-· 
tos iguaes e distinctos : privar do seu ~oto hum par-
tidó , e d~-)o ao outro. O ausente apenas produ1r 
hum destes effeitos ,. tt po.r tanto sempre causa meta-· 
de d~ rtial. 
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'.!.tt_Neglige.ncia. Quando ha ohrigaçaõ de vot!ll'·ent< 
\odas· as- questões , dá-se-lhe · naturalmente. certo gráo, 
d' attençaõ ' e ' forma-se. huma opiniaõ pr.opria· ,. sob:-
p.ena ·de cahir .em nullidade absoluta.. Mas este· 
motivo de honra naõ exis· te-,- .quando.: os . membros pó-
dem livremente. ausentar-se. Ál!tes· se· prefere aban:-
donar a q,uesta9-,. do-. qJH\ ' adguirir compromet!timen-' 
tos. Os membros d'assembl~a entregaõ-se á. indo-
lencia.;.. e quanto mais ·Se, tractaõ . com•. indefferença.· . 
os. negocios; tanto . menos .se está no ..caso de os.exa-,,- ' 
mmaT.; . . ... 

3.0 Adrriissaõ de indipiduos menos capazes; Lo~ 
g?·que . hum emprego dá. consideraçaõ .e· authorida-
de, sem im.por obrigaçaõ alguma ; elle · será. soµci~-;
do, comprado -,·.ti::a.fiéado·por homens ,..~que tiaõ tem. 
vontade nem possib~Hdadtf~ nelle: s~ fazerem -ntei~. 

Estes- lugares. vem freq\ientemente a ser addtdof-
á fortu a.,. e· ~ dignidade ;: porem, se fosse necessa-
rio . d~sempenhar assiduamente· as-: suas funcçées ,· es-'-
tes itisignifieaãtes motivos,de·" vaidade·naõ. seria6-. .ha,s-
tantes- ai.compensar a, mor.tifieaçaõ , que.: o .tmbalbo cau--
sa.. Naõ se v.eriáõ. entaõ · pOP. candidatos-,'. mais- do :que 
as- pessoas ,.., ·'qlle achaõ, alg~uis. ·attractivos· particula--
res nas.funcções publicas ,. e aindà· que o g<?sto. -·de e.x::-
ercei; húm emprego, naõ el.ê provas de talento .,. naõ ~a.. 
com twJ.o.,melhop penhor de aptidaõ ·: para-<> t-raba:l.h,o ~ · · 
do qU:e-°'praze11:;, que o : acompan_ba..: . .... 

4.,0 lnacçaõ;d' assenibMa,'(JuandQ..raell~·.se:naõ aclia· 
o numer·o;·nec6ssàri_o.. ~e~ màl tem eçaj.unc9aõ-·com-
o antecedente_ l:io~o q.u~ · os' lugares• sa~.· occu;pados 
.por hpmeris- ,~ que so a111ao'.as.t.co~tlecor;içoes . ,,, dispen• , 
saõ--~, ao,·men~s. do.":e-x.pediente! dos negocios .. ·Sf rá·; 
preciso neste· caso fixar "il': quota para.. formar ·hum.a· 
assembléa,;, ··e-: mesmo. este.• methedo .produziria' dias 
d' inacMõ. · 
. 5.0 ·Perigo d'e ·suprez~'·' . ~eve-se-- .eonsiderar cllmo 
surpre~a.toda·· a . propt>siça:õ , '. cujo feliz exito resul~ou_ 
da ílUsencia· de alguns membros , que seria rejeitad~ 
se- a assembléa se achasse-comple.t.i:. . 

0t 6 .. · • Dir.pinuiçaõ da in:flucrzcia popular. A opini-
aõ pu,blfoá di~põe-se natUrn;l~e~te , . nos g9yer~os .te-
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~entatiiy.ós , ~-~nfomn:u1--se á:vont«<!'El .dl'its~~Jíléa. , 
e so: dese1a conhooe~Ju._; 'mas.o. yolo d· Assem:blca terut 
sido o. mésm~ q•ue o. da. po~aõ, t daqha~ ema o a. a d'e-· 
msaõ ? Eis a. q.ii&. se fu:. tanto n1fo1- ~l!letnulit!o ,. 
quanto., esta. pm11µ1Õ.S6• atfiista, <la. t.()tali<laicfo. Se ff flEW~ , çaõc. ausente; ~~e- rrmi'G~ .d? -qte. a•. pr{'senlc , o publice>-
mal sabe , qt~~ partido dava, tot'mw. - · ~ualqú:er- cp1e-
se~a. o..estado ®eoulias, a'..a&4i!mblea i;iwmnpleta possui .. 
:nl\ menos .infhumoia ~ <lo· qtJ&- a asse~láa com-· 
pleta.. 1 •• 

~Jéio.s preventí110,,, . 

ll.imi.fu-me·a<J.tl-Í: a ideas garaes. @1 p11~ryle(r~ qt:is... 
tes. meios. consiste em. ex.igitl-·de clJ:da·. ip.embPo-, .no· 
pcinc:ipio da.éadàl. quafitel ,- qum.d~positp • C?ontendo_ táu.1 ' 
tas vezas oiucoenta libras ' q'4ant~- ~aõ- os dfas de ses-
sões-, que ·nellé. póde ha.vieP. Este· de:posito set:·lhe-· 
ha. :r:esíiruidot'Do. fitn. do· tempo ; 1 fazendo decl1J1C~aõ• ~(). 
5o. libms por.cada. dia· d'ausarnia•. · ' 

Se os deputados; recebem s~liwiôs , el.les se. d,evem-
põ-11 em. ~sit()o pooa soffr.er a m~slll~ deduçção,, a·quall 
11e.d.~n1e fãv,er; sem eMoopçõas , IrieS-ql.o nos. c11sos-·, em. 
que- aausanci!.tisejai motiv.~ pelas ma.i~ legitimas. 4es-
culpas. _ 
1, Ái'; pr~ii·a."rista.pareeeríl esre meíiQi s-inguliw 'f' Íl!i· 

· (Q hé t' oo:vO, :! mq.s se• h~ ·effi'<!az. ,. a ~ua. no~idà~ não · 
deve sérvi1· d'obJer.ção;_ ~!e pell~eMe á.classe. das- lJiis / 
que se exe~utão .ptm si mes~~s (a.)1-. &pyon,ha"'8e., que 
em lugai: d-estn dedue~nõ1 se E)Stabelecém multas iguae,s :1 

lm-pv~cis0~ d~sde.l-tllSQí·hum accusa.der ., h.u.m processo , 
1~ seqtença.: ·pélo•oontrarie, a d~f;}ncçaõ. naõ esfá; 
súje,ira a. oon,t,ingencids i , opera~se' imr. buni· si.mples-
c.d-eulo, e uaõ '8UJ. ct-mracler de lei , penal:. 

Os. emolumt!nto&· sãa a 11eaompensa.: do tr-abGlho : 
e quem se pó~e ·queixar qe que a elles se ligue. ai oori· 
d(-çâio., d\l <tªª ,11ãoi: se. trabalqand9 ·7 nã01. l;ui emolu~ 
)neutos R · 

5•) Vc.i•·•c .º Trafod.o ~· Í.e~isl~ç~ •.~ do, ll{r. llen\~111 )j TOlljÓ. ,.~ bjl~ 
'IUàrto 1>Jst'0"1a d@ ctlaligos ~ recb~peD!il#I 
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Se o emprego he de natureza ,. que se acceita sem 
911.lario ,. .a possibilidade .de perder- huma parte do de-
posito , deve considerar-se.' como . o preço , pelo qual 
se obtem o fugar. · 

1Ad'míttir casos- •d'exeepção , sería o- mesmo; que 
ttirromper-o methodo_. A .sua · virtude está na invio.:. 
labilhlnde. Arl'mittindo-se desculpas , .dá-se entrada 
4má fé ', e ao favor ; e quancto nesse caso se 'nega de 
receb~r, alguma desculra·, este acto degenera em affron-· 
hr- A E>.t::onomia rE>munerotivai substitue-se então á e-
conomia penal. Mas. , .etn: easos de molestias " será· 
juslo.aggravar esta- i'nfelicidad'e natural , juntando-lhe 
oufiro.mal .fucrrcio ? Sim ,. attenqendo á im.portancia. 
do nego<:io.. O . homem <N' profiS'São , o artista , nãO: 
es«io·sujeitos aos mesmos p~jqizos. ? A' custa deste-
unico inconveniente , se e\<itão, infinitas prevaricaçõ'--
es- , rião soffr.e o servi~- publico , o que se ·não. acau-
telaria d.~outra maneira ,. que- fusse• mais facil emais 
d:ocil. 
·. . Este mesmo sxpe"dien~· não seria- "bastante. He 
preciso ajuri:lar-se-1.h'e alguma pena coercitiva·; visto que 
sem isse 'nunca se consegue dàr vigor ás leis. P ropo-
nho simples.mente hum diw-. de prisão por cada falta ; 
hem entendidO' ~ que as descnlp,!lS d'ausencia légitima 
deve11,1.ser admiuidas a isen'tai- deste castigo. 
· S\milhante oondi'ção f112-se necessaria para co.nter-
lmma.daese· flnomens, Jl(kra qoorrl a perda. db depo,.. 
SÍto·sería-de mui pouca: influentlia. . 

. E 11ão.he pr~avel- ,. que- os ricOS' a "-angloriassenr 
~om hum taJ1sacrifieio ?· . Não se dísporiãO elles .a cén-
seguiqror titn.fo,oner-0zo huma occupação· hon,orlfica ? 
Não se ver-ião deveres. clarameiite infringidos- , e cer-
ta especie de gloria nesta mesma infracção 2 Talve~ 
se fol'lllassem dttas classes• n•assembléa ; huma , do~ 
que fos~m· pavos ; e outra~, dos que pa~assem : .. e 
eomo•a.. ~pulenc1a· dá sempre···o- tom, p<;>deria recah1~ 
li.uma especie de,aviltameoló sobre a cla.sSe util e la.bo-
n.og. V • 

· Faz-se preciso- pais hum castigo , que. o ~eja P.ª- 
ra. todus ~ hum castigo leve ; mas inevitavel. He ve1·- 
dll$ie , que as deii<hilpas- •deverão ser admittitlas.,.. poi:  

1' 



que nãd parece' ·_11a~r.al , que ; pa11a ·evitar e ··dissabor-
de hum dia de prisão , ·hma.vesse q.'1.lem me':aiissc e com-
promctteS6e. a sua honr,a~ · . 

• Estes meios serão além disso cocroborarlos por' , 
hum fP.gi-StO·, em que S6 es-peápqnetn todios' OS CílSOS 

d 'a'useneia. Os nomes d6S membros attséutes develft: , 
' nelle escrerer-se,,. i;:om a data 'do dia -d'~11senda ' pa--

ra i n.dic<1r a sessão 011 sessões- 'I' a ·crue· lljâ-o àssJsr~râv " 
a& desculpas , que deFão·, cm O!- dias de prisão· , que-
solfoérão. Esta me11l_éria. ·, ' ott reg.istó:,. d.e.v:e impri--' 
mi;r,-:-se.1~0 fim de cada 11essãor• • 
, • :Nã;o deve existir a faculdad~ · dfi concedei' licenças~. 
';t'al faculdade depressa. r.cduzil'ia o pcditori0!, qúe em 
vir~mJe della se fizesse·,. a pf.ra formalickide.. . . 

" Sq ei.istisse hum similhante r.egtt.lameeto· no· se--
nad~ r.oma.nq,. í.1$ cartas. de Ciêero, não· conter.i~ · tan-' 
tas "e tã-0. a·mart;as . qu~ixa·s-. contra' aquelles senadores , 
que o dcixa11•ão· q.ó.asi'. se). lutar contra: a- córr~~O-ll a: Ül-< 
triga ; para se entregarem aos prazeres n'um descançQI 
yõl,up~upso · , . ou tal~eJ- para. evítaF. àe se comptioiilette-
l'Cul , e. pr~va~ica-r, s~m per~go-; . , · .1 , , .· . .. 

Para.avahat ate onde pode ir o abuso- d~a.usencia ,. 
baataco1.tsiderar o que,se passa em. 1-egl~ter.ra,.. · 

,. De 6.5~ mem.b,ro.s , ,de que se co_mp9e a camera ~os 
communs , f;lxige-se a 'pres~riça dé· 4.o para legalizar os-
a,ctos d'assembM'a ,. .e muitas vezes não·.se acha este nu--
merG.. !s. aclas offareGem poucos -i>:liemplos -de . sessõ-
es. , em que não falte a q:o.fota. parte do: numero lotai ~ 
d'a_qui: se' pode inferi-;o qu.e1 acontece trdinariamente. 
. As dúas terças partes d~assembléa comp©em-se· de 
pessoas , para. quem' as fun~Ões do .parlàmento são a-
penas de. hum ~bjecto ser.:undarifü P-0ndo á, pule os 
~ue te.m out11os e!Jlpregàs ·prihlicos , e os chefes da ep-
pósi~o , que desejlU? substituir áquelle~ ~os · seus lu-

. tP~,e~:' o · resto ·l!Ompõe-se ·de letrados , negociantes !· 
e but.1·os , que-, a menos 1q.ue 11ão tenhão particular . in-
teresí)e n'algum deba.te-, não. vão á· camera dos' eom-
muns , senão como ao . . theatro, pn.ra variar os seu9 

"d•ver.LÍHÍe:r;i,tos;.. Ü ntengr prazer GS estorva d'allj ap-1 

pt\récer. S~o êsle~ memhr!)S, que ,,. em gElrql ., com-
põcma classe , 'que os dois pa1·tidos (lllinisterial e >~p-:r . ' -
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1foslção '}ptdcuiáo conciliar,- e áqual ·~<elles dirigem' O$ 
seus- respectivos arrazoados~. . . 

D~vemos queixar-nos <los individu()S ?- Não·; po.i 
is que a esse resp~ito , com.u a qualquer outro , os. ho-
mens são o que as leis os fazem ser. 

As leis , que existem para evitar este abuso , de 
nada -servem. Nos antigos tempos estatuiraõ-se mul-
tas~ .cinco libras e.s te1:li1!~~ \' ·éousa de ...w:ooo reis) , 
deJ>OlS dez , depois quaroota , &c. : este methodo 
está em disuso. Só resta a prisaõ em casa do ser-
{ient ( official civil encarretiado da policia do ·parlame.n-
to ) , o q11e occasiona despezas bas~anle gra.ndes , a 
titulo d' honornrios : mas deste mesmo castigo, só 
existem as ameaças~ elle. naõ se ·póde impor senaõ cm 
caso de huma chamada espedal { a call of house 2, 
como se,huma obrigaçaõ. constante sqmente se devés..:; 
se preencher em certas epocas ! E , no êaw desta: 
chamada especial , he bastante para se dispensar., q1:1.e 
os membros prestem qualquer pretexto soli:do ou 1ri., 
volo , vago ou articulado. Como póde hum tribu-
nal ser severo , quãndo todos os juizes int~ressaõ no 
abusõ ? E deve-se esperar , que hum corpo politi-
co faca leis effi.cazes a prevemr contravençõ~ , em 
que todos os seus membros encontraõ utilidade ? 

. Diremos .com tudo-,· que esta habitual · neg-l[gen-
cia, que teria perdido qualquer outra assembléa , 
apresenta palliativos , que diminuem. os seus ,naus 
elfeitos , e que saõ peculiares ao regime parlamen-
tar ( inglez )· , · 

A div1saõ ·em dois' par.tidos · facilitou-lhes o dei-
xarem-se insensivelmente representar por certa· por-
çaõ de cada hum delles. Casla porçaõ he como se 
fosse o todo. Nas questões importantes, isso. h.c , 
importàntes relativamente aos partidos , os. chefes 
daõ o si~nal, e aju?taõ:-se então em· maior nu-
mero. 

O perigo de surprezas "·em a ser pequeno ; 
porque as moções principaes annunciaõ-sc . d' aute-
rnaõ , e porque todas as medidas ministeri:aes pas-
saõ por diversas deliberações em ditlerentcs di,as. 
Se a decisaõ tomJd;i pelo pequeno numero · hc c01i-



trarià ao voto da· maioridade, aju.ntae-se em -bláior 
numero no dia seguiQte , e derroga-se a obra f.eita. 
no 'diíl antec~ente, 

1 , 

,,.,,41· ,.,.,.,.,.......,.  
·. -

J 

,_ 
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xxvtli.  
JfA-Q-Uoif!A oos ·MJE:M'BR()S 'NJ;fEh!ssl.ilIOS ..PA'B.!A: ;F'OhlMfA-

llElt ASSEl\lBLÉA. 

Havendo bons regulamentos cqntra a auzencia , naõ- _ 
se preciza recorrer a este ~pedienle. 

· O ·seu pftncipúl U50 l~e .d·e cont1·ibuir indirectamen-
te para que s~jaõ ohrjgados a comparecer. Se vem 
á faltar o numero prefixo , attrazaõ-se os negocios , 
começa-se a temer a opiniaõ p'ublica , e os seus estron-
dos. Os q' dirige"m os negocios vem-se obrigados to.mar o 
trabalho de. recrutar ·o u.0 requesito ; ' e os ·meios de rigor 
'tem ú;ma desculp<)., quando a negligenc'ia he excéss'iva. 

Esta quota fixa vem a ser o ultimo expediente , 
a~ue se deve reeorrer ; pois que a suspensaõ ·dos ne-
gocios he de si mesma hum. castigo para os commi~-
tentes -, em razag da culpa dos .mandatarios. 

Parece á primeira vista singular , que{) poder de 
toda a assemblea se transfira (no parlamento m·itanni-
co ) a huma taõ pequena porçaõ : mas , deixando-se 
de parte os planos de surpreza , naõ ha mais que te-
mei· de huma fracçaõ d' assembléa·; do q' do seu nu.me~ 
ro total, Fazendo abstraccaõ da diversidade dos ta-
lentos ' tal he o todo , tai se ~bserv.a ser cada huma 
das suas partes. Se o todo naõ tem desejos de preva-
ricar , lambem naõ ha razaõ ,d' attribuir taes des~jos . a 
qualquer porçaõ desse todó. Além diss9 a respon-

. sabilidade ' respectivamente ao publico ' he sempr~  
a mesma.  

'Poderia temer-se , 'que entre partidos for.mados , 
aquelle , que se achasse hum çlia , cm maior nume-

. ri»abusasse delle para produzir algqm decreto contra-
~io ao voto dí' m~ioridadq : .. ma~ e~to per·i~o -nãQ ni 
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muito longé ; porque a maioridade destruiria na sê-
-gui:nte sessão o decreto da vespera , e a victoría usu~
pada pelo· ma~s fraco partido , .trocar-se-hia em ver! 
6onhosa derrota.:, . .. ' . 

A '>antal}em., rio easo d'ausencia ,, .está, geral-
·1Dente fallando , da parte do poder executivo. Este 
poder está :sempre em actividade , ~ possue meios · mui-
to particulai;es P.'influenda ,pa1·a se.g\uar a assiduidade 
do seu ,eartido. 

" 

.' 
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.. 
.C A P . .l TU L O XXIX. 

' '\' 

· He preciz~· , que a: horà em·que se deve~'começar os  
traba:lbos ,' .. seja fixa. ·. . .  

, Po·r~m · convirá ter ~-qma .hora tambem" fixa para 
finalüár a ·srsS&Õ j fliiula·que se esteja no meio . de \l.um 
debate ? •Digq huma . hora fixa , ou cj.uasi. fixa ; pois . 
qµe ·s.e deve admittir , ~ue. se deix~in· àcabar os discµr-· " 

1sos principiados. •. • • , • • • 

Este: regulanúmt<;> parece-me basta.nte conveni~n
te, e mais imporfuqte ,qo que ·ao primeiro aspêcto se 
mostra. , · . . 

, • , ' Considcrandô a · conv~niencia ·,pessoal dos indivi-
1 

<luos , esta fixaçaõ de. hora he utU a todos , f1 neces-
saria..a9s. "valetudinéJ.riOs· e aos velhos. Hµm inconve-

. nien.te ,, q~e · póde contribuir .'a dtiSviar pessoas.' fraca·s 
e . delicadas deste serviço ·na9ioD.al ~ i;ne·~eê;e .consid~
raÇaõ." . : 1 .. . , •·• 

. , M~s.. a . r~aõ principal c9nsiste em que. naõ se· en,.. 
co~"ª out~o rqe~o · de níini.;strar ...ª ~àda as~umpt~;h~m 
grao ..de d1scussao pr~porc10nado a sua imp.ortanc1a.  
Qua,ntlo a çluraçaõ do debate he illimítada; a .'pacien- 
Óí!. .:~os que s~ sentem mais fortes , os induz. k prolon- 
gar '.íl,"Sessaõ além do termo , . em · ·que as· faculdades , do  
esP,ini.to humano se -p<;>dem ·.exercer sem · ·enfraquece- 
rem. O. finá.r do debate faz~se m~tas vezes. precipita- 
damente ; aind;i: que na·õ :SejéJ. senaõ por aquelle senti- 
mento d' inquetaÇaõ ~ ·que resulta âo cançaço e abor-
recimento. · '· ·  
· Quando os partidos· estaõ mais animados , ·quan- 
do cada hum delles " aspiràndo a conseguir húma de- 
.cisáõ favoravel , se inclina ' .mais a exceder o tempo  . K... . 
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ordinario , he· enlaõ , que a régra seria particularmen-
te util _:' interrqmpeiido o' debate, ella favorece· a· re-
flexi~õ ; diminue a influenda da eloquencia , e dá ao 
r,esultado certo caracter de moderaç~o e dignida-
de. ·. .. . 

1.º Porém. dir:-se-ha ,. ·que deste ni.ethodo resultaõ 
delongas. Os . qúe temem de se achar na minoridade ,. 
prolongar~õ os ~ebatl!ú1á esperança· de. que hum dia : 
ganho lhepodera offere.cer qu!quer vantagem. · 

. Creio, que. humpfano systematico ~e delongas, fun-
dado sobre este methodo , f~z-~.e pouco · provavel'.· O 
partido ' que ' quizesse fallar 'para consumir Jempo ' 
se; prejuJicar.ia ·a si mesmo. Fa:llar para .dizef ..nada , 
n' hu.ma assembléa ; em· que se ouv~m su$surro'~ d' in-
diznaçaõ,, e .'perante huni pu~lico :iu.1.ga~ór ,. 'Vem ·a · 
ser papel, que ex,ige hum ~áo-de.imp)ldeiicia i:_aro ·; e 
coi;n lüdo seria preciso supp<k , .. q.tie muitos homens. 
entrassem nessa -yé)'gon.b,osa; conspjraçaõ; para ·que 
sdi:tisse ·o seti '• effeiito: . . ' ' . . ' . 

2.0 ·Dir-se-ha ' tambtun , _ qu.e he abrir a por.ta·ás in-:-
t.rigas , · úque\le genero dellas ~ ~ q1~e consiste êm soli-
citações ·pessoacs ,·' no · intervaHci ·' das duas ses- . 
sões. .. ' · · 

Mas esta objecçaõ reduz-s~ ·a .liada. · .Naõ se eri-
. cont.ra mais ·'facilidade: em solicitar depois do · .pr.:~mei-' 
·ro debate , do que aU:'tes delle se encontcava , antes.lia 
· meno&; por.que qs q'lie tem ununeiado seus sentim~1~os, 

temerião ele se .d~.rem por suspeitos , rilu~ndo .ta'.õ subi-
tamente de opiniaõ:· . ! . 

'Esta objecçaõ Íria ' , se fosse -solida., a faz~r con-
cluir , _que. tudo ·se de'\Ce', improvisar · nas assemblêas, 
que naõ se d~:ve saber d' antetnaõ o assumpto d.<!s de-
liberações·,. e que .o unico· meio de. assegurar· a sua· 
ii:itegridade ' consfsté. em ter se01pre em suspénsQ ' a 
<;br~ar:-l~e t~dao,a· ~omm.unicaçaõ .exterior-~.' · ·' · · 

.Pratit'Í:tJ .. f ngle_za. 

J)á-se hun1a. h~ra . fixa pára cdm~çar a5 sessões 1 
porém naõ para -se ácáharEm; . He por isso, q1,1e oif 
Qeh<1;tes , q11c exc.itaõ grande interesse , duraõ algu-
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mas doze, ou quinze_, e ainda mais horas.. 
Resul.taõ disto bastantes inconvenientes , mas nen-

hum perigo ; ao menos :respectivame~te aos projec".'" 
tos de leis , porque o, ·regulamento assegura as demo;-
ra:;. Cada hill deve passar tres veze& t'la camera ~ ' além 

. da süa discussaºõ na commissaõ geral_: ha por tanto do-
is adiamentos necessarios, e pode mesino · haver 
maipr numero ea). 

As ~essões começaõ ás quatro· hora-s e mesmo a. i:n· 
da mais tardes : isto procede da cqmpGsiçaõ d'assem-
hléa. Os ministros . e;;Laõ -occupados'· de mánhã nas 
suas sec~etarias', ?S juizes !! advogadºos, nos tribunaes 
de jústlça. . Hum ·grande numero de .negociantes oc-
çupa-s~ nt:!cessariaménte nos· seus 'ncgociü: As· cliffe-
rentes c6mmissões ·da camera tem -muitas .péssoas a 
quem oúvir; e ··si'qi.ilhanté . serviço- aaõ se pode . -fazer 
com1nódamente n; huma grande cidade , senaõ·. duran-
te o dia. · ; : 

· Estas razões te~ feito. preferir· as, sessões dâ. tar-
de., qpezar d0 iúeonveniente de profol'lg~r os .depa"-
t~s~ até "alta noite;' de n;iuita~. v_ez_es ~roduzir ' precíei-
taçqes .; por c~usa da J.mp!lc1~né.1a 'd' acabar ;. de af-
.fectar a saude das· pe~oàs âehca~as _; e de expor .es-
te . ser~iÇO' publ~~o á : t~riliv.el conco_rreficia' de t~dos os 
·div:érti~éntos d' liuma grand_e cidà.dé: Se .1tuizessem . 
:restab~lecer o antigo us9 de se ajuntarem de . manhã , 
mudariaõ nec·essar~anient'e ' SO.· e~' e5sa dimdença; a 
-com Õsicaõ• da cam·era dos communs. .. 

, . ~ • l • • . 

(•a) O "'~ado romano· nnõ pódia" começar · ~egocib algum· ant~s d~ nascer o 
·sol, nêm conclui.-lo llepois ·1 d'el.lc p'ost.o. · Istõ vinha a ser buma precauçaõ 
'COht~ as Surp;czas ; pqfém. ·O m;t~àdo · i11iglez h~ muif~ préferiv é"it. 

Demosthcnes fez passar hum decreto por.. surprcza.1 depois qµe~ o parti-
-do c·o1.1trati9 se retirou julg;lndo acàbada a ~ssaõ. · Est'e caso naõ poderia a-
:contecer norsenad~ 1.Jr1tannico.. ... . / . • 
· (Se naõ cstOu enganado, succedeo hum- caso identi~G na camera .dos com,.. 
lliuR. em Junho, Julho, ·ou· Ag~sto "de I8.2L Dei Traductor ). 

- t. .., 

r 
K. """" 

l!!!I <>eoe 

r 
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xxx.  
·'·•. 

!BLEIÇAÕ rios ORADORES, 

. ( ( 

Võu indicar hum modó • de reduzir o nu.mero dos 
oradores . em a~ assem~léas · rriuit~· numetos~s ; a fim 
de conceder a· todos o direito. de deliberar. : · ' 

I_sto naõ póde corivir s~niJÕ 'a coüs.lituiÇÕes '.demo- .' 
craticas ; . porque , •com 9 auxilio de huma boa tactica ;· 
Beiscentas pessoas peto menQs podem exercer. o dlreito 
da J!lª~aví·a, . sem . pr~cisaõ . de o . limitar a .' cér~o nu-
Hl'ero. , 

O meio ~ais srmples serià d' eleger ;'.í. º ; vinté 
e quatro oradores principaes ;' 2. 0 

, qe Li,rar -por sorte-
oufras cem pessoas' , pa'ra que.eWa podesse recahíf rm . 
todos os partidos ;: 3.º , de perm\~tir a 'cada huma · des..'. 
.tas pessoas a desi.ste'iicia do seµ dii:ei~o a''.fav~r dê qual-
quer outro membr~. d1as~embléa; ~ á s.1:1a· - escolha~ A.-
qnelle , :que se nã,o_.~nlisse co~ .o _talento óu inclina-
ção ·de fallar , ce_deria .yoluntar1amenle -o ,seu lugar a 
hum ho_me:i:n dê seu parL.ido, q~e · n~ai.s· prpprio ! pa-
recesse para o preencl1er.• Porem s.er1a .necessarro con-
.servar a todos os membros o direit<:> de Jazer rnoçõi:;s ; 
-quero dizer,, moções ·capit.aes 1 ' e de as qesenvolver. 

. ' . . ~ 

.'.) \ 

--"---ll>oeó-<11. _•---.....,,--, 

,.  
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s~o. Àcontece o mesmo, que rtas batalhag~ O me-
lhor plano formíl;do com ante1.<!Jdencia, nunca poderia 
supprir a µecessidade d'aquéHás ordens. accidentaes su-
geridas a cada inst~nte pelos successos do dia. 

A pratica ingleza he conforme á esta theoria. ~Sen-: 
do livre o arranjo ' os dois partidos tem naturalmen-
te procurado os dois lados da sala, O primeiro ban-
c:o á direita do .oraqor (presidente ) , chama-se o ban-
co da Thesouraria '· que os .minislros e. as outros pes-
s9~s 'em~r~gadas.·oc~upão ; m~s.ist~ he . ·negoci~ de cor- ·, 
tEsia e nao· de d1rerto: No ·primeiro banco a esquer-
da , sentão-se as pri_ncipaes pessoas do p~rtido da op-
.Posiçâo. . · , · / . · 

~ Ha só uma excepção a estíiliberdade dos lugare~, ~,... 
cepÇaõ louvâvel no seu princip,i,o; porém muito · :rara na 
pratica~ p• q' poss11'c_rear inco.nven.iente.·.,.« Fica entendi-
«< do , dii: Mr. . Hattsell, q' os membros; . q · tem r~c.ebidó 
1< as c'ongratulàçi)'es º\:!-agradecimentos da cámera em~eu~ 
« lugares, conservão direito a. es~s. ln~ares , ao.menos 
.e< durante esse parlàm~nto ~ epoca legislativa; .sessi'on) , 
((_ e geralmente a coÍ'te~ia da camera lhos concede; (l 

(( Hártsell. 67. · • . . · . · · ' 
Na ca~era alta. { d-0.s pares) ·, aj>roprião-se diffe7 

rentes bancos, por direito,. ás . diversas ordens; hum 
aos bispos ·, outro .· ác:>~. duq,ries ~c. ; màs estas _apropri-
ações , são pouco observadas , e cada qual se assenta, 
on'de lhe parece. . . ' 

:.. Os ~stadcrs Ça Holla,nfta e d~: West':.~rise :aj11nta-' 
vao-se n huma. sala .; em que., a Julgar pelo ~eu ·local , 
a fi_xacãq ~os lúgares dev}a ser de rig~r. Cada cida-
de tinha o seu banco , ou parte de banco ·, Esta.ndct 
desta maneira todos os lugares · occupados., ' ningu~m 
sé podia ~udar serri '.c~usar ·f1lg11:m' 1;le~arranJo." Em 

~ quanto aos · inconvenient~s '· q!ie disto devem resultar .,•, 
só ·ha materia P.ara cô.n,jeciuras , .. e.. nada mais .; r,ms-
que .tudo se passava em segredo nas a.ssembléas Bata-
vas. Nunca .nellas se conheceo esià allían'ca essenci:-

.aL_entre a libe~daqe ~ a · publicidade , "que ·Teciproca-

. mente se mantem. :~ 

. O arranjo· de lug~res livres vem a ser favoravel â 
igualdade , . n'hnm caso , em que ; não podendo ella 



.. !i 

' .pTejudiéar ãlgu~m? he de justiça: Pr~v~nír quest~ 
es de _precedencm , vãas coµtestaçoes 'd etiqueta , que 
muitas vezes tem absorto a altenção das assembléas po-
liticas r sería já hu.m grande nem. Destruir a mes-
ma dispds"içãq d'eliqueta , qne faz dar valor a estas dís-
tincÇões ; he vantage ainda· mui'to maior. . O metho- · 
do·, , por que se · executa este p1ano d'injurias gradua-
das, começa por suppar, queº hum: h~gar he prefeti-
vel a qualquer o.utro , e quê oçclipa-lo vem a ser htim 
signal de supetioridadc; A este systema d'insultos , 
que vão rcg:ulameritp augmenta:ndô des-de o lugar ma-

. is inferiôr até ao 1Jlil~s elevado ' chaina-se ordem ' sú~ . 
' bordinação, harmonia: e ·estas honm:íficas distincçõ,. 
es:;. isto he ,i graduação d'injurias recebidas e dadas 
coin privilegio:~ r.espeitão-se ordinar.iamente , . e defen-
de:i-1-se; com mais · pertinàcia , do que as mais iinpór- · 
tantes leis. . · ' · - · · · 

Devemos exdui-r das assemble~s políticas similhah-
te causa de contendas e ridicularias. As distinccões 

· de lugarei , e as questões ·de grlduação ~ devem-s~ es 
. quecer. M.erita sua tene.ant aucto~·fJs :. nec ,ultra pro-
grediatur bonos quq.m J'f!piriatur virtus. 

_ , Em Inglaterra ouve-se. ~s ·vezes fallar em questões 
de preced~neia ; mas sómente nas ~ssembléas de recre.:: 
~ção ,. enti;e mulheres , e só entre ellas. Se estas aren-

. gas çhQgão aos·-ouyídos dos ~omens , . elles fazem disso 
. ohjecto de l?lh,ofa:, . . · ~ . . 

Thiv:era haver lugar·d~(ferente para os que failao ? 
, Para responder a està perg1,1pta" sería preciso !'lª-

her quas cousas ·; a fórma e · a , grandeza da sala , e· _o 
numero dos ~eputados. . . , 

. Em assembléas ~umeró$a.S , ouve-se melhor o ·o-
ra~or _, . que_f~lla 'd~ hum:a iri.lm~a . collocad.a qu~~i no 
centro., e yISIYel a . todos. ·ó · debate', µia1s bem se-
guido ~ ~nsa nie1:10~ inc.oinmo~o.

1 Os que tem a, . voz: 
fraca,, nãó _!;~. vêem obrjgàdos' a força-la para sei;em ou-
vidos rias extremidades , e esta . consideraç~o não se de~ 
ve desdenhar nas àssembléas politicas ) ell) que he . na-
tural haver grande muínero.' de homens anciãos e es.,. 
.(udiosos. . 

A policia ganha com isto. .Se cada pe!lsoa póda . ' 



•  

ift.Ifar de seu lugar , haverá p.elo menos 1> perigo de con-
fusão , e 9erá ma's diflicil, ao presidente acautelµ.r· intet-

,,rupções irregulares. · 4- precisão de i'r á tribuna " su-
pprime grande somma_' de propostas insignificantes e 
precipitadas ; visto que se carece de hum· _acto delibe-
rado, .que se não f~ sem primeiro.se reflectir a- veSf>ei-
to do que se quer dlzer. He preciso apresentaf"-se ·em 
scena , faz-se ridiculo ·~1:iamar a si a attenção , q,qan-
do nada se tem á dizer. que à mereça • 

. Além ai.sso , .. logo que existe huma tribuna para: 
ser o lugar onde se deva Jallar , todá·ª ;assembléa deve-
se conservar em silencio. Se- alguem falla fóra do lu-
g~r frivilegiado , comrhette huma irregularida~e sen~ 
s1ve , e deve des-de logo ser cham!ldo. a orde~. . 
· Em fim ~ â. tribuna apresenta húma. certa vanta-

gem d' imparcialidade. .Se a · ·assemblea. se . f;órma , se-
gri?do a .disposição de . . todos os· corpos politicos J em 
dois parudos ,- cadf- hum tende naturalmente a se col-
locar ·em cerla porção da sala :; e (.>e cada membro. falia 
do' centro do .seu partido_,. sabe-se .com antecedencia 
em que 'sentido elle vai . fallar. ; apezar de que sempre 
ha, homens mais ou ~enos imparciaes e indP.pendentes. 
He bom , que todos os • meit{pros fallem de huma tri-
huna , a mesma pal'a; todos ; .. 'que ·não indique associ-
ação do indiv,iduo ; que falia , ~com o. partido , a que 
pertence. Beµi sei , qu!l este meio não ,adianta ~m~u
to ; porque todos Ofo individuÕ"s se conhecem huns· aos 
outros'; mas não succede 9 . . mesmo ,re'latiyameQte ·aa 
publico ,· que os ou~ , _-e que se di.sorje.nta- .quando he 
obri·gado a julgaro orador pelo que diz , e não pelo lu-
gar· d' onde falla. • · 

Pode-se :objectar , qqe este ·methodo he incommo-
do aos oradores , 'o q;Ue talvez ' prive a assembléa das 
luzes de-hum liom~m 'timido, que receia dE'. appárecer 
em scena de hum modo. muito . notável. ' 

Pode-s~ tambem diztir·, 'qt1e deste · ni~fliodo resul-· · 
ta perda de"tempo, se ; por .hu?J.a so palavra , que se 
diz, , por qualquer curta e~plicaÇão' , ou para .chamai· 
á ordem qualquer outro membfo , fosse preciso atraves-
sara sala e· subirá tribuna. ,; 

Estás du~s objecções .tem muito pouco valor. A. 
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primeira suppõe hum gtáo de timidez ; que de pressit 
o habito .. vence. Os homens destros fallão tanto qe. 
hum lugar ' como de outro .; antes fallão inelhor d' on-
de melhor se podem ouvir : e ·mesino explição-se ma-
is livremente d' onde fallão COID tnenos flSforco , 

Respectivamente a cui:tas explicações., o presi-
dente póde co.nceder a qualquer membro de as fazer 
sem sahir do seu lugar. Pará estas minudencias for ... 
. ma-se depressa b.uma rotina excepcional. 

As duas cameras. d'o parfamento btitanriico nãci 
usão de tribuna). e não lhes resulta d~sso inconvenien-
te .algum , que s~ia grave. H~ preoiso t:om: tudo ob-
serva~-, que estas assembléas raras vezes . são numéro-

.. sas , . que tem poucos o.radores hahitu~es , . e q~e es-

. tes ,. occ.up'ão quasi ,sempre os mesmós lugares. porém· 
"' quando hum· memb~o quer fallar, ·de ' hmri lugar d~stan-

te ~ explica-se c9m desvanlage.m manifesta, he menos 
a'ttendido d'assembléa , e mui'tas.' vezes não se ouve nas 
.varand!is•. , ,.Ha poucos'. debates . importantes em 'que os 
relatores dos papeis. publicos. ( gaze~âs ) não sejão obrí.:. 
gados á supprimir alguns discur.sos , por não . terem· 
pódidoouvir mais do .gue sons desligados, e phrases 
mt~rpoladas. 

I 

., 

. ' 
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DO TÀA:Jo, 

o estabelec'ime~to de hum trajo uniforme par3: 05 
membros durante as horas da sessão ' he hum: d~;iquel
les pontos , em que não conv.em contráriar .. bs· costu-
mes nacionaes ; o ~ssumpto não· he com tudo tãó poli 

- co importante j como ao priilJei'to aspecto párece, 
1.º· O •trajo serve para que os- d éputados ·se ' distin• 

gão· dos espectadores : do contrario_ p:Ode ácontecer al-
gu ma lis\npaçfo·de privilegio. ' ·. _: . 

2 •º. A·toga póde p~ehenéher o fim de huma lei sump· 
tuar .ia·, . sem _ ter o' seu · rigor. Esta igualdade appa-
rent e defende o homem 'd~ merecimento ' ·mas poóre ' 
de h uma comparação desvantaj"osa com o f~usto . da for-
~na . : · 

3. 0 O trajo tendeº ainda d'ontra maneira a nivelar. 
os i ndividucis ,' diminuindo as desi{)rialdades d'a:quel-
les , que tem qualquer defeito córporal. 

0·'4·. Produz certa impressão' de respeito sobre os es-
pect adores , e põe os membros em situação mais dis-
tinc ta ; duas cousas estas\ que propendem igualmen-
te a mante_r a tn·dem ' e à inspirar a civilidade . . 

_5. 0 · No decurso de hum debate , em . que os . parti-
dos contendem , e em que Sê pód~ , temºer a intriga: e 
a corl'Upção ' o trajo deve servir de· patentear a condu-
cta dos membros-~ .-~· denunciar o que se passa em ~or
no delles. Toda a commun:icaÇão , 'que com elles se 
tem , manifesta-se então mais , e attrahe a attençãó 
pub hca. Sei, que este methodo·nâ'o he d~ grande va- . 
lcnt ia ; mas podendo se . pôr sem inconveniente hum · 
grão de mais: na balança da probidade , não se deve des-
preza-lo . 

.6 • º Em tumultos populares' , d'aquelles , que to"". 



da a assembléa politica está expo~ta aver r.ascer em tor.. 
no de si, hum vestido -; que an'uncie a dignidade de 
quem o veste, póde dispor o povq ao respeito' · e dar 
ao's membros mais influencia para calmar a tem; e ta-
de. 

7. 1> Se o tumulto chega a ponto· de am0açaI' 1 esso-
almente alguns membros d'àssembléa , o t.imple" . a<:to 

. de mudar de trajo póde favorecer a sua evasão. O 
chanceller. Jetteies , aquelle tão famoso juiz do tempo de 
Jaques II. ( rei d'Inglaterra ) ,; pelas sua.s sanguina-
rias s~mtenças, conseguio ; depondo·os signaes -da: Hfa 
dignidade , i~udir por algum tempo os furores da po-
pulaça. .· . . 

Estas diversas razões não são ·igualmente applica~ 
veis-a todas as· assembléas ·p<>liticas. 
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CAPITULO XXXlll. 
' \ 

·~ 

ADMISSAÕ DE PESSO~S ESTRANHAS.· 

T emcs visto n~ capitulo d~ publicid1:lde , as r.azões 
que ha para se admiLtir certa porção do publico Íts ses-
sões d'assembléa , é temos indicado os casos d'exce:-
pção. o. numero ' que se a~mitte ' deve ser o mai-
or poss.ivel , nã? prej.ud~cll'Ildo a facili'l!ade _de fallar .e 
de ouvir : consideração esta , que reduz .a sala· a ch-
mensões muito mais pequenas do <{\\e as de hun:i thea-
Vo ordinario ; visto qu.e não se podf, exigir dos ·depu-
tados da nação a força de voz e a declamação de hum 
comico. 

A experiencia do que aconteceo em Fran·ça ·, dei-
xa ver out~os rerigos qu.ando o ?umero .dos e~pecla
dores he igua ou super10r ao .,d assemb!ea. Verdade 

. he, que estes perigos :;e poderião ter evitado. por meio 
d·!l mais severa polida : poré1l) á · proporção que o nu-
mero aU'gmenta ~ mais diflicil será manter essa policia. 
,Além dissb· , ha pessoas , .que se embriagão com a po-
pularidade m0mentanea: . occupão-se mais 9a audien· 
eia do l. ue d'assembléa , e a discussão póde · tomar nes-
te ~aso .mm geito mais favorii.vel ás figuras patheticas 
da Ílhetorica ~ do que á exacção das provas log1cas.' 

Sería -conveniente , na- distribuição ~estes luga-
1·es ., destin'!r .buma .varandíl , ou tribuna , particular 
para os tachygraphos; .outra p~ra os estud~ntes de le-
is , que acharião n'assembléà. humà escola • e modêlos 
a seguir ; outra para os tnag}strados , cuja presença 
poderia sn ulil por mais de · huma razão. Seria •preci-
so pôr ás ordens. do presidente lugares de reserva 'pa· 
ra os embaixadores e estrangeiros , que levarião de~
te lugar impressões vantajosas para a nação , e fruct1-
feras nos bons espiritos. Cyneas sahio de Roma. ~a



is admirado, e cheio de respeito por ter visto o sena• 
d-0 romano , do que o Leria sido por toda a magnifícen-
cia da côrle da Persia. 

Os lugares da varanda publiCl!- deve.riaõ pagar-se. 
Este arranjo vem a ser mais favoravel "á igualdade, 
nos casos , em que clla he de justiça. Se deixaõ apo-
derar:-se de Laes lugares os primeiros '· que chegaõ nos 
dias d'affinencia, muitos aspirantes aos negocios po-
liticos se acharaõ sem lugar. · Õ!; hómens·fortes e"gros-
s~iros leraõ toda a vantagem neste concurso (a). A 
varanda se comporá nesie caso dos espec~adorcs , que 
mentis aproyei\ão rws debates' · e que mais perdem qu-

:ando. seus trabalhos cessaõ. O graude numero , e a 
sua falta .d' educaçaõ , os· podem muitas vezes induzir . 
a .ensultar a ~sse~l1lé'a. , e mterroniper. os debates com 

. approvações é : alaridos. · · 
Se a distrihuiçaõ .dos. bi~hetes est~vesse nas mãos 

do goyern.o , :naõ· deixáriaõ de o ac~usar de parcialida-
d~! '.e de sinislr\l.S intepções. Muitos depQ.tados ex-
clamariaõ , . que OS ministr9s QS Cet;cav,aÕ de Seu's apani-

• guado~ ; . a ffm de estorvar suas . deliberaÇões ' &c. . 
Eyitar!..se-hia est(.l ll}Otivo de queixa distribuindo 

bilhetes ·d' admissaõ pelos membros. Nisto naõ vejo · 
ma!s do que hum , so. inconveniente; õ de limitar a 
prerog:itív.a da publicidad~ , em" luger de a propag.ar; 
de fazer degenerai: em·~avor pessoal hum direiló. com-
mum ; e de caminhar assim · ~on~ra• ó principio da i.:.: 
gtiald<J.de , sem ueoh.uma varifuge ( b ).. , 

Pagando-se : alg!Jma causa á entrada, evitão-se 
muitos inconvenientes: Pode-~@ dizer , que es~a me-
dida he imperfeita ·; mas el\a vem a ser a unica possi-
veL· considerando· o valor , ·q~e se dt-í a ...este p•·azer ; 
e lambem acautela , que haja ~ara: e~pect~dore~ gente 

. (a} Durante mui~o tempo, a populaça usou apodCrar-st; lo~o no prmc1p10 
àas scs&ões, dos lu'gares da van.nda ( tribune ) d' ;wembléa nacional ( de Fn.u.-
p ) , para depois os -yeodcr. 

( b) T11do isto se ach• •onciliado cm lnglat•rlil por h11m costÚme naõ 011-
,1borhad9; mill cstab~lKcido. QuaJquur propina dad.i aos porléi:ros, introdLta. 
bS f')ue querem a:;síslir as scssl>c1 ôa compelente var~ad.&, d.J mcstD3 fo;.·ma..... 
\Uc o bilhete d• huJD mcanl>ro• 
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limpa. • 
Confesso ; que este methodo não he -nobre ; po• 

rém o empregG do seu producto poderia en.obrece~lo . . 
Em qua'nto aos · detaspieàntes derivados. do diccioriario 
do thealro , deve-se contar elles -ter resigvação. 

Devem-se admittir as mulheres ~ · Não. ·. Hesi· 
tei , pezei as razões ·p1~0· e çontfa , repugnava-me fa-
.zer huma excepção , que · parece acto;_de injustiça e 
despr.ezo_: porém teme-las não he o mesmo , 1que des-
preza-las. Desviar o sexo fem~oino d'huma assemblêa, 
em que deve só ·reinar a tranquilla e fria razão, , he 
confessar a sua influencia ; o que não deve escandali-
zar o seu orgulho. · · ~ -

As :educções da.eloq?encia e ,,d~ -1ha?ota , ( ridi?1.; . 
le ) , .sao ·methodos perigosos nas assembleas · pohu-
cas. Admiltindo'-!le o sexo-·feminino _, dar~e-ha no-
vo grái».de forçà a àstq.S w s~d-uçÇ&es"; . Na -pi:esença 'des-
te tribunªl dramatic.P e tl1eio- ·de paixõês , · huma d_is-
cus~ão q.Qe só tivesse por _mereci~ento a exacção . e .pro-
fundeza , daria ao verdadeiro sabio,a reputação de insí-
pido dissertador. Toa;ts as paiXões se correspondem 
e:se irritãoreoiprocamen~e. : O dir~i~o de orar: nãó p<lS-
sará m~litas V!J;ZiiS de hum simples in_eio dé 'agradar ; 
e o mélhor méio de agradar á sensibilidáde do sexo fe. 
minino ;· consiste' em mostrar hum.a alma susceptivel 
d'.:;moção e enthusiasmo~ Tudq se d;rá . em _tom exal-
tado·, brilh;i.nte· ·oo..,fragico. Hàde.:se querer .a cada 
passo imagens'e affecto~; _ Será preciso fa:l!ar . da . libê~
dade em estilo lirico , . e fazer . hynmos a ·res·p_eito· dos 
'grandes· acontE!cimentos , que exigem o maior san.gue 
frió. Não se dará apreço- senão aos pensamen~os · for-
tes e te~erar~~s , .ís_t<? .h~ , ª<!s 'co~selhos :impruden-
te~ , e as· medidas extremas. · ._ 

· Entre os {riglezes. , . paiz , • em que âs mulh~res 
'tem mui pouca influencia nbs· negocios políticos , e em · 
que tão poucó ·aspirão a essa ,prerogaliva ; aon~e he 
mesmo ~ostume .separarêm-se _. o.s dois sexos depois dàs 
comidas 'familiares , nãci se permitte..:_, que ellas este-
jão _presentes ao3 debates parlamentarios : forão axclu- . 
i das da~camera dos communs , depois d'experiencia e 
conhecimento de cal1sa, Observava-se ·, qu.e : a sua 
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influencia . dava i{s deliberações hp.m tom particular 
que preYalecill maior dose d'amor proprio ; que as 
personalidades erão mais vivas ; e ~ue sacrificava-se' 
muito á ~idade de mostrar talentos e a agudeza d' espí-
rito. ~ 

,. 
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CAPITULO XXXIV.· 
"I• ' 

DA.S , FOR~ULAS. 

" ebamão-se formll_la,s ,~:S ~od~los , ' que ÓS indivÍdi.r-
OS devem seguir par'a' s.e, explicarµtn d'huma certa ma-
neira·. He diflicil detérini:mn'~ d'antemãô as formulasde q~e huma assembléa pode ~arecer. Serão precisas 
mais ou ~enos ; segundp a sua constituição , ,segun-
do. o numero de seus membros , e segundo a :nature-
za tle $eus poderes,. · . . 
. F3;Z-se. ~~et:iso · ; . po_:r · e~emplo, que. ? presid~n-

te re~olha. os votos d assemblea sempre da me~ma ma-
neirà , em:pregánd!) as mesmas expr~ssões : que os 
membros d assembléa fQÇaõ . uso. dos mesmos termos 
par.a ªl?re~en_tar "ni<?ções' reqtier~r o exercicio ~e algum 
seus direitos , &c , , i&c. · . . 

• Tudo _quan_to se po.de , escus~r nas fo:rmulas , he 
nocivo. .Clareza . e, brevidade ; eis aqui· as dua.s quali-
dades essençiaes. Orp.ar as formulas ~m prej riizo da · 
exacÇaõ , he ~esfigur~-las. · · . 
. A$ formulas' naõ.. só abhreviaõ ; mas tehi ainda 

huma ·Utilidade. superior. Elias obstaõ ás -variações, 
qu~ .poâeí:n !er.'algum .objecto ·disfarçado , _e previnem 
muitas que~toes. Na Inglaterra,. a sáncçao real sem-
pre. s~ exprime pela mesma pala:vra , o rei quer : e 
9uando. elle s~ recusa de appfovai' hum bill ,, a . forll).u-
la negãtiva €leter~ina-se igualmente pela expressaõ El-
rei tomará conselho. • • , . , 

As formulas juridicas bem merecem a critica, que 
por toda a parta se lhes · faz , de serem vagas ao me>mo 
tempo que prolixas·' de peccárein por comissão e por 
excesso. · 

A sÚa prolixidade explica-se facilmente sempre 
qu:e os j1irisconsultos tem podido encontrar n'accumu~ 
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bçio das palavras, hum pretexto para se tornarem· ne-
~essarios , a fim de· darem maior valor a seus serviços. 
Dés-de qqe se jntroduzio o ~spirito fisc~l ~os proces-1:sos, trafica-se com as palavras , da-se mais extensão 
-ás formulas ; a fim de se tirár maior proveit0·. . 

Casos·ha em que ,julgQlÍ-se dever proporcionar o 
'Volume das palavras á importancia do ·assumpto. Ex-
pedir hum o~jecto grave em duas ou tres palavras , não 
.era' formar delle idéa bastante grande., nem tracta-lo 
com s.ufficiente digniélaáe. Ei·ro proprio aos entendi-
mentos curtos; Os·rnais sublimes pensamentos eiprí-' 
roem-sé de hun:i só jacto. · 

L. •. 

L' ·-· 
'~· :.::::. t 
;·? f.I.':· f' 

1 .·'J'! 

t • 
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fl " Cl\.PI·TULO xxxv~ , 

Não basta só estabelec.er boas: regras : Jie p~eci'.sá ~- ' 
cilitar a sua execuçãd , fazendo-as notorias ; porque 
uma lei não póde,tereffeito, senão dep.•de ser conhecido. 

O n•gulamento d'assembléa, esçripto em fórma. 
c1e quadro , e podendo ler-se de todos 9s lados da sa-
la , ·deve c_ollocar-se da parte do presidente. 

Se· elle contém m~1tos attigos , devem multipli-
car-s~ os quadros ; mas todos os pontos es!?enciaes ·(.le-
veip" reunir-se no quadro p1'incipal. 

Nada he mais freql1j11le em qualquer grande as-
sembléa politica , do que lembrar os regulamentos,; 
·seja· guando se ataca, ou· se défende: A infraéçfo 
consome tempo , e a corre<:ção àinda gasta mais tem-
P<>·· As regras , · pê,lra huma parte d'assembléa , sãc> 
como se não existissem. Os membros novicos. conhe-
cem-as mal , e os veteranos mais exercitados ·nem sem-
pre as tem ·presentes na memoria. Tal he o estado 
das cottsas , pelo menos , no pàrlamento hritan~ico , 
e mesmo não póde deixar de ser assim ; porque em 
vez de os regulamentos estarem expostos aos olhos de 
todos , àpenas existeni por tr~dicção , e somente se a-
chão confiados ámemoria enganadora. 

Hum quadro em ponto pêqqeno , mal poderia 
corresponder seu intento. Em ponto grai1de , faz. 
se objeclo d' estudo em todos os mom€ntos, em que. a 
atten'ção est~t v.aga. Amenor infracção he logo sensi.-
vel , e por es~a mesma razão· ílS .faltàs são raras ; pó-
is que raras vezes ,sé infringem às regras estabeleCidas 
quando se não podem infringir impunement~ , quan-
do a lei col'i.demnatol'ia e:H{1 dianle do& olhos , ass{.lll 

'• 
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como o "tribunal , que ~1rofere à sentença~· . He tão di- 
fficil , neste: caso ; a tentação de ·as. violar , como ·de  
pegar em ferro. quente. · O processo , .que nas ou- 
tros caso~ cai;rtinh_a a passos lentos , tem neste a rapi-
·dei do' re1ampage. .  

' As leis geraes , por rnais cuidado que se tenha em 
promulg&-,las ' nm1ca são susceptiveis de notoriedade u-
niversal : porém as leis particUlares feitas para · huma 

· assembléa , podem estar constantemente em eviden-
cia no seu recinto . . O meio he mui facil e' conhéci-
de~ Não ha socieqade · ( él~b ) na Inglaterra , que . 
não tenqa o seu regulamento pregado na sala. A mes-
ma, p~ecaução s: _obserya n_as ~sas de jogo. Mas ~:.. 
ma triste reflexao , e que mmtas vezes· se , apr.~senta ao 
espirito , he ,-; que a prudencia, na conducta dos ne- • 
gocios humános , est~ fre<J,u~nlemente. em pazão in-
versa da sua im.portaneia. · Os governos t~m a fazer 
ai~d~ gra~d\ls pr_ogressos ~ntes · de. _ii:onség!1~r , ,no ma- 1 

ne.10 dos . negoc10s publico~ , aquella c1rcumspecção , . 
que ordinariamente se emprega nos negocios particu-
lares. A causa !1e facil de in4,icar ; mas. não o rell).e-
- ;,. 

.......  ~ 

• 

'. 
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A presumpçaõ seria mesmo em favor dos homens fra;.. 
cos e valetudinarios ; visto que ·a inaptidaõ aos exer-
cidos corporares he em parte çausa ,_e em p~rte effei-
to de huma disposiçaõ· estudiosa. 

A fórma qriasi circular : degráos , que se elevem 
á maneira d' amphitheatro : a cadeira .do presidente 
.collocadu de maneira , que elle 've.Ja toda a assembléa: 
hnm espaço central para os secrelarios e papeis : ca-
sas contignl\S para as commissões : · huma varanda pa-
ra os auditores : ~um lugar particular para os_gazetei-
ros: estes saõ os po_ntos mais essençiàes. Naõ entro 
nas minudencias da salubridade da· sala , e commodi-
dade do servi'çó, Direi sóinent\) , que huma . sala 
bem . adaptada a todos estes objectos , tem mais influ- · 
encia do que á primeira vistil julga-se , para assegurar 
a frequenci_:i-dos- membros , . e facilitar o exercicio <W' 
6Uas funcçoes. 

.•. 
• 1 

-~ ·J 
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. .. >I 
EXPOSIOAO PRELIMINÁ.R~. .  

Depois de se ter ,lido a theoria ;, que acabâmos .de ·ex-
pô~ , ver-se-ha com algum~ curiosidade de .qqe ma-
neira , e com que fortuna ,ella se paz ,em pratica, no 
conselho representativo da republfca de Genebra. . 

· Esta 'cidade , que recuperuu a sua liberdade em 
consequenéia 'dos, acontecimentos de 18 13 , e <;om a 
protecção dos. S(}beranos alliado5', não tornou a seguir. 
o seu regime democr~-tico; ·os : ~idj.clãos .trâ~s(eriri"o 
o poder soberang a huma assembléa de duzentos e .ciil~ 
cüenta deputados gradualmente amoviveis, ' 

Este conselho representativo sancciona às leis ;. e~ 
tabelece ou estatue os impostos : E)lege os membros ·do. 
consel~o ~'Estado ·' os syndicos " os. juiz.es:,.. 'os,, d.epu~, 
tados a Dieta , ~c. , _ · 

O conselho d'Estado. , ~omposto· de v.~~·' e oít<>'·, 
:membros ' , he inarnovivel :. esrá.en.cárregado .d~admi
nistração : tem a iniciativa das· fei.S., . e ÍÓ.J'l,l, 9iss9. pre-
side, ·delibera , e vota n'assem.blea ~epfesen.te.tiva. 

O primeiro .cuidado dck con~elho rep.reseÍltati.yo .,. 
logo que se installou ; 'foi de nomear numa· comffiis-
são para 'preparar hum projecto de,- .re~ufamento. Có-
mo era publico-. , que eu ( JJ(r.;, Dumont ). me tipha 
por lllllito tem'po,occupado,, dês~ assuinp.to , ·nóme.afão-
me nara esta·commissão , .e: me : e~carregái:ão do, · prin-, 
cipál tr~balho. " Cons~derei:..m~ bast~nte.· feh)·· d~ - po.,-
der prev'!-lecer~me da rara circunstancia d'num ' assem-
hléa nova , _que ainda não tiq.ha organisa~o , para.., 
lhe ii.presentar cousa, ·q'ue·fosse c_onforme, l~nto quan.-. 
to possível., aos excelwntes ·pi:incipios , d~.que .tiqha 
observado tão bons. eff.eitos em. Inglaterra. O .meu 
prOJeCtO ·, ·que passou por_ longas .discussõ~ , ·prhriei-. 
ro na commissão , e ,depols. n'a$se111bléa , .foi ·módi.fi-
.tad9.em. diversos detalhes.; · Ql~Ulão, ~e~ei;QU. nas dlii.~ .. .. . . . ~ ,.. . ~.. . ·-- ~- ·,. ~ 
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diseussão, deduzem~e da 11atureza da~. àS$emblé!ls: ~ 
libemates , e não dependem do numero dos govern!}-
dos. As regras d'arithmeticá são as. mesmas para os·· 
grandes numeros , como para mr pequenos. 
. O que se precisa de-mais ein hum,_ gmnde Estado-; . 
.he ql)e o corpo leg.islativo se divida . em duas capieras. 
Esta divisão faz com ,que a discussão sejà vagarosa , e · 
dâ tempo pam ajuntar informaçõés tanto mais diffiêe-
is de se obterem , quanto mais ex:tenso he o imperio : 
e lambem se carece de maiores meios de pu~licidade. 
Em hum cantão suisso , ta.da~ as instrucções estão lo-
go á mão : . todos os interessadas podem saber ao mesmo 
tempo qual h~ o prpjecto de ·lei .• ·de que . o conselho se 
occupa , e fazer-lhe as suas ·reclama~õ~ ; a menos qúe .' 

o governá não affectasse hum ·segredo , que· seria bem.  
c~mtrario a0s prinápies das , constitu.i~ões represe.nta- ,  
ti~. 1 • 

O noss() regulamento encerra disposições , que  
se não entenderião , se eu · não desenvolvésse os moti-
vos. .  

. Já: disse , que só .ó conselho d'Estãdo ·possua o  
direito ae prop.ôr : que ·está presente á •(oda8 as delí- 
henições ; e que o pri~eiro synlil:i:co , que vem a ser  
o chefe do cpnsell).o ?"Est~do , ·he ·tarn.!16m o pies~~n-

. te·do conselho representtthvo. Mas nao nien ione1 to~ 
das as attribuições ·deste ultimo conselho, e ,todos-- os. 
meios , que.o !!eu regüla?len~ lhe ~inistra para- OÔ'n- , 
~ervar a sua mdep.endencia. 

Se a constituição nã!o reseFVaSs!J a iniciat~a _!iX.clu- 
si vamente ao c01;1selho d'Estado, se~ia ,preci_so 'J ·9ue  
ella lhe désse o direito de r~cusar a sua sancção ; sem.  
.o que não teria o cohselho reRresentativo '~reio. algum  
legar. Mas seria esté veto possh'e-J ? . Não teria o con- 
selho d'Estado mui pouca força para o exercer ? Se.  
Mle tentasse de o inanter contrá . hmha numerosa maio-

, · ri-dade , não se poàerião·. ~eguir chpqúes perigosos ? 
Não se realizaria então a fabula do vaso de barro ~ e . 
do vaso .de ferro ? , o ~onselho representativo.não tem e ~nJ.o deve ter  
à iniéiativ;l ;: mas nem pur isso· está reduzido .~º .uni~?  
acto -dê ·pptóvar ou rejeitar. Elle t~m o dll'e1to d e  
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blend~r, e o exerce em todQ,S os-' artigos de h·~ma · lei; 

, e mesmp na to!11lidade de qu~lquer project.o de lei. : I~~ 
· to se observara: lendo o capitulo VIII. Das comm1ss~· 
es. ' • 1 

Logo que ô conselho d'Estado ·_propõe hunia lei, · 
· pede-~e , que se nomeie huma comm1s~ão ; qJ1~ . a e:xa-
. mine ; e a assembléa passa a fazer. , o que se · chama 
prf!cónsuitaçffo ; na · q_ual todos os membros. pode~ 
apresentar · as suas observações ., e recmpmenda-las a 
çonsideração da commissão f~tura.. Procede-se de-
pois á escolha da commissãô , e a mesma p.reconswta-
ção ,·errí a ser hum excellente meio de reconhecer quaes 
são os deputados mais propPios a eleger-se. A com-
missão trabalha em particular ( não· pulJlicamente ), 
Sempre tem.dois membros do CO!J.selbo d'Estado, .,-que 
:vigião ·Sobre o seu direito d'iJJ!ciàti va. .A. comrpi~são ·raz o rel<l'torio de seus trabalhos com todas as emendàs ., 
que o.btiV"f!rão a plu.ralidade. de votos, e nomeia hum 
de seus. membros para eX.pôr os motivos dessas emen-
das. 

Suhmette-se este plano assim emepdado á .disc-qs--
saõ d' assembléa , com a ·essencial vanta,gem de que já 
se naõ apresenta como obra· exclusiva do conselho de 
Estado r que se . póde criticar com a màior libérdade ' 
:se.m e~n1alizar o mesmo conselho ; e que os ~onsel~ei
T9s d' Estado, qq'e talvez .naõ oui;assem , . por ;pruden"'.' 
ciá' c~s~r~r a obra do : ~o.ryo ., d.e que raze,!11 parte ' 
atacao. hvi;emente as opm1oes da comº11ssaQ. Des~a 
for.~a tueo se mantem ; a iniciatív1,1 dç hµfll ladó , e o 
direi~ d' emendar, , .da:mítro : ·e os dois., c<inselhos, 
41ue se reunem · e tem J?rerogativas taõ differentes e 
rivaes , conserva($ ent~ ,s1. hum es.pirito d' harmonia , 
q?--~ me parece ~presen~ar todos os symptomas d' esta-
hilufode. -<' ,. • •• 

,,,() at'tigo 1. do J'fgt1.lame.nt~ prescreve de suj~itar 
~;paradaµiente á vofos cada clausula de huma lei: . 
já lemos observado, que sém estã cautela , o voto naõ 
seria inteiramente livre. Neste caso ,- conservar-se:.. 
liia. a. faculdade . d' approvar ou rejeitar ; mas naõ a 

-ea esçolh~;~ Eis 'aqui '-huma circu~stancia , em que o 
11osso -<;onsellio _represenialivo he muit.o su~91"ior ao 
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nosso antigo comelho ~éral , que .se via obrigado a 
1·ecusar ou- a:cceitar 1huma lei na ·sua totalida<fo , .por. 
muito· complexa q' ella fosse: os seus mesmos actos de so-
berània descobriaõ hum caracter· de fraqu,eza e de cous-_ 
tra.ngimento. . , . 

O 'arlir,o , Ln sobre as representações , precisa , 
que· se expli~ue. . Qualquer membro tem direito de 
aprese? tar ? .a~semb~éa. tod~ a es(l'~cie de reclamaçaô , . 
que diga respeito a infracçoes de .lei. Se o· conselho 
.d? Estado naõ responde satirifatoriàmente , e se a mes-
lllª rélJresenla1,>.aÕ , renovad-a. na ses~aõ segu'inte , he 
apoiada por cem votos , (az-se preciso , que rio es'paço 
de trez dias ella se sujeite á con.sid,e~·açaõ <l9 conse:::. 
lho • nwresenlativo ' q~e eleve prCU1qnciar -em ultima; 
ióstaucia. .Aqw teill.ÓS l)u~a outra eulinente vauta-

,. ge~ da nossa nova constit.uiçaõ ,. respecti.vam.ente á 
antiga'" Qu!ln~o .os cidadãos levaVa.9 com -grande pom-
pa ao con.selho pequ<mo ( petit conseil ) huma i-epre-
sentaçaõ , com o intento. c(e se qu.eiirnrer.n de que 9 

. t,ovemo tinha viol~do 9qalque{' lei , este go~-erno , 
juiz e parte ao JJ;1esiµ,o tell)po , resllondia que ' naõ 
I1avia .. tal viola_çaõ.· Q accuzado declarava .a sua pro-
pri": .Ínnocencia, as representaçõ~s reite1·avaõ-:-se , os 
animos «;!squentavaõ-se , e· naõ h~v:ia meio de S\lliir d~-s.
te labiriúlJ10 , que P.í,1.Õ· fosse t> . cruel expedi~nte de 
l1uma ·,ins-urr~~aõ , . ou de appellar para medianeiros 
estranhos. · · 

O .artigo Lt -l:le relativo ao direito dé fazer pro· 
· 'posições. ·Qualliuer membro póde, em c~rtos dias 

-Oeterminados ; apresentar aq_u.~llas proposições", qu;i 
lhes pareçaõ conyel).ientes , p'orido-as com auleced~1~,... 
eia poniscripto. · A eUe mesmo 'compete deseuyolvol:" 
os moli:vos ;- que para isso teve 1 e qualquer outro a · 
póde atacar ou .<k.fender.· Estas .prop~si:ções são s~m~. 
pl!Jsmente individuaes ", e rinõ se ~uhmctlem ao füt9 
d' assembléa ; mas o conselho d' Estado he obrigado a 
lhes responder na s.ês:>aõ ( :;ession ~· \egislatura ) se~ 
guinte. .. · 
· . Este direito de ·propor., taõ sabiâ1~entc subqr .., 
diuado e re$tricto, he. com tud9 mui.to· import.aula t 

na~ só porque incila em lll\\ÍtQ~ deputado.$ o desjo dl} 
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ã:pnt'.Senlai' alguma idéa O\l pro,jecto salutar·; mais pr.ind• 
'Palmepte por que fornece o meio de Stl;jeitar a hum exa~ 

-me · publico todos os aclos do cons~10 d' ·Estadoj: por 
1 que naõ ha hum só que se na.õ ·f _ossa tornar o objecto 
I' de huma proposiçaõ indiv:idua ; e a maneiFa , por 

que esta proposiç~õ he recebida e , acól·hida no conse· 
.lhe represeatahv-0 ; declara em certo_modtJ a sua opi:-
'Diaô , ·que sem ter as formalidades e o perigo de hu-
ma .sentença·, pód~ produzir o. mesmo effeito; 

-0 arti·go LUIV ·s.újeiitava o tegulam\)nto a huma 
'revisaõ geral , se assim o desejassem passado o pri-- · 
meiro anno. ~sle espaço de tempo já finalizou. Pro-
J>Oz-se -a revisaõ e foi recusad.a , ' e ·o regnlamen1:n con-
-~hmado por mais outro ânno; Quizeraõ. , qtie elle 
passasse pcfr_ hum ensaiq mais compfetb ·, . antes de se ' 
lhe .fazer · alguma alt~raçaõ ,, e he pr,ovavel, que na~ 
a soffrá muito essencial. Aqu~lles n\esmo~ itidividuos, 
~ue adóptáraõ com alguma · repugnancia ou · desconfi-
a,nça. estas formalidades taõ novas para nos , talvez naõ 
quizessem, tornar outra V€Z .ao antigo modo 0deliberan• 
te. - Póde ser ' que este regulamento encont.Fe alguns 
antagonistas secretÇ>S , que pertendessem diminuir à 
liberd~de. do -cónselho rep1:esentativo., para augmentar 
e -poder do. conselho d' Estad-0. Estou mui,longe por 
altl'inuir taõ r.urtas vistas ao pr.oprio conselh;. Elle se 
tPm mostrado constanteme1ite fiel em o ·manter e ob-
servar. '!fe dotado de ~astante prudencia· e luzes pa-
ra cvnhecer ,. que os representantes. da naçaõ 11ada po-
<ler.aõ perder, da sua independencia' sem perder. pro-
porcionálmimtÇ a sua influencia publica ; e que se as 

· Ôeçissões dó conselho representativo naõ fossem res-
peitadas , : o governo mal ·poderia1 ter algum meio de 

· fOl'ça ,-:q' suppri,sse a es~a falta. Estes d óis po~er~s man-
1lem-se; conte~çlo-se rec1proc;amente nos seus limites e a~ 

quelle puder particularm.'• encarr!l{f<.tdo de vigar as o~ra~ 
ções do oütro _,' aindaq' de vez emq.d• lhe apresente o de-. . sagrâdavel caracter, d'opposiçaõ., hê o verdadeiro conser~ 
vador da sua authoridade. Tudo q. 'º se póde dizer a este 
rnspêito;' enc:rra-se n' huma·éxcellente resposta' ,q' cer-
0 _9ffi.cial francei. deFa áBona parte. Este, na embriaguez' 
dó' seu poder 'i jactava-se de tet reduzido "o ~e.nado~ 

li 
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o coi:po legis\at.ivo a serem simplesmi;!nt~ os hutq.i-
lissiínos executores de suas vontades : Sim meu Se-
nhor , respondeo o militar ; porem o que re• 
sist~ ·~ ~ia.,.:-

y . 

•  
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' 

t<_ eia , assim cômo a segurança e liberdade de todoa  
t< os indi\Vich10 , que a compõe. »  
, 11 Juramos. , ·  

l< De mantera rnligiaõ christã e os bons costumes , 
dar -o -exemplo da . obediencia ás .leis ., e de. preencher 
todas os deveres , .que nos impõe a, nossil unia(;) ao 
corpo helvetl:co. » · 

<< Que Deos , tisfemutiha de .nossas promessas, noi 
~ eashgue se as violarmas. » -

ART. II. 
· 'Esl~ ]tira'ttlenlo será lido_pefo presidente , estan-
dQ êm pé 'todos os membros do COil!1e1ho -; com a IIláa · 
leyanlada., "e -pronunciando em voz alta-, todos .juJ!tos , 
no fim de 'cada '-artigo -'; Eu o jut>o. 

10ráçaõ, .que _se deve -rezar_ quando .se:abre a sessaõ.. 

·<< Deos tedo poderQst> , Pr.otector desta republica' 
{( nós vos implorâmos'' que empregueis para com ella 
'li e coinnosco .-, . a vossa . b<mdade paternal ., abençoai as 
« nossas deliheraçées , ·affastai dellas as. paixões peri-
<< gOS<\S -, fazei -Sel'Vir nossos trabalhos. aõs pregtElssOS 
'« d'o . '\7osso re!no., <e ao bem da nossa patr.ía , ·que rios 
'« conliori ·a sua sorte. Senhor :!. que a,sall' folici<Ia-
u de sempre seja 'º alvo ;de nossos intentos e a nossa 
1c rec~mpensa. · » - • 

'<Jraçaõ para ne.zt;r-~e ,no fim ilas -s'e~sões ( reef,_noos·~.. ' 

« Ao Rei dos Seculos > invisivel , ~mmortal ; ao 
' ec Deos que so ~e sabio, e . tódo ,poderoso , sejaõ da-

s< -do_s loRYore.f , honra, e gÍóriá. Amen. u 

• M.•· 

• 



' CA.PITULOI. 
Da presidelici{l, e -das secretan·as; 

ART. IV~ 

Ü primeiro syn.dico exercerá 'a · presid~nc1a , e , no 
éaso d' impedimentos , a e~e)·cerá qualquer doti outros 
11yndicos , qu~elle escolher ~ ou , na sua 1'i;tlta , hum 
dos conselhei.'l'o~ d' Estado , que o presjd~r:ite -~esig.. 
nar ; e- naõ havendo desigoaça_õ ;i exe,rcerá• o membro 
do conselho d' Estado mais graduado , o g.ual terá 
tambem o direito de nomear para seu substituto / ou-. 
tro membro do conselho d' Estado , que elle esco• 
lher. -

ART. lj_. 

O presideutc fará ler , lo_go que cm,neçarcm M 
sessões ( sea~çes ) , 11s actas { prnces-verhau.x ) _da pre-
cedet!te sessaõ , e as assignar<• , logo que c~as tíve-
rem 'Stdo appro'vadas. Fa_rá depoi_s ler a ordem do 
dia, .e:pbrá ~ ªftividade a ~ss~bléa. Naõ ,lp.e s,erá 
Ferm1uido - az~r .propos!f8 .n assemhléa e1n tfQme do 
conselho d' Estado. Elle não deve dêlilj!'lrar: Não 
deve opocar nem faltar se_naõ como orgaõ d1assemblea, 
confaP~ndo-,se á sua -•ontad.e , para qianter a _Ql'dem , 
e fazer t~ervar a constituiçaõ e o re~Ul.amento. · 

· ·ART,. ,VI. 
Se o presidente quizer uzar de seus d(reítos naqtt• 

alidade de membro d 'asse1nhléa, para deliberar, dei· 
:xará o lugar da presidencia , _ fazendo-se 1s11bstituir du-
ra~te esse -tempo r- segundQ a form\\ estaJ>elecida lio 
artigo xv, _ - · 



· .( 19~ r 
ART. VII. 

{) presidente naõ votará , senaõ quando o nume-
ro 4e votos for i.gual de hum e outro lado. 

,ART~ Vlli. 
' O conselho representativo t~rá dois Secretario~. 

Elles teraõ bum registo , -em que seraõ ~scriptos todos 
·'Os assuinptos , segundà a ordem " por que se devem 
discutir. faraõ ., além desse , os regiistos menciona-
dos nos "Capítulos 3eguintes. · 

As actas das sessões _dev~m conter os diversos 
· inçidentes, tpie mereçerem ser Botados , 9 enunciado 
das proposições , o seu resultado , o ·nnmero dos vo-
tantes · de huma e d'outra parte., quando se ronta-. . 
rcm. 

Estas Íllncções p~rtencem aos secretarios d' Estado • 

........+900.........................  

•, 

CAPITULO li. 
Maneira de ptopor. 

ART. IX. 

Ü ·c011sel~o represêntati.~o n~ de~e , segundo~ a GPDS. 
tituiçaõ , deli·berar senaõ a re péito • dali prop9siyões , 
qué lhe aprestmlar o conselho d' Estado~ ' · 

~\RT. X. 

A coustituiçaõ admiue tres ex.cepçõs.; a està ~ra 
fundamental ·; 1.a , para objectos de policia in,fêtna. 
d' assembléa ; . 2.ª , ·f1ra as reptese~lações ; 3.0 

, para 
il.5 êmendas feitas as pl'bppsiç~ do cQnselho d' Es-
~elo. 
'" ART. XI. 



E:tg6 2 
deliheraçáÕ d' assembléíi seraõ· registados ,. ·ségu~iclo a 
ord~m. ch_rooolQgica. ; n' hum livr.o .. que éllt~ja •palen~ 
te ~ia chancel\aria , lres dias p!!lQ menos , an\es da_íl..,. 

( • be1·tura ·da sessaõ. 
" 1AR!l\ XU. -

-
. , . . N:9S ·casos , em que ·o cons~lho d' Estadó julgue 
c.on:veiüe.i:it~ alterar esta ordi::in'. ,. ou introduzir no';.; 
-y_os.. al!sú~p.tos , deve.rá faz.er .aviso ao - (!Onselbo r~pre-
s~nlatívo, aG menos ,tres dias. antes da_deliberaça,õ.-

. ' 
1 

ART'.. xm. 
,As ~p.rQposiçqe~ ~Q .c?.ns~lho d'.Estado S!:!ráÕ, ,\odas 

~.or: esq;i..,p'-.o; , , fy.rn1piiniCa.tla,_s .ao 'conseH.10 :representa~ 
t1vo ) e transcl'1ptas pelo menos tres chas antes,. ,ep\ 
h.JJm ,r~gis.tq,'pateJ!ti!,, que ter:.Í ~or tilulçi: : /k.gisto 
das proiJosições do consellw ,d'Estado .ao consellio 
represeti,tativo .. ........ 

,ART. .XIV.· 

O cons~lhQ 'd' Es,tado podP.rá '!i<ts_pensar~sc desta 
regra; 1.0

, nos rasos pouco importante ; 2.º, em 
casos urgentes ;·. 11,ms pertence ao ·consdho represçn-
tativb de,cidir se deve c.ouce~r-se a dispensa. 

.. . • .l ; '. 
ART:" XV. t 

• . • . ~ogp· que s~ º?mll\llIJ~qu~ ,ao ,ço~selh.~, reR~s'en:. , 
tativo qúalq?-e! ploJect~ . de.. lei., ell~ po,dera o_rêieuar ~ • 
que se u~príma,. ' 

CAP ITUL·O ILI .. 
i{\· 
t''! _, Moef,o dê deÚberat:.'I" . . . 

.i\R1'· XVI.· 
0 .;Q r , se pozer êtlffl,\Wa pr:posta em deti:bet1ÇllÕ r.. Q~d~ 

" , 
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. . nunca se far-.i outra nova ~el!l que a priu:i.eira se de-
cida , excepto nos casos s~gmntes : .. 

·1·.º •Pará ·offerecer huma emenda. 
2:0 Propor adiamento. 
3.0 Reclamar huma lei de 9rdem, quando ella se 

violar.  
AR1\ X'\'.II.  

Discutir e ·votar são duas · operaçõ~s di~ti~«i;~ílS ; 
e a ultima não deve começàr, senão depois d.e. ,termi-
nada a primelra: • • · · 

AR T. XVIII. 

· • Toda ·a proposição feita pelo conselh<> .d'Estado 
ao dm~elho representativo, s.erá 'motíva4a ~m · relato-
rio ·, qlie ·'apr.esentará hum dos membros '·do ;conselho 
d'Estado. 

ART. XIX. 

· O .Primeiro , que pedir a palavra d~pois do con-
·selh,Cir? relator , se'd o ptimeíró .~. <>.?vii:?e· ~ão •.ha-
vera hsta de opinantes. ·Entre" var!<ÍS .'co~pe_tidores· , 
o presidente · ~~cidi~:í q·uen,i ·âe_ve. '!er., a_,, p:efêrençia , 
oµ , nos casos Chffice1s , sera· dec1~1dq p~~ sortes .• 

• •• f " • 

AR.T. ){?( •. 
: J. '".' 

Se ninguem se offerece :a f~llar, .o ~~~sideQ.te qe-
TerJ. propor a questão , e fázer'võtar. . - · 

• .,t ·•a,. 1 ,_., 

Logo que ningu.em' mais· peÇá ii palavra , o conse-
lheiro d'Estado , que tiver aberto a d~sé~ãQ ., terá 
dirçito de fallar nováinént~pafa. fechar o' dd!a~e./ · . . ,,. 

l:' "'!"'i' ., 'J ' •1" Y·:1.·,.. ' 

. XXll ' , ·."~h " - ,. A.RT~ . .·.. 
r ' ·i 

~ · Nenlmm projecto de foi ~e poderá decretar,·'sefií. 
ter passado por.tres debates~ 
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CA·Pl'l'U.LO. IV.. 

AR· T~~ XX.XVI". 
·\ 
' 

- Ás emendas-: serão ~qr escripto. ,. e tr.ansmittidã.s· aõ. 
, presidente antes de s~erilp?stn:; em d~liber'.ll}ãó. . v:. 

AllT: XXX.VU.. 

h~.go. que· se pqn,imunicar. liu;ma· proposiÇãq. ao, ' 
eonselho representativó , qualquer membro , que per-. 
tender propor huma emenda·, deverá. escreve-la. antes. 

1·da . discussão , e faze-la" transcrever . em' hrim r(l~f$,. 
patente ,,_. intitulado :e. Re.g.is~o. d~~ ~roendas./ 

A nT.. xxxvru... 
- . ,;.-0 ~: • • í ' ' ~ •J 

.• · I · · ., .,,,1 

' . . As emen~ils propostas pela~ cofiirii'is~õ~s · ~ser.ãp !!U:f 
.. • , • ' ' .1 • . • • .. !l ~ · 1 ~· . ~ • ~ • . - ' . •Jeilas a esta regra , nos·casoS·- em: que.. os seus prOJ.ec..•· 
tos se não. imprim~r~ri· . ~l · · 

ART. XXXIX.. 1.: ., • 
} I 1,.. •, ...: ~li. •; • .'. ·,· 1 ' t..r.l t 

Esta regr~ não. cleverã eiêruil'. 
1 

âs : 'em~·nd~~ ,'. q~ 
ae possão. apresentar' nó decurso dd debate, 

' lUtT.. , ~.; . 
Será pr~hihida q1:1alqµer e~el\da e~tranha aÕ _oh.. 

jecto em questão ,. mi fontraria à ~lg,hma cla.usula con1r< 
titucional. · . · . . · . : v 

1"''. . · · ·:é A ItT.,. r- ~t.'_ · '' 
t. 

~~ '1Nenhumai emenda · será po5ta: .em àelí.beração se, 
-~º (or.apoiada por cinco· pessoas pelo meóos.. _ 



t2f);t} 
A R'r,r XLII._ 

Votar-se-ha sobre as emendas de emendas antes d& 
se-voiar-sobre as emendas. : e sobr.e as emendas. anteS:. 
de se-votar sobre a. etOJ>OSiÇãQ; pçincipa) •.. 

ART. XLm·. 
' O: presidente- deve- propor a ordem , em que as. 

emendas serão apresentadas. ~ houver alguma re-. 
cl11.mp.ção .,_ a·assembléa._decidir.í â_ quae.s_s~. dev~ con..... 
~~era ,erio.ridade.. · -. . 

_.,.~8IHMlllel111111~llHlll. 

C A P. 1 T U -~ O V. .j 

J:!as proposições tEad.ia1rupi.to~ 
, ., ' 1 ' .. . 

> ''ART._ XLJV. 
QualqtteÍ-- m1n~bro . poderá ,.~'tto - dec~o.• dó~ de~ate;. 
propor h_um ad1amen.to ;, co~_ ..ta~~~ , , 9.~!} · ~~o , 11!-te~..:.. 
l'-OffiP.A d1s.curso a)guin ;, ~ se esta: P.rop~s1ção for ªP.º~~ 
da P?r' c1~co pe.ssoas , elJ~. s.pI?sl!tll!.f,!l iL., '1':1ª e.s~Jer
;em. discussa1>-:; ._, ÁR. 'P;·· XLV' 

· A proposição d'a<P.-am~.IJ.~P -.ppderá~.ser fei~, m~• . 
mo.no iqtel.'.vaUo· ~que v.ai do. ultimo discurso ;a.o act~ . 
de pôr .a !(Ueslâ'.Q.á votos,. · 

·O ad1am~to..eo~êfá se( iJt,d~finj~~ ' · ou com tem~•'P cer.to... , • ·· · - • 

CAP 1-'f U L 6 Vl., 
., 
' 

. 'Da _. tioti:zcãl,;_ 
~.., ,· . ' . . 

·" .- ' 

1·~ .,. , " "Al\"T.: XtVI·~ ·: ' 

R~vér~·dois modos d:e votar. 0' moào summario.J 
e: o di5tincto-.. · 
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.A'RT, XLVll. 

·:· ífeiimit1ado o debate , o presidente proce~erá 1~ 
tió a recoU1er ós voto$ summáriatnenle , por ..&lisent,.-nos e levántados ; ' pro e contra. 

AR T. XLViII· 
' Depois de" tomar of TOtos stimmariamente , <Jlllll-
quer membro ter.i direito de requerer a vo(açã~ distín• 
~ta. 

ART. XLIX. 
I • I . 

A votação distincta se fará repetindo a operação 
por assentados e levantados , contando-se os indivi~ 
auos de huma e' outra parte. 

·AR T.· L• 
S~ :hum project~ se cqmpõe @ muitos a~tigos ~ 

sobre cada h~m se votará separadamente. , 

AR T. ·LI 

Quando huma collecão ·de leis lae!! .como o cod~ 
go éivíl por exemplo ~ se-pozer em delibetaçãó a assem.-
liléa decidirá em cada hum de seus,- Titulos , se 

_., cle~erá votar por T'rlplo ,. o'q por AttigoS.. .. 
.....................N ....ae1a11_M_  

CAP l T U ~ O VII. 
' DM representaf~es e pfo,_si<;õu~ 

.AR T. Lll• 

.Todo. o 'me~hrb, que 'n'huma s~sfc, periadic: ; · ' ; 
'C'J~faer faíer ·huma · ~presentaçio á cêtéa :~111. tran'sgrf!5. · 

1 éão de leis ,. ser.i obrigado a esc(çv~!a , • da"··copia a 
~~· ' . 11 . 

' 



ART•. LIB.. 

E'.;t,,. ·l'epresentaçáo., _Se o-seu auihor persiste nelfa..  
iepois · d~ f>uvir-as .ohs()rvaçõei!., ' que-a seui'e!peito se·  
~<J~raõ fater n' assérnbléa 1 serâ. t~ns~ripta em hµII_l,  
regista. intitU:lado : Registo dM representaçôes.' indf:...  
11idtt:aes , que> tem por obje~tó tran.rgressões de leis f  
e será lev.aúa pel0i. r,resiàente ao . conselho ·dl'fü,... 
tado. ' 

.ART~ LIV•• 

Todh O· meiltl:iro ;· que· ~ n'.hu.ma sessaõ peri'odi..o.  
ea: ,. quizei: fazei:- huma prpBo.siçaõ , será. obrigado a  
e$creve-la e de a ·ler textualmênt-e n' asgemhléa·· Se··ellíJ:,  
for il.poi:ada. p~ cinco meraj->ros , pod~rá ·entaÕ ffioti;-

1 vala. .5e perstst.e 'na- sua proposta , . âepois: de ter ·O~~ 
".ido as observações:.," q11e podera.ó fazer-se n' as-sem-
l>lé ,, se!'á en.taõ e~ripta n' bum registo,. intitulado :. 
Jl.p,-gi.~to túz-s provanÇãés. individuae..s- qos · m~mbros dt> -
conselho 1 epresentativ<>- ~ eJe'tmdac pelo eresidente ao 
ouselho <l~Eslild.o. · · 

............................-..o.~.  

C:-A PJ TU LO VIII;.. , .. 

. ART~ LV~ o· conselfio representativo: poder; . sempre 'escolt1er- 
~ entre os·seus membros <:ommissões' particulares , á!.  
quaes c~n:ignâri \S, exa.m.e . de ~alquer· yr.ojccto ; ' ou._a:  
prep!lraçao de a1i;um trabalho.  

' •. 
ART. LVt. 

. Semp~e que $e fü.er a p1·oposlll- d'e. cdnsignar.. pu'.-
atquer negoc~Q. á:punlll com~s;aõ.,. e foL··· apo,iad.a <IW· ' 
c.'Llco membro~ ,. ella se pora a 'VC)tos. . 



( ·2~4) 
'\ \, r tA'RT..Lvn: 

LoGO que se decret:a. huma·com111issaó 1 qualqu~r 
membro poder<t pedir a palavra _para enunciar o~.pon
tos, de . qtie . deseja que se oéé?pe' a commis!!âÕ , _e 
·esta commltaçaõ ánteriol' terá lngar antes que· se 'ipro.. 
·cedà. ~ eleiçaõ dos membros da ~onimisfaõ. · · -

· AR T. LVIII . 
. Nomear:se-haõ as COII)missões de <luas tnal'leÍras: 

J.0 , • ·pm: huma indica_ção _,feíl;:i. em 'numero simples. 
pel<? presidente , cuja lista se deve· propor , á apppro-

1vação d'assembléa por assent<idos·e. levantados; 2~ pw 
·escrutinio '1'5 á ·pluralidade ·absoluta á pri:mei~a ~,·ez e 
peTa segunda vez á ·plural'idade relativa sobre Suma fü~tà. 
'de candidatos tre~ vezes . maior do ·que os lngàres 
que se· tem a prover. A 'assemblea ~erâ sempre con-
-sultada para·Sa:b~-se'qµa.J. ·dos dois 'modos p~efere• 

• ••• ,1 ... '1' 

·.Erti::todas·as -~ómmiss6es do :conselhó 'reP,resenla-
tivo , haveÍ'á doi!> membros do c,"Ons~lho d ÉStaclo , 
escolhidos por este mesmo conselho. O numero nunca 
poderá ser mafor' 'sa.rvo no' .cáSos :especifitados na 
constituiéão~t . · · ·• r "' 1 ·•· .: · .. xitkr.! tix. : r: ,. 

A .commissão ' :nonreàH'' ó·; set~ "relator ,,. que . nunca · 
será hum dos dois conseJ.heil;osrd'&tado. 

~- AR T. LXI 

. o ::relat'otl ··de hl.}ma · co~~i~são ''ter\~o direit?. de 
fallar no\·amente , -iog'b que runguem m,a1s' se ·pr~i;ehte. 
a pedir a palavra. · " · ' ·· ~ ' ,... 

ART,. LXII. .. 
~ As commissões , aurante a discussã6 que su~çi

~tar o·~if Pélatorio , terão hum 'lugaf cleterminado jiw· 
to aos secretari9s. · .. 

. ' 



( 2oli ), ~· 

A R.T ~ LXIII. , ..... 
•-._ • u' ;.. ~ ..:i • • .., ! 

-~e qualquer -membro . de huma comínissão pedir 
a p~av~a depoiS. do i~e~t~r -,_ dever-se-lhe-ha conceder ' . 
'\ pnor1daqe.. · , .• 

. : 
~~~cr.6~~~...."~~~ 

,C A PI T U.L 9 l~. 

Polici.çz~ . 

" . ~ Jl ,AR:'!:~ u ~~~'T.;J 

~nservaMe-ha o arra~jo, actnal segiuidõ as idades. 
Se o presidente reclama 1( oi-cfe!la.) que os membros 
tomem os seus rcs'pectivos fúgàres7_, cada' hum d.eve...-
r~ pr~cur,a1; as~e,~to;no bauço , q.1.le .~ co~p~~e~ ~, 

.ÁR f. Liy. 

~~ (~ )iflfs~~~.à a .~ora}~ come_çitr ,~s ses~s.. o. pre-
~1~~.\lte ,as, Letn.un.al'ê seg.Q.,1do a vmüad~ ,classe.mbléa . 

... :z\R T. i~X :r. 
. O presidente . P.Pd~rá., ~9m l\ldo , suspende!- a 

dehberàção até 4s hot~s• 
. J!, A~iR T. '., XVII.- ' 

•• ·.~ •••,, ,1 

Sobre quálqu~r • assum,pto .dado para orde~ do1 
~ia ,.,t2dC/. ~,i.J:\lC:IJ}bx;q, poclei:a' /ecl,amar hurn;a, ~çrn,voc~
ção ger.al; d.~s ClJlplé:a. Se fsta reélan,iaÇão for apoi-
ada por Cinco pessoas ; será posta á voiaç.ão:·. . 

AR T . . LXVIII. 
+,. " ' ;! '\· f'U') •' ·, '' • • •• ;_.J 1 

• c~t;l ·.~2~voçaç~o se r. r,a por .cartas '. md1V'~~'ua "'.' 
mente , , nestes lermos :=:. S1.lr. F; P<1rl1cap:r-se!fua ? 

• ' .. • t \ • 
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quebe -Obrigado'; em virtude do '$éU jnramente) d' .. 
•i»tir á sessão do dia • ·• ......, e -de uella total' s:: • 

..  
. A R'.T. LXIX.  

' 
T0das as1veze ,, qu~ se ttactar. de_ votaç~o l cin.. 

. 00 membros te1·ão o direito ·de ' suspende-la ., se o nu• 
· mero d~membras .presentes for menvt do <{Ue 1oh 

/;. R 'l'. LXX. 

~ _...Se ~um membro d'asse~bléa .principia a .faltar 
sem ter obtido a palavra , ou mcommoda a .delibera• 
ção de qualquer man~ira , o presj,dente ~odef.á' ·c'haf!l • 
lo , _pefo seu-nt:Jme , aurdem. 

ART:. LXXI. 

SeDllh'l0metl'Íhl'o faz algum diSl!utS'O' ·Ô'Ú coriimf?" 
tte algum acto. durante .a jiessão, que a assembléa jul• 

"' sue ' r~prelrensivel , ·ellà .poderá· "passar hum .de<'.f'eto tle 
·-censutaccontra elle , edecidi se ·este decreto <hlve ott 
-não- esctoever-se ·nas actas-. _M:as 'n'iílguem fl<'id~ií ser;)lc• 
cusad~· peran~ es ·tribunaes. poir .opin!õas., j que tenha 
en~nc~a~o. n asSP-rq~ , ;de1xa!ldq com tudo o . reCl\f.. 
so juridico aos que s'e pe11sarem 1ns ultadas ou: ·ca'h1m1u-
<&d~.  

\AR T:~ LXXII.  

A órdem do .dia ~erá .ipscriptt n'hum pai12el,,. 
'lle se collocará na sala d~ S!)Ssões. · 

A.1{T. LXXIII. 
Con.vocar'."se-:ha ~ con~elho ·re.presetifativo a toque 

de-sino, duas horas antes d'abertura da :sessão. 

AR T. J_,X~V,. , 

Na sessão de Dezembro 1815, o conselho repre• 
sent~tivo ~erá tonsultad9 para saber se approva / 'J.fifl 
·!;\e fá~a 4q~a reY~.s~9 c!~ste reiu.l~nm1.\o. · 



•,  

REGUL.AMENTOS. ' 1 . . 

·o B S. ERVA D OS 

N A. 

CAMERA. DOS cpMMUN$. 

·Pára de_ba&Jr os assumptos , e para votar\. 

l 

TMDUZID O DO IJ.YÇLEZ • 

•  



f) 

'i 

... 

{ 

•  

..  
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' 
.Êste folhet0 ; q~e l1oje se não ~odaria achar de ven-
;la; foi impresso eni 178g e publi.cado pelo Conde Mi-
Tabeau , com o seguinte ·prefacio. 

11 .J...lguei, que seria util , na presente situação 
dos negocios 1iacionaes , conhcer-se o l'esulam,enlo ,, que 
()bserva a camera dos communs de Inglaterra pal;a de-
bater as questões politicas , ~ e para votar1 . 

11 Hum Pº"º , depois de muito tempo occupado 
' .de nefFocios po\iticos en1 ~r{in~es assembleas , deve ne-

-ce~sanamenle Ler-se aprdi<:imado á perfeição o mais pos-
sível , pelo menos cm qlianto ás fórmas indispensave-
is ; a fim d' evitar a confusão nos debates ,. e de prt·-
-serva·r de toda a incerteza- o resultado das opiniões. 

;, Nenhuma obra ingleza nos .ensina estas fórmas 
' -com exacçãll. A narrativa; que se vai fazer , não 

l1e complet~; mas tµdo quanto ella contém , pode-se 
-authenllcar. 

cc Devo este trabalho , emprehendido unicamen-
•le para conveniencia da l<'rança , a hum inglez , que, 
.ainda que joven , merece grande conceito ; e a quem 
()S que o conhecem particularmente , observão como 
huma das esperanças da sua patria. Elle he hum des· 
-tes filosophos reiipeitaveis , cujo civismo. não se limi-
•ta á Gram Bretanha. Cidadãos do mundo , elles d~ 
:s~jão' sinceramente , que os .france2es sejãp livres e · 
~ão menos generosos do que elles mesmos. = O se11 
,numero he mui considcravel , diz o auctor deste folhe-
1o em huma das suas cartas : ·ainda que sensiveis ~• hon-
ra' qne resulta á sua patria , de que a liberdade ingle-
:za passe q11asi em proverbio' nada ,com tudo appele-
cem com mais ardor , do que Yerem esta distmcção 
~onftindir-se na liberdade ge1·al da Europa. 1~ 

<1 Não he inutil tambem ajuntar, que o auctor , 
depois de ter o seu trabalho acahado , mostrou-o a di-
fi"eréntes membros da legi~tura ingleza , .que , ten-

,-do feito grande nt\mero da campanhas parlament:l.!"-"·· • 
N • -~ .-



conhecem toda a sua tactica ;e por isso pode-se dizer 
·com verdade ; que este escripto he clas~ico no ·seu· -ge-
·fl.ero~ .. n · · · · ' 

O manuscripto inglez tinha ·passado accidetttJ\l-
mente por diversas 1JJãos. Quando se quiz traduzir, 
perc~b_!'lo-se, que lhe falt~ya huma folha;. que devia 
conter todas as regra~ respectiv:as ás· tres leiluras do 
bill_> ou aos Lres debates. · . ,• . 

' .  
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r·a se.adi.e ( s'a,lóurne ) ; ·a questâ'o. preliminar, &e~ ri 
Ainda que neste caso o rissumplo a debater-se seja ge-
ralmente o mesmo , a questão , qu~ se apresent<i'. ~ 
camera he com tudo nova , e vem a ser mui differen-

"' ·te li. decisão affinnàtiva ou negativa sobre ~ta nova m~ . 
çã~ , de cuja decisão depe.nde o. proceder-sé- ou nfa 
se proceder a· tomar huma resolução ácên;a do niesm<> 
-assumpto. 

Duas con- _ 'J'odos os membros tem • direito -.de propor huma 
di'ções 'ne- moção sobre qnalquer assumpto (a}: mas he preci-

cessanas so; 1.º , _que a sua moção esteja escriptà ; 2. º ~ qi.1e· 
p(1ra que ella seja apoiada, ( secondée ) ; isfo he ; q11e' antes· de. 
· ma mo- se propor á . camera ~ ontro mtimhro pe~a ., ·que se-
çaõ se;a ja proposta ( h J.. 
(iebutida. So entaõ h'e que se propõe a moçao a camera ·pe-

lo orador (p1:esidente) , ou , se a asseinbléa se acha. 
formada em commiss'aõ' por aque)le dcpl.ltado' que 
occupa a cadeira , do presidente ~ . isto feito , · os mem-
bros tem plena liberdade pa.ra fallar sobre o' objectO: 
indicad-o. · · • ·· · 

omo se Logo que o <;iradot ( p'réstdente ) propõe á· càrnc-
tira hu- rà huma moÇitõ-, aquelle deputado , que a fez :, naõ 

· a moçaõ. tem direito · c;le a retirar sem licença. da camera ·; p~ 
. rém esta licença raras vezes se nega. 

'.!f.eclJ-rso á D'urante o debate , a moÇaõ está. sobre _a nieia di-
oçaõ du- ante do orador( p1;esidente ).. Qualquel', membro l<:ril 

'flnteo de direito de à consultar, ou, se julga converiiente ·, 
,bate. elle p<$de pedir , que o 'orador· à lêa :. islo com tudc;i 
. poucas vezes se pratica '~ excepto querendo attrahir :a 

11ttencaõ da- camera· sobre a fMma ou ·termos da mo-
caõ , · os quaes daõ l~gar ás observações , que b mem-

. bra se propõe fazer. . , . . N -

m qut!' Nuni:a se deve proceder a votaçao em quanto ha 
omento, membros , · que qu.eirão fallar arespeito dá questão ; e 

póa:: . mesmo qua~do o orador ( presidente ) propõe a ques• 

(a) Quando varias membros •• levantão ao· mesmo têmpo paro r.z.,. bum:i 
.,oçã'! , perteuce.ao primeU:o., que se levanta , o direito de faltar primeiro. 

~ " . r _) ' . -

(b) · O auclor dé huma moçl~ importante prevh10 ordinaría111e11tQ a <ali(le~ • 
4e q11e em tal dia ellc fariÍ buma tal oío~ão, · ( 

, . 
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táÓ para saber os voto's ' póde ser . interrompido por pa.~sa'T' -d 
q~alquer membro,_que de~eje aind~ discuti-la ; po- votaçaõ. 
ré_m quando a m·oção he ·completamente apresentadà: á-
calllera· ( para sobre ella se vot<Ú' ) (a) , ·não. 'se 'conce-
de mais , que a matéria se debata , iieril que- se )>rop~ · • 
uha huma emenda , adiamen!o &c. ' " · Caso, em 

Quandg se faz huma moção e he apoiada· (''Set on- que antes 
dé.e ) ' nâo se pOde fazer outra' sem que a prini'eira se de se deci-
decida ; a menos que se não tracte de ' hu_má moção 'te- dír · ·huma 
lativaa infrac<;,ão. d'ordérri nci decursg do debaíe , ou mo~aõ , se 
d'álgunía moção · r~lativa á questão pr1m1t1va , co,:.'';p'ódc " pto-
mo : .por outra. 

r.º Quando huma moção he compJica'da, podé'· pl!.. Seja para 
dir-se , que ella . se divi,da , . e que cada divisão· se· a- qit~ á ~º'." 
presente separadamente a camera~ çao se dwL· :2. º Quaqdo ·ª ~oção foi feita,_ nàs eommissões po- da. 
de-~e propor outra ~ar~ a emé.ndàr (h), s~ia" para su• Seja par~ 
ppr1m1r , para addiccwnar, ou para mudar algum,as propor hua 
pal!lvra.s : e a questão da emen'da deve ser decidida emenda. 
ante~ que. s~ . apresente ( para a votatjão) á C.'lmera a 
mo_çao pr1m1hva; · 

. Ha cóm tudo huma excepção a esta regra de co- Çasó parJ. 
me0r por votar sobre as emencla's ; e ve~ a. ser quan- ttcular pa.-
do ,a,<lifferençil da moção primi~iva e .a emenda ,he res- rà , emen-
pecliva a·l11,i'm tributo mais OU- menos forte : nesté ca- dtzS respe-
SO attendendo à repugnancia natural , que sempre a ctivas a n'...1(an_i.era ·mostra <l'agr,ravar os er.cargos do· publico , a butos. 
moção tetidente a minorar o tributo he a pmneira se-

(a~ Não se prcsWme, 'qne a moçiío esteja levada ( porté1t Jcomp!M~meli~ á 
camel'a, sonão quando se teni pedido aos que são CQntra ;,· e aos que são-a favor 
de lla .., que ~ dCbatão liyre~e~t~. V~eja-se,!? que dissermos a rc1p~t~ da ma:ilei-
J'a 4e apresentar as moções a votos.. , . 

( ;He bem difficil tradudr, quando • lingoagem, em que se traduz niío teni 
es n~cesaarjqs te1·mo~ : isto sllçee4~ a respeito da pl'csentc' norncn~lura qu• 
não tendO nuqca sido usitada entre nós., mal póde e·icitar nas itossas imagi,iiaç6· 
•• o p1'1'ciso 'sentido. Nota do trádueto..). · · 

( b,) Qµando ~ supposta emenda tende a .•upprimir palavrat, a Jrm1eira de a-
prese~ta~ ( para votação) a moção, consisto em pergunhlr se aa pala•ras , cuja 
•npptessap ~e ,propõe _; _fazcJR 'Parte ~~· móçio : dQSta fO r ma, aqu.b:l'e~ · déput"a ' 
~º~-' quo sa~ a favor.-da emenda-, vo\iio contra a mofiiO ( .ie 'l"e as palaVNS 0 
CUJaauppr<:":!~º se f''ºpilc , .fação J"'rle d a m<><;íio J"' 

/ 





. Ilúm d"este.q q llntro- p,r.ijncit1os meios a<lupi.u."~e· v~·-, ~ .Slu-1iio.r-,. 
diiwriamen:c quando se fa:r. huma proposii,:ão ., cujé!_queacame-
verdude não merece d..u:v.i<la· ;· · 1nas· sobre · .á.. qu~ a , ca- ra pócJe.tefi_ 
mera não julga dever toma.r. huma msolução ,;. ou so-: para se ·e-
Iire a qlml ella não q:rer vota.r.· ;:. por.que os seus . div.er- vãdir.· a liu-
sos men~b~s. não-concordãO. 1ws. su~ consequencia~· Ça·) :-. ma 11UJ.faÕ:· 
uu me~mo quandO'se· fazem proposic~cs- suscepli-veis d'-· 
hn.ma d·ifferetlÇ<!. d'op,foião ; mas soLi-e a< 1p.m.l ih ~me._ 
Fa ju1r,a , · que não set?ia pólitico nem preciso dar d'eci"-
sio al'i;u,na. . . . , . . " 

1. º ·O_s. term,os. ,. com que se propõe _. a moção preli- :.Termo$ ; 
minàr.são os s~gn.lntes:.. q11c es~1. ques~ão ·seja . desd; jápel~sqzwes 
pnsra a votos :.. e sendo a wtençao de quem a ,p,ropoe , ·se. concebe 
que ella seja rejeitada, v.ota. sempre contra. a sua. · pro- uwa.moçaõ· 
pria moção., Se ella he: reje-itada , ô seu dfitito. con-p1;eliminar: 
siste em·se nãu« tomar ·,. naq uella occasião , r.eselução.e,seus ejfei-
algnnwt S!Jhre o assu.mpto. ; . e it. moção. póde propQr-sa; ~os~ 
de í10Yo em ourro dia da mesma sessão €.sessio.n )- , . 

Em q.uanto 4qneslàO'. dé Luma mocão. P,i:.diminar,. ·· ,.,~_., 
nunca se lract~ no, debate- samio do mcrecimetit0< da. 
queslão 'primitiva ;: porque se a int.enção, fosse de Sft.' , ::.. 
verem livros da q.ucsião. proposta ,. e não houvesse outra. . 
i·azffo- rrídí)Ol' ,. que •a;llegar ,. óo que a de ser mv.ito .tar-
de pam ene?.la-la ,. a moção natural he de adiar .a ' ca~ 
mer~;: ou Sl! se. quer dai: a pref~rencia a outro ohjecto 
ma.is .im~mr~~.nte Z parece , r~11c o, melhor metlwdo pa~ 
ra evitnl" a moça.o a.prescntaQ.11. a camcra , seria o se-
guinte; · · · 

:--i -; º De fazer- hunm- mocão para adiar o· déhate·; Do adia-
·differiodo p.'ira qualquer dia s~guinte. Este me- .menta da 
thodo prat(ca-se algumas "-e;ms a fim de inteira-· ~o~aõ~ 
ment_~ se dcsemforaçarein da moção.;" propond'o-se .de 
adiar o debate atê huma epoca , em que se sabe, que 
a camera j<t estarâ· dissolvida, .como por exemplo '·, ·d\ 
ahLa seis'.meics , ' imbeO:do-se aliús, que os seis . mezeâ 
findão na força do -verfo, ten:po , ,em que o parla• '' 

'' 

(a} As 'mó~Õ•• consi~tei:ft'· muita.• ve1,s· n'liuma propo1i~~o gerai' 011 ab•tra- ... 
da, de que o a1,1etor ]>rctettdc inferit, nthuma subsequente resolução, algu-
m~1 Conscqne_ncl:ntpplicavel á medida , de que se fracta ; m;:is neste . c'so,, antes  
de propora sut primeira moção , o auct.or uc'o <"{l01·1'0<1a& serio. da c11u1equeiu- , 

, 11fs • q<1,,..tlc l~il) po1· c•l>j<..'.lo -~i<.t1·•bir. , ' 
~ .", . . ~ ~' ~ .•· 
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porque todas ns qücstõtis , que estão para' ordem à•  
dia, 'pódem ter sicto discutidhs antes que- se to'que na- 
moç~o P"imi_tiva; e , nestes dífferenl~s casos.' he~im~  
posm·el c!°Jer,ar ao fim, que se deseja , pedinrfo-se a  
ordem elo cl'ia.  

4~ ~ Prop::i1.1do:-se , que a camera .se. adie; por-.Do adi"a• 
que se lia a<liamentô dá Mmera , a 1noção proposta ca- mento d~ 
hc per si. mes;na ,, e. não se tracla de.lia na proxLma 3.si-. camera. 
sÍ!l'nl:Ílea da ca,nera. Isto com tudo nem sempre· pó-· · 
ele ter lugar, comõ pai". exemplo , quando sé esper~. 
quê entre· fml. discussão outro ne1~ocio importante.. . 
.., Ner>hum -destes· qualro cxpedir ntes, para· obstar- Expedi-
~decisão. de huma· qúest:in ~ p-'icre emprP,gar-se qüaI}- ente para 
dõ a cam~ra est(i em co1n miss:io. Porém ha outro , obstar á 
~t;e equiYale ness~ c:,tso aos d;>is ~lthnos , que vem a decisaõ de 
s~r propor a<> presidente , ctue abandone 9 seu luga.r ~ wna. q4e.~
pon1ue qhando esta moçfie> passa, finaliza a comm1s- taõ, qitan-
s!io. Pode-se tamlim:u pro1l.!}r , que o pr.csidei:ite dei- dou came-
xe o seu hlgar , fá.<:-'(l o '.relatorio das operações d'as-:ra está em. 
semblêa , e peça ·de4lois · lice~Ça de re-occnpar o· seu cõmissaõ. 

1lugar ' o. q~e yeni a sef·o mesma ' que -hum adiamen-:  
to. da cornmissão.  
. Huma moção disr.ertada. po~ qualquer deis meios pre- Em que-ea• 

c~derites ~ P')de ainffa ser proposta na mésma sessão souma mo-
(,session ) ; mas se li\"e!'se sido - rejeitada·., não pode- çaõ póde 
1·1.a ~er de no·v·o ap1:eserita<la s'enffo ém-huma sés,são ( ses~ ou naõ pó-
sipn') st=curríle. Cóm tudo, . a regl'a d-e que1 huma de ser pro-
~oção re:Jeila'dà ~m .éonseqtleneia <l.a c0llecla dos votos postadcno-

"'~e não tornara a p1;gpot' , íiào h~ huma ler muito utit ; vo na m~s~ 
' -

'1"Ô qucfr:I. TQ.Jos oa ohjcctos .. "ucse dcvcin. lrachr em dias certos, 'São c\lam.a--
dos ordens tlo êlfa.. li;to ·não Gbita a ~e, logo , c1uc se nlu·O a a1sem'Jléa, quai:-. 
4tllC~ q:te1,nht O possa nrop?r OU1~0 llC~o~fu 3"' P.X:IDJC ela C:3mero; e , em geral , re-
Mlvcm-se inuilos nogcirins antes quo se leia :1 primeira ordom do dia~ Todo o· 
mbmhro tbm êom tudt> dfrcfto '<l:e:Tcq.m:rcr a or<lem do dh•; e qu~ndo se approva 
esla rc'l.,uisiçào..,. lê-se a Õrdcm:do. clia imrnedi.al;,mP..tc, e a comer.a he obrigaãa 
a d,iscntir hum do; negocios .noita . 1n..,.;p190..' Com t11do ,, csl.•· l'esoluçlio pàd1t 
redtizir-se' a q.uc se tr'3cte n'oulr\I ;,ccasião nltcrior a questUO mcncioilada ·aa or-
dc\n do dfa. Por cxcrDplo , dÍzéndO .:1 ordem do dia , t que a camcra se for.me erÍl" 
coJUJnissão· g.t:al pa'-a c:c:am,tna~. o· estado coJUmerCial da lrlatt:ia,· ~de f1111er.s8 
huma moçiio para se. reljrar esta ordem, ou para que a camcr.:1 se forme actualmea.· 

" .te êw:"commis;ão sénl p:u-a ~i~··~é, ~fes11~tfv~m-en1.c a .c~ta moção pode.. 
.'°tirop9r" por ~rnc~da, rfuesé· s1Ípp1"im~ a"ifidl:t\·.1:st nçftl1\lntrn!t! .• e. qúe se lhe :nib-
st~tuã.Q.as de :wg.:1;1u.!o:. f.:.ii:1pl'J:ÚllliJ. 1 o:t al~ul:i-u.ut•·o.dia ruais. tlbtJ~a~ ~ -----" 
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-1 · 5 porque . facilmente e muitas vezes , se illude '· .fazen,d11 
,scsswn). qttafquerténuealteração nos termos ou naforma ' Óá mo• . 

ção. ' · 
Com os meios, de que temos r.1Uaclo , operà-

se menos efficmm~nfe contr:i huma moção , do que ra:.. 
zcnclo-a rejeitar pela ,sim.pies negátiva ; má:> r~lo ex-

. pedie.nte ~ {lue nos restá a exp~, deve-se esr.erar ma-
. . ,. 1s fc~hz rcsu tado. 1 

De emétt- 5. º Póde acontecer., que com húma emenda sê pro-
Ja-, que ponha exactamente o ,contrario- ria mocâo 'primitiva , f!, 
destroe a -que a Cffi(•nda seja á<loptíldi~; , Por exemplo pertenden-· 

moção. do-se fazer censurar os mmistros , pode-se própor de 
_ . os elogfar1 Isto aconteceo em ·1745, quando sé pro-

poz a moção :=::: e< ciue o p~~amenlo de 40000 libras c:>-
1c terlinas feito a(?_ Duque d'Aremberg -por ter posto as 
ct tropas austriàcas e·m movimenlo em 1742 , foi hu-
<t ma perigosa dilapidação·do dinheirn publico, e ten-
« deilte a destruir os direitos do Jiarlaménto » = Pro- ·-
poz-se huma emenda pela qual, .em lugar das pa)a<;ras 
hutna perirrosa dilapidação &c.., se iúserirão cst'outras'' 
::= d « era necessario para pôr as tropas em movimen-
« to , e ilec~ssarío para bem da causa commum. » = 

'Maneil:a O antagonista de huma moção propõe .as vezes hu::--ae .fazm·ma. emenda' que,faza moção ·tão violenra' que a ca- . 
pe'rder-se ll!era não pód·e admittir; mas r~tc e·xpedienle ne·m sem-

liuma mo- pre he febs. Em 1780, Mr. ' Downtng fez esta famosa 
çaõ, pro- moçaõ::: e< He opirliàõ da camera,, que a influencia 
pondo 'uma da coroa tAm crescido , ''lli crescendo , e que · deveria 
,cinenda, q' cliiniriuir » ;::::: l\fr. DLmdas , qucrend" fazer regei· 
a Cõn.i: t i.t11.a tar a moçaõ , propóz por emendas - de inserir depo-· 

•rm.ito is das palavras =He opiniaõ da camera, estas outra!! 
violenta: faz:~e a.ctualmente neç~ssario. declarar, que a i'!flu-

eJ,1cw da: coro'(], &c. Mas esta' emen.àa longe de assus--
tar os partidistas d~ opiniaõ primitiva , os contentou. 
F;ll~s , a adcplaraõ immedrntamente '· e a moçaõ assim r&-
forçada pa~sou como' resoluÇaõ âa 'cam'era. 

Outra ma- A!gumas ·vcz,es propõe-se emendas para mostrar 
neira ilefa- os' irtcbl'ivcniçntes e perirros de huma proposiçaõ; .e 
z'erperder- istó com: tanla evideitcia , . que a camera naõ lhe póde · 
~e uma mo- dnr a sna aprovaçaõ. Fazendo-se· huma moçaõ para
fªÕ por . qGs se aprese~tc1u- copia~ de· todas as 5artas . escript~ 



( 2.21 ~-

pdos _consclhéh·o& { lords ) do almirantado a cerlo -offi.~i- meio ' ele u-
~l 4e.. m111'inha ·, pl'Opoz-se hµooa emenda pam lhe a- m9 emen• 
juntar estas palavras .::::= as qua~s cartas podem c_onter da, q' dei-• 
f ord.ens , oi~ referir-se ·.á' ordens naõ· executadas xa sobre-
'" e ainda em vigor. = Tendo sido aprovada esta e- sahir os se-
meu<la, a moçaõ prim~tJva. foi rejeitaçla á unanimida- us perigos.
iie de votos. · 

Recolhcm-s_e os yoto~ dos membros respectimmen- Duas ma-
te \l q ualquer moçaõ da maneira seguinte : o orador neira~· . de 
( p1:esident<::) expõe aquestnõ por extenso' e depoís diz: collectqr 11 
<iquelles s~nlwn:s , que forem - destci .Óp1'niaõ, di1 aõ votqçaõ. 
s~m ; e logo depois dizem sim , todos os 'membros , que ' 
saõ.:í. favor da inoçaõ. O orador ( p_resid<?pte ) di~ en-
taõ : os senltores , que f'oreni da opiniaõ contraria , 
devem dizer naõ (a) ; e 03· membro.o dizem naõ . 

.Neste momento , o orador '( presidente ) avalia pelo motim, qualhe o 1a(io que te1IJ a maioridade ,  
~ de'cidc em couseq11encia disso. P9rém se algum dos  
membros náõ está satisfeito com esta dccisaõ , e in-

,sis't~ .rara que ~ can1~ra se <livi~a , . ella n uuca se recu- 
sa a ISSO•  
.__ ·A divisaõ da câmera faz-se da manei,ra seguint~.  
Os que S<lÕ de hum parecer sabem da sala , e os que  
8:<1Õ de pa·reccr contrario deixaõ-se . ficar ( b), e nome- 
~õ.:.se dois ~embro~ de cada pal'ti<lo para contar o res- 
pcc;ti vo numero de opinantes. 'Estes membros, assim  

.,úom!:!ados ; que se cbamaõ enumeradores ( te/ler.o) , 
ú~m·dize'r, ao o~ador o bumero , que contaraõ, o qual 
o declara a assembléa. 

Todos os membros ,_.que se achaõ na c;imera quan- Todos ris 
do eHa se <liv ide , saõ obrigad:>s a °Votar ; e a ninguom _;,.embros 
se coiicede' ser neutrn , ou retirar-se. · · pres~'ntes
: " o orador ( pre:>idente ) naõ tem direito de votar ' saõ o~riga~ 
a memis que ·naô _ ~aja empate devotos ; por que eutaõ.~sávotar•. 

. (a) Na camei·a ali"a (dos pores) -bum P?" naü opina clizeodo sim e liaõ ;' mas 
.,_!endo c:ontr.ote w1 . e o~õ cp,a.tco.to-. 
. ~  

.(h). Ha.regulamentos pan mostrar quando devem sohir os que sail .pelo affirma- 
t\va j m:u eito&:!. regr.:ts n<'l.Õ "V:tlcin a penu de se menciona:·e·m aqui. Qttando D ca-
·~era so ·fo;rn:t em commissaõ, a Jilisaü dos voto:: 11~\Õ se faz s:•hindo d.i ·f:illlb. ; 

n ur.iájaD41Me °' clQif- l'arlidos ll•J dQ:t- oppç1te • l'àoi 1111aioeJn•1at.i;; 
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( ?~~) 
J)ôf?i'il,d(!r. o seu ~ot9 faz-:~ -prl:'.ponderarM , e dedde.. Elle nun! 
( presiden- ca póde. mes-1no faHar em hum deba~~ ~ excepto qu<)udo 

• !e). Caso.i, ~·e ll'lita .d' expl!car a ordêm , ou a m,anêira <le proceder 
e1n que o nu~negocio em de)i~eraçáõ. Neste caso, limità;se ~ 
S!fzt 'Vl!t.o é ~xpor q~al he é1' orde~ da <:1n}era , qua~s sa~ . as n:1~." 
prepf!/Zf!.e~ Miras ~e _p,roce4yf .; Jl!.as ·nao ·Se l,he prem1tte ~1sc1,1ssao 
rante·. Ca- àiguma,· 'Corit tudó , se a "câmera se· forma em com• 
sos, t;f[l rl missaq, q 9r4.f!or ( p1e,~frlen.,te) tem direito, Qaõ só a 
elle pÇde fallar durij.nte ·o del:iate i ·mas tamliem á vo~ar ~qbre a 
fal~ar du- JJl!JÇllÕ~ Jsr9 raras -v~zes elle faz ; antes se retira ao 
rar!,ti: o _de- seu lugar } oque só p:Jd.e pratic? r n0$ casos de d!visaõ. 

'btiíe~ ~ razàõ , por !Jµe n~õ ti.e P~.mliiticJo ão ora.dor de votar , 
' Razao ) ·eiµ certos caso:s , e pMe re~u~ar 9.i;eu voto em to~ost 

por que el- lie p.rovavelmenl~ para que nãó t,~nha motivo de se unir 
lenunca lie -á qualqu.er partid~ l e para que possa conservar a Jl1.ª~ 
obrigado á stt>icta hnparcialidaµe. . · . • 

,yo'tar. Na cameri,. dos "Pilres , ª·orf<;te o orad~r '( p~s~~ 
Do ol'.ador dente) he ordinar'"nieqte bU1:n do~ ministr9s do rei; 
( presiden- pois que se alribuci ~st\j.s f~ncções ao c_ha!Jceller, que 
te) na ca- :sempre se- presi:míe peftt>n~er ~i lnpn partido (ao do 
mera dos min1stel'io) -~ elle tem' direito de fallar e de votai sobre 
pares: por cada . mo.ça\) ; com ~i1t9 que ~~.le 1~es,mo s.~jtt hum dos 
q'ue ' razaõ pares ( o que ordinariamente acqn.~ec~ ) aind_a que !1aõ, 

. éf/e p~de ~é necessidade .) ,: e s.e COplando-:~e OS VOlQS , Se acha 
fallare,vo-. i.ffu~lqade ~ naõ,se fldn1itte a moçílÕ , e con~idera-se re· · 
·tà1;, e po/·- ptpvada, 
qe 1'ãzaõ · ~ando a ca,mera toma hl,l~~ re~oluçaõ . g~ral rela- . 
o· .seu 'voto tivame,nte á sua,_. mfl~eira de pro~e~c~ , a~ que se c~a.. • 
naõlze prema ordem permanente, todos os ~ep.ibi::os tem em 
p,on4~ran-q,u.,.lquer occasiaõ , que seja ? Q · çlirr,i(<,> ird!vidual de 

·-tf!. , f~er ~xecull}.r esta orderq , sem .{>rqpor µiqçao alguma, 
Direito, q' nem col?-sultar a opiniaõ Ua ~a.mer'a -á este r~spei~o. ' 
oualquer Huma destas ordens· pennanentes consis~e epi que 
m.er,r.ibr_9. .se na~ possa .proce~er em negocio algum , .se p~ meqi"'  

teni i·erati: bi<os presentes naõ chegaõ á quarenta. ' Neste caso a  
vamente a camerà deve adiar-se ímmediatamente ; e , em virtu·  
o q' se cl1a de desta regra·, o oracfqr (presidente.) , _se~ a pr.esen.. 
ma lmma ça do qual nada se póde começar., naõ deve deixar 
ordem per- ~rac~ar negocio algum, sem que se co!lt~m .<Ju:re1i1ta 
manente. membros na camera. Com tudo, ~e a ~hm1.nmçao . par~ 

Ordem menos de quarenta succede no decurso das ·operações ~-... 
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os- 11egocios· podem centinuar, e contiQ~5-sé·muitas ,.~  
7.es ~ principalme1,ite quandQ. elles nlJ,Õ.. saõ muito qp- -.  
portantes ; mas se algum membro e:x;ige , que se con- 
te a assembléa, far.-se necessario proceder a este'Ç!l~.~u •  
lo , e é!:chàn,do:..se 3 que o numero dos membros , pre~en~  
tes he para menos de . quarenta, a camera de_ve ~mnJe.
·diatamenle adiar-.se. . · •  
· · Outra das Qrd_e!].s pêqnanentes ~ai:ida, que dup Ordem  
'ràríte o debate, se naõ C?nsinta na cam~ra pessoa algu-.pennanen- 
ma eslr;mha,; ~om tudq13. e5ta lei raras vezes.se ·ob'ser- teparqnãi)  
va : mas qualquer membl'o pód~ á todo. o t~mpo at!lmittir  
insistir, que ella s.e exécute · rigorosamente, e· devem- peçsoas es•  
se p.ôr logo, f6ra d'. as~~Il}bléá as pess\'.)lls estranhas , sem tranhas :·  
q1~e & car~1er<J. s~ja o~rig~dà a tomar huma resoluçaq a casos , em  
este respeito. E&ta lei nunca se ohserv~ ; , excepto qu- que ella s~  
_a11clo ~lgu]l} _dos circunstantes estranhos toma a liberda- põe em e-
_de de app,h-1;u9.ir 'batendo a~ máos , de a~sop~ar, o~ de :J)eÇUfãO. 
~azer Hualquer outro ip-otim tendente a mterroínp~r as . • . 
<>pera,Ções ,da camera. · · · · JJ,wersos 
. .i\.\~da que a camera dos commun.s naõ se,ja , con- meios, qut! 
Slc~eran,do-a theoriéamente , mais do que-hum COl"pO . OS .com,-

' legislativo (OU dizendo tnelhor, huma parte do Clll'JlO.mU71S em•• 
)etjislativo.) i' com tudo, diversos .meios lhe daõ influ,. pregão pa--
eriéia sobre o poder executivo ; por ex,em.plo : . \ ra injfluir 

1.º Negando-se a dar dinheiro p~ra, ohjectos , qµe _sóbre o "~. 
o~ commuus r~p~ovaõ; como para . fortificações, i;ia-.xec_qtivo, 
'v1os de guerra ; ou tropa.. , . taes como·:, 

2.0 ~egando-se d' ~uthorizar ( darlictmÇI!; para te- Recusar 
crutar) à ex,er,cito ; porque he illegal ter em serviço de~ conce-
trnpas e_m tempo.de paz, sem o consentimeato do p~r- .dtlrdinhei-
lairiêntO" , ou de Golíetar fundos annuaes para . sua ma- 1.·o para oh--
nu_~ençaõ. . Estes dois objectos .forma? Qrdinarjamente j~çtqs pfjl"' 
parte de 4um mesmo .acto (lei.), a que Sf:l chama o ticulqres. 
:ª9t? contrll,_ · as de~ordens ( muti1U:rie J , o quál nunca ~ Recusa~ 
se•.p11ssa pQr maior esP.aço de tempo do que o .de hulll. d1auct.oti.• 
anl10 i- e .i .- em const;q':lencia disto_,. se;naõ se renovasse z~ro exer-
o acto c<;mtra as desordens ( mutznerte~ ,.. todos os s<;>l- cito.  
dados pcderiaõ desertar impunemente."  
...J.._º Negando-se a conceder subsidios ,n'alguns ca- Recusar  

'.so~ p~~-ticulares, ou até. q1.1.e, o re_i tenli1;\ mud~do de comfir;io..  
·conipoi-Camento a · respe~to d algu.m ponto des~gt~da- nalme,nte  
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..Je :tMl"e::."'Vêl < ·~ 'cimrél'a'. '; sendo ., este comporJM1Mílo tffaqueffog, 
,Jer subsi-··dle q·ul:i if camera stt ressente , ·mas so·bre · o <;1naf nunca 
pios.. ·ex.priml:l o ·~eu: 1'essertlimento em votõ <l~ll'm~ . 
R.esolutjtw· ·'. 'l:º' ·Tomando' uma resolaç:ãu, ·qi.rn.C'ensurf! o que se 
to'!"-ada pe-'"t~m f.eitó, ' ou'.~' indique º. q' se.tle'Vel'iél.fuz~r; c~jo. resol~
la camera 'Çáo~ camê.ra ·às vezes commumca ao l"et pGr meio dl~ h11-
e diriiida·ma rep1oesen'tação ( adresse) ., outras vezes 'C1'rca·rreg1Jndo 
:· 'fto ·1'ei, 11quelles dos memnfos , que. são consefüeiros d'Estado , 

' Dtiz's -ar-'de •!fY<t'rlici•parem· a sua magestade isto mesmp. 
-'~VJld$ de .· A:·~mera tém simplesmente votado n'-alglimas oc-
casol, em i'.!à'Siões) _que eHa nfio confiava dos ministros do r'ei.• 

' "que 'a cti· · ' -O ~i·não ·~e'!f:ibtjgado'll "Cõ_nformàNe a repreSei-
·meri1. "iúzõ1tàção=(-adresse _, a1guma da calJlera ; .mas recusando•se 
~'tem ·confi- a' ~str; ·de 'dms cotisas a camera faria provavelmente 

anca · n0s• huma; '· · · , . · 
1" "ministro . · Ou ella: accusaria ·os min-i~tt'os (a) perante ~ came-

("séereta:.... :ta dos pares , se,rt ·por lerem 'ittôôselhado aquella ne-
rios )• • :g&'t:iva ·~6 rei , seja por '. qualquer outra circunsta.ncia 

Càros., (!tn ao seU' çomportamento ; visto que hutna . das max\mas 
'que. o"rei·se ·~~ co~.sti!,uiç~? in:gle~a 'he) que .º rei não p'óde faz~r 

"nega"de ' lnàl. · Nao pode ha-Vêt'. 'li.elo .aJgum emanando do ret, 
·tondescen" p,~lo qual lü~m oli outro de-.:iei:is ministros não seja . ros-
'lier ·oorn".a;pón!lrtvel:; :,porguà sempre se suppõt , tanto . de facto 
v<,ntad<id'.. como em th'éorra·; que 9 t.ei ~não :pode errar., e , 'em 
·rzsse~blea. ·~~nse~?~nci'.L _~i~:o '· .bs'.,~~~l~res do mal, ~ue se faz. 

-Respoil- em seu n<>me •, sao respousa..,.e1s 'Com a -sua liberdade , 
sàbilklâde a sua fortuna , ou com suas ~idas. , 1 . 

dps· ·tmiks- ... :" Oh.; "havendo negativa ·da parte do rei ; a came-
ttbs · ( se• 'r8 "emhara'1;âi'ia toda a marcha db governo , Iiiio conce-
~tetario~')~--d~.n<io ·s1~b~~ió~~tgü~. '.~~~e --~aso he precis.o ·que o 
' Rer:usl'tr tl'el -se :resigne a 1_Jludar de mm'tstros·, ou que dissolva o 
subsidias.. 'pitclamento':; ··ti quê vE!mil"sêr"de 'facto appellàr .ao po• 

Beque ma"-VÓ'': "e ' "elil· l!onsequen"cia . 'disso·' a nova camera ~os 
nei'rasede- tómmufl's segue o ê'ómpôrt~meritó' Üe seus ' antecessores)' 
ye conside--·i>U toma · hhrif .j:)artido 'coihrarió, segundo observa:, 

-."rar- huma ··que o '.poblfoo a·pprova Otf '-réprovà a· condilcta de seus 
dissolu.qão precederite5 represêiitantes. ··l'' ·- · '· · · 
tlo parla " · tN · ·, 

'inenl-0.. · · · ...~ ,.. .... · ,:h·* • · ·, ~... .:- ·' · f ,.:·i .-1:" ... , .. .....:·· A . . : 

~1 .~. ~o;',, , h ~ "~ .•.;' •. '1 t·.· . ,.. .· ~- . -l. • 

t •) A fato cnamii'o impeàthmcllt Çcalai i11hiliido ,.o cólltiuuar 1 e;i;c1cq • 
~'ÍiiÍIFl~~'), · · ·;· ,. " ' · ·: . .. , · · .. ~:· .• . . ;., 

,, 
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Com tudo , a d°i.ssolução do parlamento não fina- do- pa;la~ 
liza a accusaçifo inlenla<la c0ntra bum ministro ; deci- men.to.~ 
dio-se isto fioalment<:i no reinado de Carlos II. , - por Estq dissO-
·occasião da famosa acção inlenta<la. contra o setl minis- luçaõnaif/i 
tro o. conde · d:c Denbigh , que depois foi elevâd_o. a naliza uma 
Duque de Lceds.. ·. . acÇaõ in-

0 rei não pode , de man!lÍra algu.ma , impedi; tentada 
à camera de. prosegufr hmna accu&ação alé á senlooÇa contra um 
final ·; mas tem de.f)e>is o dire.ilo de p~rJoar. minist1·0. 

Os privilegios dos memlltos do , parlamento con- O rei naõ 
t1isten\ na certeza de não poderem ser pl'ezos por cau- tem meio 
sas ci,,eis ·duranle a -~essã.l ( sessiort) ., uem quaz:enta algltm de 
dias antes '-OU depois <la prorogação : o ·que de facto se oppora 
comprehendé todo -<H:effipo <la existencia ~o parlame.n- r:ste pro., 
to·; •porque elle nunca~ proroga p·or .mais de 80 dias cesso. 

Esses pPivil~gios lambem coi1sisLem. na _liberda- f!mu dos 
de dos dehales .: hum membro do purlame11to :não pó- privitegios 
de .ser r~sponsavel em tribunal algum de justiça, nem c[os ""em-. 
de 'qUUll{uer Gutra maneira, cxcepto aG par-lámeuto, bras da 
pelo que d~z ou faz no mesmo parlamento ; ainda mes-' parlamen-
mo cpie b~t\l.ve~seiu· razões de muiía .i.ustiça para o ~er- to co:lsi.~Le 
Sl:!guir; (.:011sid.era-s~ esta prer~uL1va como de tal un- <:m itçzopo-
porlancia , que della se fez hum aitigo do bill dos di- derem, ser, 
reito~ {a9., o <{ual, ua occasião d'ábertura de cada p1'ezos por 

' novo pal'lameqtõ ~ .se requerer expressamente pelo ·ora- cdusas ci-. 
Jor ( presidente) em (lf'esença do mi. Y{Jis. 

Qualquer membrn póde :com tudo SE(r castigado Outro _con-
pel.a camera , em que tem proferido algµma çousa. l'e- siste- em 
pl'ehensivel:: e .esle castigo póde ser huma reprehen-: não serm~. 
sãe , _prisão (b j , ou mesmo a expulsão. A ·camera responsa• 
porém não póde castigar os seus membros pelo que eh veis áo 
les.dizem;; a ménos _que as suas 'palavras. não se·jão .com- parla;neft~ 
JDentadas e censuradas no momento immediato , ao to, seniio 
cm que se proferem. . d9 que di-

A camera dGs communs he tão cio~ da sua inde- zem oµ,fa-

( b) Huma; pessoa nt::1nd:1da prender p~la c:imera, não pôde conservar-se pre... ·· 
.tscnão um'qu:mlo aasscmbláa cslá junt:-~ No 91omcnlo, cm que o l'>arlamcn; 
to &e pr._9l'OS:l', .es$apcss9ap.t~,lle r.eciuerer a sua ~ibci'datlc, ,e de.vc~conscguir.. _-. , . o. ~ 
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" ·-ietrt ' 110 pend~ncin • não- sô respectivamcnie ao rei t' màs re~ 
parlamen- lalivamente ú camera dos pares , que nãó1 concede á 

to,. huma nem •á outra aucloridade tomar conhecimenl() 
;fw,i]dié.:.· (discutir ) de h{1m bili , ou quaÍquor oulro olije_cto , 

çã"o da ca- sobre que ella esteja deliberando ,- nem elos ·votos , que 
mera sobre se <lerão , ou cios discur8os , .qüc se fü~rão por quacs-
seus 11k'1n- quer de seus membros.. Elia . considera a acção de 

·bros. tomar' O conhecimento· ; OU· ·de' se informat• de ·qual"' 
. Ciume ,. quer destas cousas , como hum11 violaÇão· de scqs pri.,.. 
qite a ca- xilegios. . ' ' _ · 
iuera dót He em allenção ao mesmo cim~e- da sua indcpc1í-. 
eom"~uns dcncia"' que , lo',go·que o rei faz hum discurso ús <lu-

tem da sua as camen.1s do parlamento, _na occasião da abertura 
imdepcn-ccla S€ssão f session ) , a camera dos _com111uns; ·101'-" 

ciu. nando a ·entrar na sua' camera, occupa-se rcuu!ur e cons-
.!Como se tantemente d'algum negocio ;,. como por exemplei , de 
manifesta ler (discutir) hum blll ' antes de. tomar o discurso do 

este ciume rei em considep1cão. 
no acto - De todas ·rt's imprudentes acções de Çarlos I. , nen-· 

d'abertura huma excilou mais furor no partido popular, :como 
da sessão a de entrar pessoa!me1He Tia camera pa:1·a · fazer.. prmi<ler 

.(•sessfon), c!nco ele. seu.s membros ',. cuja ·'conduclu: padamcniM; U 
Furordos tmha oflcnd1do. 

· commwis · ·o parlamento., comó parlamento cwmpicto, is* 
contra Car-to he , composto elos tres ramos da .}eõislatura , ú;io 
/qs J.. , e pc,)de operar senão estatuindo leis :· mas cada huma: 
porqúe. êlas cameras póde füzer, e muitas vezes faz·, ''ari~s ou-

' Definição tras operações , que lhe são particulares. O rei ,. 011 
do parla- pares e. os comm~ns concorrem frequentem~nte ao hles-
mento ,.. ou mo;acto ; o qual , não tendo com tud.o ·outro· carncter 
do. corpo ma:1s·do que o de humo. operação d{) ' qualquer dos t1:es 

I~ legislati- corpos em particular , não se consi~em como acto ( ki ) 
'va.: act-0s do· pa-rlarnento.. '. 
fiitos pfJ/às He por isso , que nas acções .intentadas a respei~ 
tres raliws, to dos delict~s pnbücos ' acções conhecidas pelo. nome. 
(poderes), e~ impea~~mwnt, Oli communs sáo os accusadores , os 
que naõ são pares são os .l uize-s , e o rei , con1o niágisrratlo· êr(car-= 

actos do regado do poder e~ecuLivo , executa a sentença , ou 
parlamen- p_erc;loa. , 

ttJ. Por tanto , a re!'>posla do rei a hurna re... 
prnsentaçuo ~e a dres.se ) das . duas ~ canwras, ou 
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de Jntmar delbs , sempre se· dá na $ua qu~licla
tle.' de ·magist-ra<lo do podei; exe_culiv() 1 e não cd-
mo l\um \los membros do corpo legislativ-0. 

Cada camera do parlam~alo opera muitas vezes Ac,taS"pafl· 
·em pa!'Licular , seja: interportdG-se em ' negocios , que ticulai·es 
são das· attribuições tfo poder exec11tivG, seja p1·oced.eudo de cada ca-
como tribn:nal de j.ustiça. . mera. 

1 Quando :a camera se intromette n'alg11m negocio Como lzu- · 
;PeI'~ncente aa p0der executivo, ella o · faz· tomando ma came-
~implcsmente huma resolação ( 11) , 'ou apresep..tando rase intro-
huina repi'esentaçãci, ou huma·ad111oestaçã'.o ao rei. mette no 

Com t11do , q11alquer das cameras vota de vez que per-
;errt quando resólucões ; qlte devem simpfosmenle· ser- tence .ao 
vir .d.e< base a operações ulteriores .;- taes como hum blll'poderexe:-> 
a ·propor, liurria representação ao rei, ou hum impe'- cutivo. 
acJiment.; · · - Das· resa.:. 

T atnhem algumas vezes se tomão res..o.Iuç5es; uni-luções des~ 
•catnel)te· ;tom o· tlesenho de ·se· nellas- estábelecerem tinadiú a 
~espJ_uções· subsequentes ~ .como quancl() buin . membro servir de 
u'à5sembléa_ pede ' 1 q1rn a camera ;de~ida a respeitg de base a re-
'C~lífü prGp?siçã:t> geral ou abs~ra~ta·, da: ~tia! elle ten-so1.U.~õf3s uz..:-
--cwna ·derivar ·, em 0ütra seguinte resofoçao , algu- tehares. · 
ma'cons~quencia.a_pplicavc1.Çi me~fda, que tem em vis- Co11u1 se 
,ta. · Nesta· espee1e de ca:sos: espe1.i1-se:, e he do costu- desenvol-.J 
me·' que' antes. de propor···a pri?ieira resolução' que·'vein as re:.. 
se qner fazer 1:ómar· , o seli aUCtór desenvolverá iodas soluções j 
as resoliições· subseqtiéntes , ' que tenciona . propor : 'depois das 
compórlanda-se ··d'outra ma:nei'ra , poCferia· su.cceder , outras. 
·que a camera tomasse huma resolução -;· qrte' ou fosse-
imitil' ou incapaz -de se :derivar dellâ cons'equenci~ 
.algutna ,,~. ou tendente a tomar· huma medida céintra-
~ia â intencaõ d' assenibléa:.. · 1• • ' 
/ ··, Ma:s qualquer membro peide tambem pro.p&r de Resoluçõ:.. 

tomar·resoluções, que :naõ se- destinaõ a:·.· servh'Ae ba- es declara~ 
~e a operaçoes ulteriores; como por exemplo, quan.- torias., 
do'a ·'camera loma ·a resoluçaõ declaratoria do que ella • '!.. 
julga ser lei 'a' al'g.uns cas!Jj ;partieulares." • · · 

. ' 
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pa·'o seu lnr,ar. Se ·naõ he m!lmhro d'':issembléa ,- ou 
·ttst:Í· ausenle , de; p1iz , o orador ( presidente ).com-
muuica-lhe ~ agradecimentos po1· meio de- huma car- ·• 
ta •..•Quando os agradecimentos são para toda a equi- , 
pàgem de huma esqnadr.a , transmilt.ern-se a todos os 
cornrnanàantes dos di!ferentes návios ; a fim de clles os 
communica1·em ás suas respectivas guarniçõe!>. 

Alr,umas vezes as cameras .do 11arlamento dedicão Honrasde 
honras úmemoria de mortos iUuslres ; como o fizerão·dicada.~ pe-
volando exequias publicas em honr~ de lord Chatam.- las came-
Assim tamhem , duranle a ultima guena, resolvêrão ,1 ras á me-
qne se erigis~e hum monumento á memoria dos . capi':" moria de 
tães Bayne , Blair, e Lord Robert Manners , por te- homens il-
rem morrido gloiiosamente co1ribatendo pela patria;. ·lustl'e~ 
nos ztltimos combates ., qfte se derão nas b?dias occi..: mortos. 
dentaes: .Outras vezes fazP.m os communs . suppli<43 
( adresses) à coroil , pedindo-lhe de recompensnr o'tl 
des·pâchar hon~rificamemle. indiyidn?s pa;lícu'lares , 
que o tem mcrcc1clo po.r .sern~os fe1losa palma. 1 

- :Alr,ttmas wzes as cameras tomão a resolução de Censura 
censurar o comportamenlo c\e . éerlos i.ndivi<luos , e resolvida " 
outrãs vezes tambe~ •resolvem huma censura contrapelascá:r.e--
quaesquer ·pessoas , .. que ousasssem fazer , pelo tem- }'as. 
po adiante ; . algtil}la cousa expressamente reprovada 
por ellas. Tal fói o que aconleceo em 4: de Março 
i 782., quando os communs votarão; « que se consi-
(< der_arião como inimi~o_s do rei e do paiz , todos 

,(( ' quanlos propozessem ou tenla,sse,m d'operar a coo-
·« tinuação de huma guerra·offensiva no continente d'-

<< America. 11 .itieios de 
O unico meio dtJ destruir huma resolucão toma- destmit u-

da por huma das cameras, he decidindo . es~a mesma ma resolu-
ieamera; que a resolução se risque nos seus registos. caõ. 
;: Mui.tas vezes a .camera' presenta. o seu memorial .itlem01ia 
•( adresse ). ao rei . para lhe recommendar :algum acto ( adresse) 
particular ,. e out~as vezes para o informar .4a opinião que se a-:: 
da camera respectivamente a qualquer_ assumpto. Is·· presenta 
to se faz -0rdin.ariamente apresentado ao rei na fórma ao i·ei par 
de memorial ( adresse ) a . resolução ·, anteri.or , que a -huma das 

.tame.ra_tomou. He assir.n , que ~ ·2._.7 . de, .. _Fevereiro caTn!;:ras ·~ 
1.782 a camer'! dos com.llluns co~eÇou resolve~do - ; para, o im-11 

• 
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formar das ú que hc opi_uião da; camera , qtre 11 eontinuação-- de. 
' rJ',eSoluçõcs, « huma gµerra offe11siva no .coutihente tla Amcrica. 
ifue.ella to- n, septei,1tl,'ional , a fim de vencer . com . a força militar· 
1™1ll ante- <e as· ccilonias revoltas; sômente serv.iria d'é'nfraquecer, 
riormentc. « os esforços deste paiz contra seus inimigos dá EiÚ'ó-

« pa, e que ella teade perigosa.mente, nas circrins-
« tancias actuacs , a. augmenlar· a llllll\la i'nimisade ,: 
" tãb fatal aos interesses da Gram lketanha e d'Ame•-
« ri~a , e a fazer 'inutil , imp_edjndo huma. salutifcr.a 
n 1 i:econciliação 'com et paiz , o a4'dentC>desejo ,. tão .fo-
a lizmcnte declarad<>. por -sua magestade , de ·restabc-
n lecer as doçuras da tranquilidade publica. « Depo-
is <lesta resolução pmpoz-sc lor,o ,. e rcsoh-e9:-se de le-
nr perante sua magei>tade hum· memorial .( adresse Y 
represcntando~Uie mui\o humildemente ;- que a conti"" 
nuáçfío _de lz.uma gi~rra ojj'en.~ii1a &e. ; répeti111Io sem-
pre as .palavras da pri1neira resolução. 

F-01mulas, . · As formulas para ·presentar estes memoriaes a sua 
com que se magestade ', nem se-mpre são às. mesmas.. Com tudo 
apresentaõ ·o ~ais usitado na càmera d.os c9mmuns, he q11e os a-
estes me- preseI,J.tem aqu.dles de seus membros , que · perten-

moriaes cem ao conselho do rei (consellto d'Estado) : e- na 
( adrcs- camera alta , por aquelles· pares , que tem ·e111pregos 

ses )~ particulares no palae1o. Porém algumas· vezes , q~ian
~o o memorial se refére a objcctos d~ grande . i\Tip,m·tan-. 
eia, apresenta-o toda a camera , como àconlecro nó, 
caso acima tnencion'àdo , de que resultou acabar a g.u~r. \ ' ra amer1q111a, 

· , Cômo se . Algumas vezes as duas camems se reunem pílra, 
·reune"! as fazer huma representação ao rei , e nesse caso ella se 
-duas.c4me- apresenta por huma commissãé> edepulaçã.o } das du-. 
raspªfazJr as camerns nOm<(ada para esse mesmo fim ( em .cuji>• 
estes me- caso os communs enyião o· dobro dos membros , que,· 
· moriaés, mandão os.pares·) :. ou as duas cameras em corpo en-· 
(adresses). tregão a mesma ·tepresentação. Tem acontecido se111

: 

apresentado hum · destes memoriaes ( aclPesses ) pelo~ 1 

dois oradores ( _presidentes ) ; mas estes exemplos sãó i 
mui raros. · . 

Como se . As pessóas , que· apr~sé~tão hum mêmorial· ao. 
'tpansmitte rei , enearregão-se lambem da sua resposta ; pois. que.,?: 
~ rcspostq aiqda.que el.te,nãQ. .seja. -obógado a i:espon.d\}r ao· .~ 

• 

• 



morial ou representação de huma das camerus , ou- de do 1rei :' lf·  
ambas: , " c_ qúc haja hum cxc~nplo do re,i· Gttil_herme :, casf$, enf  
_oqua~uPnh~ma;i;e~p~sla dco-a camera, dos comrnuns, qu~.. s"ç , l11t!  
que lhe pedia d cxchur do conselho -d Estado os lords e·vita lll~~  
Somers , e Halifax , ~ o conde de Po1'.tland ; com tu., céssidad&- 
do., he do .costume, que o. rei dê resposta a estes me,. de huma·  
mori~es (.adresses ) ; mas algum:is vezes cm ' objectos respos~~  
clelimdos .,. a respeito dos quàes o rei se veria embara.:-
çadq para dar huma resppsla ., a ramera póde .,,preferir  
de 1ião a receber ; neste caso , sem presentar memo....  
J'iaj alffum , ella faz sómente con1 que o rei saiba as  

l 

sul 'resoluçõ.es tomadas ·; como succedeo 110 anno do 
.J? .4. Tendo a camera appr-0vado a 2 de Fevereiro 
« uas resoluções conccbida!i nestas . piilavras : que he(( r opintã'.o da camera' que a presente, difficil e criti:,. 
«~a si Luação dos negocios exige _huma administração 
<< rmc, yasta ( nos seus inlenlos .) , cfficaz ,. operan... 

/ (! do de conf.or.midade., tendo _títulos . a con6unça pu-
(( hlica) c títl , que _possa _pói: fim ;;s tristes <li\-is~es , 
<f e ús desordens de,;Le paiz: e q' he n opiuiaô<lesta' came-
1 l'a ; qne a conlinuaçaõ do poder dos ministros ( Sa-

cretarios"d'.Estado) .a'cluaes, depdis da.rcsolu~~ des., 
la camern, sen·c é:le obstacnlo a huma· admm1stra::-
<,;aõ firme, e-flic.az , vasta. , e o niforme , am~i
ca , que se,ja capaz 'dé salvar o paiz ( a Naçaõ ): _« No 
dia seguinte a camer:a votou ~ 1i que _as ditas resolu-

~ çõcs seriaõ humildemente levadas .. á. ,presença. de su:i.  
r1 Magestadc por aqueUes de seus membr9~ , que fos- 
J sem do mmto homado consel.li.o privado de sua ma- 
ce 6e:>ta<lc. » 

As cameras do pa;:lamcnto dirit~em-se alguJI1as ve., Repr~s~~ 
. :r:es.ao rei 'por meio de represen lações , . e outras vezes ta</)es. 
por ~ueixas. ,Estas .formulas~ naõ differ~m das outras, Queix~s ·( 
senao em serem menos rcspe1to.sa~._ · 1:emof,l"' 

Os outros actos, por meio_dos quaes h~una came:- trances,). 
ra se intromette nos negocios p.ertem;entes ao. po4er. Cq~mn~. cà-
~xecutivo, são as a~cusações. ,. · mera, ope~ 

Em -quanto ' aos negocios judi:ciai:ios ; a camera ra em 1tie:"- , 
-O_pera humas vezes COJllO j_U.4. , e outra~- como accusa- gocio.s '.ju-
dor : como j.uiz algqmas vezes em pl~eri!lS ,e\veis ; mas diciario1• q~ 
~ómenterno~. a~~q11Jp~9s_ d'd~i-c;~~ -~~t~~çi~.:ia~\ A- e~~ ra cpm.ojf}.~ 
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iz, oraco- me1:a te~ s.ernpre considerado , como· prinr;i~io ~agr~ 
;;no accu.sa- po, o d1rc1to, que élla se reserva ele <lec1di1· as du-

dnr~ · vidas suscitadas por occasião das eleicões.. · 1 
Algumas vezes no criminal, ~orno quaud~~asti

ga attentadcis contra 'os seus privilegios por viola . da 
liberdade , nas eleições ; por de.te?ção d'algm , dos 
membros da«mmera por causa· de d1v1chts &e-. ~ ou \ cas• 
ti{',ando seus proprios membros ' p,or ~alquor irregn-: 
laridade: e· quando mesmo consistissem estos irr4r,u-
laridade em expressões· eqni-valentes ao crime de ll'ai-
ção , ellas não deverião ser da competencia cl'alguma, 
outra jurisdicção. · 

L/., e:rclll- Já temos dite· ; que os unicos castigos , que a· 
.saõ de hum camera póde em·prega::i- respectivamente a seus mem-· 

membro bros , vem a ser a .prisão e a expulsão ;" porém este 111-
feita pela timo ·acto não impede • que o memhro excluido sc;,ja 

camera, re...:eleito po~ seus constitttintes, ou , vor outros eleito-
naõ o dei- res, que não julguem , que a censttra seja bastante 
xaincapaz para lhe recus~rem a sua confiança. 

I E' bN N .de ser re- · ,m quanto a pessoas , que na.o sa0> mem ras 
eleito. d'assemblêa dos· cçimmuns , a cam~ra só ·pOde impô1

Áutlwn'-a penade pris;Io: e similhante ·prisã-0 só .póde conli-
dade, que nuar durante a sessão { 3ession ) do parlàmento ; vis• 
a camera to que no mesm~ instante, ·em que a assembléa se pro-
tem sobre roga ,

1 
a nessóa·detida tem direito de exigir a sua J.il:ief' 

pessoas, q' dade ; e "se ella faz. valer· em justiça ()-•seu direi.to de 
naõ saõ habeas ·corpus, os' juízes devem passar ordem pan 
.,membros a sua soltura. . 
' seui. · A camera dos communs appàrece e.orno parte ac.., • 
Como a cusante nos impeaciiments parlamentares. ' . 

-camerados ' Nos casos, em que-a camera dos communs prn-
communs sa, que:se deve processar algum individuo; .mas nâ@ 

:opera em julga que a importancia do · negocio mereça , que ella, 
casos d'im- se declare parte accusante , dirige ·-ordiaa1·iamente hu• 
· pea_ch- ma représenta:ção ( adre.sse:) ·ao.rei ;, a fim de que se \ 

ment. ordene ao procuradoi: geral de começar o processo ·~ 
" Ç.omo el- isto aconteceo a 15 d'Abril- 1779, quàndo a .camera. ; 
fp.entretem resolveo· (-a>n!ta ) : (( Que se apreseiltaria huma hu-
·~ processo milde memoria )) ( adress~) a - sua magestade pedin--

,•quando. se.J.t do-lhe·; 'que dêsse: ordens· açi .ptoc.urador --r,eral deit; 
·-nM quer u .}ev.ar perante a justiça ·a.os- senhor~ George Strauou:, 
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-~ Charles·Floyer , e. Gzorge M.!lekay-, por· terem· or.:.. dealara:r 
(t çlenado, que o lord George Pi"'ot, seu governa...1 parte ~ re-
'' dor , éom,nandante em chefe·,. fosse prêso e deti- preS{Jnta.:. 
11 do debabo de huma forc.'l militai:_ « ção ao 1'./li. 

Algumas. v.ezt'S a cani.era·, de sua propria. aucto- Casos, . 
i·idarle , sem 11.enhuma rcpreseWa.ção ao re~,. ordeila em que el-
ao :procut·ado-r geral d.e: começatt h.wn processo- Isto la ordeiu:i 
succede quando os <iqmmnns -julgão. L.ecessario o pr.o- ao · procu-
ce;;so ; mas.J10 mesmo tempo pensão, que a proposi~ radar ge-
çã.o c:montrttr::Í. o,desagr.mle da rei. . ral de cq-

A camera dos paras exerce a~ f1w.c!}Ões judidaes;; nieçar O· 

i•.º , Gomo l!iibuna·I <l'appel:acão do1; lribmlaes' da ehan- procf!sSq-
cel1ária ,. do· Bau_co-do. rai (/Gngs benclz) , da._ came.- Q.uatro.ca~ 
m dn echiquier. ( t{ze.wttJ'o. ), ,. e do. tribµnal d.o. ecbi-: sos, cm · 
quier do lado da _eqnidn<le ; ass.im como do;> lribunãr·que a ca-
es supremos de justiça· da Eseossia. m~ra dos 

2,0 Nos casos d'infracção dos pl'LYile~ios dos pares. pares e-
. . 3.• Nas caU:<as judiciaes dos pares e suas mullleres, xe1ce as 

, nos <lelictos .ca.pitaes ,. em <fW~ hit ciwção. pessoal. · · funci;ões 
4~º Nas · ca~.sas judiciaes d'iinpeooluneatS,. intenta.- judiciacs. 

elas· pela came1·a dos communs. 
1 ' 

. Sohi·t?,-as commissõ~s da.s. cmneras-do.padament9•. 

C:omO> ha .lllll i.tos: ne~ocios. no padanwnto " que ~e· Nêcessi;.. 
i~ão poder.ião• expedir 1~'·humam1merozaassembléa,. ou d(l{le das 
que al;ism·verião. muito tempo{"' camer,as , se €lias se- oc- Commis:. 
cnpassem desS(>s. negocios.. por. si mesmas.; La.es. como a· sões., 
.11edacçíiío dos memouiiws { ad,ress!M) ,. a. dt~termiuação 
ele certos faclós. ,. para a f)Ual~ se carec~ examinar tes-
temnnlL1s ,. oq av.ei;iguur piq~eis., muitas vcies a ca- -
mera estabelece h.t.m'l.a. commissão~ composta. unicamente 
<!'alguns de seus memJ>ros,. pa.ra objectos particula.-
rcs· ~ -qúe se decla'rão pela- rcsoluçã() da camera , qn.e 
,~s elq;e ; como para preparat> e compor hum · memori-
al-em resposta a hum discurso do rei , descobrir exem... 
p\os' ( precedents ) ; isto lie , indagar o que. a camc-
ra· tem feito em identicas Circunstancias áquéllas , so-
bre que se· precisa tomar huma. determinação,;· .mc;uni-.. 
~-ªr. ~ e~ta~o do coma;icrcio . na Irlanda ; saber quaes 
lião as leis , q,t1e estão proximas a. finalizar , e faz..er '.in.-.. 

, 
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~o eleito~ lrnns depois dé outro"s ;' outras \-'ezes ·nítf...  
gucm se d'esigna: cm particular,,. e resolve-se- si_mptes-'  
menle' ::::;:; ·<< que a. comrrilssão seja ({omposta du todos. ,.. 
i« os membros da cam.e~·a, que 1?.studárão· ·jurisprudén...i  
« eia , ou d'e todos iis membros:, que· l'epresenlão· lt  
« Escossia , &:. « 1 •  

· - -0~ po~eres t'.' füncções destas commissões-. depen• P_odares ~  
dem- s.empte. das ·inslrucções particula!!es ;- ~- da audO:.: .funcções t  
ridad,e j, que- lhes dá a camera. Quan<l.o clla nomeia dastaseo111~ 
h_~nna commissão; e:\.plica: sempt~ com- particularidade missões. 
fü poderes , q'Qc fhe confe1·e, _ou rcsqtve, que lhe 
!lejaõ duelas t~es e t:aes ordens e insti·f;JeÇ'Ões. Por isso ,. 
algumas vezes suecede , .que dias ap1mas saõ encaiire""~ 
Gadas de prcpa:i~r e relatorio ele ccrlos. factos , ist0i-he ,.. 
o · resulta'do da leslrmnr.has=., que examinéu ; e outras. 
''ews , que e:\:ponha- em tt}da a sua extençaõ ~ que sou-
be das mesmas testemunhas, , .Algumas vezes cncan·c--
gaõ~se de relatar os factos com observaç,ões aeraes ,. Oli. 
com observações relativas; ;,\ certo objecto particular;. 
outras vezes , de· fazer o tclatorio ·das. Of}ini.ões· doi> 
m~mbrps da commissaõ' e 0ttlras· ;. de- faz.er d.e tem:QOS 
em tempos ce'rlas exposições~ Al1;umas '\'..ezes i.nctrnr:., 
be-se :.ís com missões de :se ajuntarem , apet.ar de · eslap 
prorog;ula a. eam~ra; outrt;s vezes tambem de se aj\trr ...· 
tarem ao.ode o julg<:rci:n a p1:gp,os.iio(a ). 
· Em .geral ;. a- ean1era outl1.or1za as <;<>mmissões a;  

fazerem . con~ que se lhe· apresente~ ·:para os seus e!l.a-'- 
~es os pap~1s . e ~s pessoas. 1 que podem for~ecer~lhé 
q uasquer esclareelmento?..:  

:Ainda que a camera: sem·prE}dê insll'll.CÇÓé!;° à., estas fn§lrli<ff•-
<'ommissões-. , qu.a-uda,~ nomei:i ~ pode com. tudo· dar- ções ufte-·-
Ules , e n1uit.as· vezes. lhes dá instrucções ulteiiores em riores da-
tiuanto· estaõ occupadas. cóm as suas taref'asoh Succede dasáscopi~
n1esmo , que estas instvucções a-ddiccionaes aftm:aõ 'to-' missões , 

. ' ta~mente a.natureza de huma ooi;nmi·ssaõ .,, e·q•ue lhe in.:. que ás ve~

( aJ Qllugar ·, onde ;e ajunta a oommissaõ1 hc ·orlliu;\rihmcntc bruna sala con.J 
tigut1 ú. c3.mcra; mas pod; ser ncct!Ssa\•io 1 que clla c-xcr_ça sutli. fuocÇôcs n'outr,st . .,.
!:ocal; pôr cxcrÍlplG ~ quantlo ten'!: que' CXO\mioar J>npeis VolUmbi;o!i ·, cl"ú por ...<fu-:: 
~ rilZÕes. 0~ m cmbros.tla.·COI\1nli.i taÕ ajunt-aÕ-se ria casa da CQnlprin}fl3 tltts lodi~ 
·03., qulio«.10. saíí n1ulan·cgadoo d'iii•poccio11:u: c ."oi<.omiuai: u&. l'e~h.lds <iesia eQlll9-
~jlhU. , . \ ' .. ' . ,. 
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les indivíduos ., sobre que a sorte cabe, quando lhes· 
' snppõe parcialidade. - A- maneira d' operar nestas oc-·  
c~siões · ,- he a seguinte. Escrevem...se em bilhetes· se-
parados , os nomes de todos os membros· presentes ,  
que devc111 ser pelo menos cem' a11tes que a camera \  

, possa proceder á fo1·maçaõ da commissaõ , e deitaõ-se  
u' i1iuna.<urna. Tira depois o secretario da camera es-
tes bilheles hun~ depois de outros , e os dá ao orador  

J (presidente)., que-lê os n()mes escriptos nélles em voz 
ahar, alé que tenhaõ sabido quarenta e nove nomes.' 
Estes quat·enta e nove nomes escrevem-se n' huma lis-
ta , que se entrega á pessoa , que protesta coqtra. a 
eleiçaõ; · assim como ao membro d' assembléa contra..'. 
quem o protesto se dirige. Hum e outro riscaõ 

.aiternaclamenle os nomes d' aquelles iudividuos, que _ 
jül~aõ a 'Proposito excluirr até que o -numero se reduza a 
treze, Depois.-_;,_ _cada huma das partes contendentes no-
meia..outro membro da pamera para entrar na commis-
saõ; a eujo_novo membro se chama o nopleado (no-: 
minée.) pela pes~oa·, 'qlle : o.escolheo : e estas quinze 
pessoas oom-põr,n1.a cominissaõ. . . · . . l. , 

Talvez·se aperfeiçdasse·esta especie de commissões .Reflex@(!1 
suprimi.nçló.,se. OS nomeados., OU. füando-Jhes O rureito a 'l'e.spe~to 
de votar. Kcom effeito -.; pessoas assim eleitas1julgaõ- dos-· nome-;.r 
se ondinariament~ obrigadas a preencher funeçees ,, que ado.s., • 
saõ incompativeis ; ·de juiz e advogado~ Isto' _._naõ serve 
com·tudo·.," d' alterar a imparcialidade da decisaõ ;. pois . 
<Jue ha hufil. nomeado por.cadalado , e porque,,a de-
c.isaõ .eertence á1maioridade da commissaõ. ~ • 

~u;uido aseommissões d' eleições ·se ..acha'.õ exer- FàrmpliJ.,.. 
cendo as, suas tarefas :de.~ senteucear ou. julgai··, .obser-. dade p(!cu.,. ,, 
vaõ-·se nas suas' operações diversas formalidades , que liar destas 
se. naõ admittem nas outras commissões.. _Cada membr9 commis-
j'~ra. de s~ ..resolver ~~m eq~idade_, ~ segm;1do as ,.Pro;~ sões. 
vas: e todos os depoimentos., . que se lhes .pr~sen:tao, ,se. . 
·iomaõ debaixo de jummento• ., Esta lei elos juramento3. • 
c~eriva.:.se dó es.tatnto acim~ referi~~ ;;'~ pois- que.. ne~ -~:·:..  
camera dos communs ,- ·nem. consequ!lntemente nenh_u~  
ma. elas suas ·commissões tem ;' por.direito ~ a necessa~  
.i;if a:uthori~a:d~ para'fazer ~àr juramentos: ·· He verda-.  "' 
de , que a camera dos Pares .te1~, esse poder ; ,e as tes:'." _ 

IJ 
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. ~~~s c~.l.!l, ]eglllida4e. lpe: ~ispui~vãq ·q~, ~tl~m~.., 
>e,stà~ c~~rnJs.soes est~1·~0 ·rep~t!q~~ yez~s e~l~aphr~~" 
te 'foi nesllás., ·T,Ie.se ;q~~utlf8:9 ;~ ~!~pel~ç~rao , .os . :~; • 
~~pios ~a:i~ in;i,p~~~a1!tetda c~~~Ilt"~:i~ , hrytamu,ca~ . · .. 
. · .O ·uso di,i. co~n;ussao .de · sub~1<>s .e·daAç~m.~~"~ l/;<!, 
lf!!eios,{ vo'i~s . etJh?.réz.S.:; °v.:9J'f and~ ll/ea'!;S.) , ~~; d9:: ~CfJ.tf!• 
•ca cessoli. E/ll&s . esta~ , 'd~•. teil:q>,O~., mll t~mpo.~ ., . ªJl:\ rp.,issap_ .~IJ 
~~fi~·ída~e_' du~~.#.t~. a rn'!-.ior p~r~y d~ c~.~q. s~s:sã,e , ('5?Áí sW/~~_.ws1~ -'sic;m j. ., . . .. e "'?t·, ~ 

.J .. •·
1 
As'f~ncs~11 ::dl ·é~JD,issãp {1~1:s~WÁ?~ ~m.~tãu.:.~~ 11},9,qqs e 

:a e~~.~~#'~' ~1:\~\,}l.?,~ s~~.~i~J?~. (, i'!lprm'f~.) ' ql;'~ .'8~ 11J.f!Íf!!.-:' 
"1evéni'cohéeder a coroa. 

A{> funcões das commissões de ro1;>dos e meios, ·tc>n- .  
:s~st~m : d.~ ·i~d~~r::o~ .:.Ín~i·~!! Cí.e)ipffir~ e,;~~Heç~ar,0s..su_l;J.- 
:s1d,10s ·' 'qt.1.e.:i.ca:m~ry. 'C?Il,~de, ., . e1 â~~:trt,t~n~~ stm1;~)1W1  
'<ihJeOt~s ,parhcaja~~~ d~~m r~Cl.ili,r : o~ tqbp~os.;. ·  
~ • He ·-0~, .priilJ~~rà.. "?esta~ ! ·e?~i~sõ~s ~ q_l?;e. d~y,.çll) ,  

'61th1r to.cl.as . ·a~. ~n~s~~· ~~ d.1l;ih~uo ,; :e 4a ~up4a.,  
'tod~s as 1mp,>uçoes -de :trrbu.~t\)s., .  .. ,,, o~ j>ares .nã<;> tein ·commissõ~s ;dQ ,Jl}esm9 .gt:nero~·; ·Á .<;<J.11!r,1'P. 
porque ''llenhu01 ;bill .relativ9 a subsid:ios ·o~ ª;·.ir;pUf:,~'.d,4-1'...·pate~ 
póde l ' or'i6i~~1:'7Se ;d~ sua: .c~mera~ . " n9.!?. t~~~ 

~a mais :de h'lllD sec~,<>. i q;u~ .os....co~mmms."·~ comm.~~$0-
'<!0.nsta?~·~mtnt~ sl!~•rn.1.~de. , e q~ 11~ pl.l~~s ~~onl~~?1 es.d~. suh-
P.?t prati~a..._, d~ . qlJ.~ . ~ . call,ler~ ,a~~~ ( ,dq~, .P!-r~s ) .n!'(! si,liq-r , 
-somente na~ tem, d~re,It() de. -co.ID~çar; Po/Ef.nt,n~e.~o rze~1t ~ 
'<J:\le ·' e~l!l ., não', o~ l~~·· a· .·:ei;n~4ar. ·,.bili :ªlt;wp . P\l~~'.i:d() .~~~' e 
'(~pro'l!a~J ~pelo~. co~~?i).~, , ~:LI~~ ;·~ ~. f11~·ipa, ,de m1e,z,91. ~ 
·t~1butos po~n~.:""?s o~ .pe , ~}}~ta~..pe~1~n~~r,1as.., -º~ .ft~~,1xq Ella Jt(tc>1
de qual.q~~r .,o~t.r,a :f?:r~~- ? _q~~. ~eJ11, se..P?~~~. J~lg~~ po~e pro· 
~l~o /1~P:9z~Cil ,a~re~~~ t~u UJd~r,<;c;t~ . soJ~~~.,,o pu- p9f.,,..".'!f1''·1lfº· . m,<;.Sfl:"P , ~ 
.... ·::qs_:pa~~s p~o ~~~,.·o~tr~. alter~~t~r~ ..senão ,rej!'l~W:~ . ·""!!.!!sd.q;:, 11 1

'int~1ra~~~~l~ o~nllJ, ôú,~:fWr.~~-1? ·~~ eme~~~:·~ , lup,n... h~(I,.  
.· ·Cpm.:t~d? ;, ·-tist~ . pr1pc~I!!?: .?.~.~ ?~e~ -.ª · P<?.º.~º d:: relt!f.'11:.º .-9  

·o~star; ·que -Os ·pares cornJªº hum er~o verbal nos s4i.~~w.~, ,  
-b1lls de -soceoITos ou subsidias , qne lhes são enviados sejâo. \ di- 
p.ilos communs. · .re.ctQ~.,. se-

.. :~as, ~a,~~o os pa~~..f~,zem. hun.1a.•e.men~.a... de?t!l jflo indire-
,.'41spec1e. ' .ós-coilimuns; .co~formando.-~e.. ·ª·ella ' orde- cto~l '11" 
u~o e~~ ~~do'l "qt\e ~eja PWi~~~1~.'f»'~n es.~r~.~~ª: Ji9~ .M,if( iO'! 

J.. •. 

, 
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. . 
1r11'e1itf! a- 'r~í8s"dW éiim'i!i'il ·; a 'fi'ni de ·1<(h'é' ~tj · yio~S'á . ·chli~i~ 

doptar, p~hi' Sl'.lÍl1 ·rtàftrreza'. , q'U:f! ·e'Sté exéh'.iftlO nâõ· d~ve têi' COll" 
•ou rejei- ~~We1féia5 . derra-galorfas dbs·_s~'US' direitbst 

., t01:. · Nos 'li1tls',· '.cftie tiãô .<tendtlm dspcCia1in&Ml:l ' a fi.n~ 
E'!if<iep- i\1d''tl'óli~essã.tr de'Subsidios.,_· rrrántu~ l':til"o' déi~ífo -& impor 

~ mfó' n&s · ã:lgllns· êi1ea'rg'bS- so'bl'é o pufüico, cóJifü at:·on\f~e aos q' sé  
4J~zti5 •lié ex·igedí ;pari!.' 1~p!irb·.e ·consfrncÇâ'o ~'és(radâs e· ca}Çadas ~  
erro ·ver- j'.i'Jr·meio 1das p'ott~ :{\ ,'tarifas -{pe>lz'g~· éi:tarifs )' ~  

lià'f. nos que sujf.iLão ~ certas multas, os _pai:es podem fàzer 
Pt>éCrJtlo'- êiiitl'n:d11s , tom tliiíicr qu'e élht~ nãó ' ióêfü'füt!'.m >especie 

çiiõ" .das •alguma de altér'àçãô·as tlt't«iftis,tfas pO"tWgens ( p êàgés ) 1
; 

co'711muns>e .asmullas(a). · . . · · · 
<em ' siml,.> ç• <t«ando· às 'cdttrmissões ·& sut'Si'dl'oS' , e Íil.'é' mo~ 

Ihantes .lkfs.::e"'ii1etds'( ·voihs i1'i •tftbje;ri.'s) ésfã'~ férmâqtfs, e éfil~ 
cazos.. as 1!e~6lwções .d:f uhilnU , · imlíca.Wll.ó' ·lf út'a:í1et1iâ.' 'de exí· 

-Outra· ex- giro dintrêi:ro·concMido 'p~llr -~ón\'m,'i-Ss'à'~ ile' .s:ubsid10s , 
;.cepção rws 'telií \feceb'ido a 'fM;füit d~ lh.:»l'l l:rITf d'e rti~~~ -e -~:phss,ade 
!>Cazos .de a ~ lei ; a ·cálriêt'.l' d0s 'cómfüuns· óNHfüa !( .adefe) 
...~paros.. de hum bili ' e as d~tfei,etires-' cl\;l'Jces-wes ·1~fü1ef ·na,Cõií-1-
·~straâa!s-., ilfissã'o 'dé modos i in-'i-ó!> dti rl'i fre;'tõ 4:errit~riÍI[., µ_o 
iiJ·de mal- t'-nbtt1'à sdbfe'a'-é'e~n· ., d<? . tr'fbtito' ·parà'.ci '. Í imd0 d~a'
.tt.l:tt;·,pecu'ni.. morlisação .&e. '· recaf1'i'tntã'o.:.~e e ·clJíssffl~ãó:..-se· il.e Jiial.. 

.arias. neiraiá-ser'értréníp'régàtlog:á"ó~ . o1ljeet1i$~ ,fo seAii.çõ·, ·Pil'.'" 
FdPin_í:i ra qne á'toirtrôis~ã6:xf~ S'bllsitl'i'ôs laquella ~sãô"{séi-

-SJOFt!i'euldr sio.'>z ) ··col'Jtederti. •õ!ifo'ôtfü'S. És)f<tofficãó-s~:as s&minà's 
~ .'bills ttes'úrilr.dà's a: carcfa ·:espécie'' de s-en'iço. DéSio;na·-se· ·a 

,,,. jJarli tribu- sb'frmrtt, qne :Se d~re' pà'gn't ao~ ed1iqdiet' r( tlzeíoufo·) 
·tos. _para satisfater·os tnéSmos•~íWvrÇm;·-; .e11e dbs êMàturos ,, 

·quê 00s·'stl'hs1tfü1s-nlfo' sej'liÓ' 'éttipreg'âtfos. éhl -~' ~je
cto algultí_, ~rião0 itt1s-;qlfü ·s~ m-énêrônão no ·~cto p êi .F 

Qft.tinrlo - .i\s-córiílt.r1s'sõ~'.; q'\1.e~S'ó 'se "BllnpÕé' êl'lfüfüa ,P,a'rte 
~comri-tis• da cnmera, deveu\ ajuntar-~e e tr'l'1Jalhar ~ntes- ·,aã· à-
&Õ<Js párêi- btirhfrl.t d~f -Caiti'etá:; · E cbfll' 'efféito , à_'lei' geral dos 
.tfes 'se de- communs· , li-e· tjue' ó ·sài'gétifo' d'àrifüís' ( gúe vé-m '11'. 
•t>em ·djan~ ser hfttiz' ojftci'til da ctiht't!f'a) de\ré'., ames q(tê' a· icame- . 
..'tzit"°tJ'septt:. · " • 

rtir. l · '"' ~ 
;pveêau~ãb .<a) Quando os pares fazem qµalquer mudm~t• 'ri'hnm 1im; ,' 01it~ 'biÜ'líc' .. érli:-
0.os cort'i. . pre rcjeitãdo pelos commuó.s qlla.ndb s!· lbes~Fa~,(lcl~a mcnçã~; .com' .tudo., se 

' ...... 08 commfin~ julgãb , ciue ·~f érheôaa·uc razoilYel ., ·cllés propõe on.linari:.1mcnte U!Jl 
raiuns em SL• .noyo J?jll similbant.c •;m rp.rhneiro; conserV:tiwlo ncl~C· a 'riiatianç;1 feita pcioS '. Pl19: 

111ilhantes , rc·s. O bili passo então :pelas for,.aJidatles uailadas.1 o epvil\·ie•á .ça.mçri-~ 
, ~OS~ {'·dllJ :(iíifu')'c-ónt• 1\!'~trli'111!1"111>WbiU., ' 

,. 
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1if cQm'Eice a re1.a ,, .qlle· pr.~eedC' sempr.e· a 1q>~riÇã.o.. ·-'"" 
firad'~ ( preYiâent~ ) .na su.~ Cílr).eira , e que pçr ,c6u:r 
~cquen{'ia p,rec.ede fr for1naç.:fo, (.l~, ~era , .qê-y.e Jaz~ . 
s:i.bm" a: todas; as cóinmis6Ões' ent func~o , !l\lP.' a> c3i,me~ _ > p vai .rezar , e .gxre ,po.r isso JgS,l#o .fi~iui.-d;is. to'1a,s , as 
,!>peracôes das· commissões. . . • _ 

~s .€oin.missõ.es .çl'e·,toç\a a: Cc'lT11er~ ;I;lUDC<l! poá.e.m -W'" Quanr/{J'. 
'rar.em flm~ão., ,sepÜfllB,~ cuiµer<~sc.convoque oucqme~· as cor.,,,... • 
1eguJar,men~e t~ ~enJia ·1rqn1~1~0 a resol.uç.ã? de s~ fcirm~r em missões f/.e 
f.O~ini3s~·o. .QJJ<tlq?çr: que· s.t:ia: q t~~ahaJhq. da cqm-.tQcla .a .cª• 
,pi.is.são;, a ca~eJfl ~e;'{e rcas~m~1ir ,a swi: r~ga.lap ,as~eqi:- n:wr..a po~ 
;l>lé~ , e.º oi:ad·or ( pl;esi4rmte} Jof,na a se~tar.-s: na .tÚHJ} en-
,ua cacleua .an.fe:J que · o~ .me1nbros se ·separem; ,íJ.lll.~~~~''.Q". a ~;i,;-
ll~e ~ó fos~e pil-rfl a:.drµr a: ,cµmer;i ~ . . , e_r;çf!i· flS 
. ~ CQ.\111!\J~liSÓt;S J q,ue $Ó .sr. CCJ1WlQ~ .9e .~'ill)lll .~'C) suas func-
!e d'aS\'lemhlé,a ,, -13sc.0J,,lwm f> ~eu. prqp.iri.o ,.pre~ipeo~; çõ.es.,-.e a . 
~ssim c\)mo 11s ·corn~ssõcs pe ·to\l\\ p. ~3".~'ª : accot,n;. caba-~as-. 
J1an.h.a.,-9s huw. qe· se\ls 3~:,m~tJ!iµlnses, ..~ ~.<µ,~W feg)s- J!1.YJ.z.útJ:en-
.tfJ i;l.e .~),l,as o,pei:t1ções.. •· · _te,d(!.fc~ 
_ Qs n~gocios ·.Q{le~(l,.se, .o.u prqCf.~~~,se . qí\~.eo.~ -:missi$(1,ç.:. 
,missões por via ..qé IJ,l.OÇ~~ /1 1;e?.Ql11ções, ·.da .we~JW par .q1,1.em· 
Jórn~a que ua ca1:nera. ,lzp, escq,-• 

Mas nenhum~ das s.µas "°.pern~s .ou .P~o~h.. .lhif!.9• . 
:P-'entos 7 .ne{\1 mesmo ~s _dµ.~ co~i;;sê'\~s !~e .tQQª í1 !J;laneir~ 
.caroer;!l , ~e l_R;,tnsci:evero .nos j-9r~aes ,; exce.pto p ~eµ de proce-
,r~la_tor~'? , que t?iMe~ w~11 · cm1itldo , se ape,nas con- df}r n.a~ 
~1s~~~e ,na -~~p:osu;ão i,ie ,fac.tos oµ \ie ,teMewunh\ls; n;i~ com mis-
.~ o rel;t~C>.r.io· n~o .contéi;n senão.as ;reso,luç\les ~a com- sões. 
~issão" e ~P,d,Q r.ecehido ·rPEJla .€alJ1er~ ., impriiµe.,.~e As suas· 
nos seus jornat_lS ·' ,Q\ljl.~-~ ,IJl~.i;nÇ> q.~~. ~se,~ re~qltaqo operaçõ};:s-
não fosse adoptadé> peh camera. não se re-

. Os relatorios contendo factos on exposições de gistão no 
testemuHhas, ainda que não s~jão impressos nos jor- jornal da 

• ·naes , não deixão , quando concernentes a objectos cámera• 
. important~s ' de se impr~llli-~ por rde1n da camera. oj relato-

. Elles se imprimem ·ordinU1riamente ~an~es dp dia , em rios em 
que o relalorio ha de ser tomado em consifj.êração pela materiad~  
camera ; e isto para conveniencia individual dos mem- facto , a·  
pros. Se as informações , que o relatorio contém são inda que.  

e de grande importancia , e taes que possão vir a fazer-se não sej~  
uteis para o futuro > a eamera ordena , que se impri- 1egistado·  

P. ~ 

• 
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imprim~'.fit~~ '.~n iiic~mal8t~(fo1:~~h )_~ q~e-té~-:~~joi'n~s:~ 
se em cer- registos :, párà ·poderem C()f}Servar-se ,. como· aconteceo. 
to.~ ca_ws a tõdós ds relatórios Glas ccimmiSsõos 'rê~pecl'ivas iioS: 
s~rada- "negdcios ilit. Jndi-a. . . . _ 

mente. '· '.As cômmissêies, ~&é se 'compõem d'e-·huina-parte àà. 
Adiamcn- camera, adião-se de tempos, en'.i tenipoS:_:tté q' terih~o)ire:.. 
úiifa'-scóln- 'parado ·ht1m réllitorio. Más huína comrriissão de toàa ~ 

:p~:::zt:. ~~:%t1::.~ . Seit~~é~~e:;;~ :er·!::.i~rr.~~u~;e~r~~~~~f  
#~là~~~iz:. ~éo.~~is~ãó _füz '?_}eu. ~~i~m'e-~~o ,., h~ as.~xri~e ..: ..·~ 
·=t?.~~~~om- _pre~,~~n,fe~ ~e!er~.. ~t . cam~ra -,: que a- éo~m1s~a? fezª~-:
m.~sso~s·'!e '&u~" p~~i;~esso no s~~ ..tr~·kHio ~ ~- p~de· 'ti.c~nça . pa~
toda 'a 1éli- 'Os 'cdnllhtr'.tl". 'Se ·a eoimrussãet.. d1é toda à Càm11ra se !e 

métà~ para sem fazer i'elatorio atgtún á enm.!'Jta ~ 'fêcha-Se l. 
·conunís·sK&~ Usa,.-se -tanib~~ q' os memhro-s,_ 'que pensão,,qu'eá cofomiç'ãô ·não deve e'O'nti1úiar is suàS operações;. 

C· • faç'iiO h?lnâ m~Ção pit'rà ,~'_? pr~s'i,~~J-1~~' d~~~e;? Se~ füg~r;. 
.!J'la~~~~a '() re!atório de h11m~ ~~'.1umssao sem.~re fi_e ª.pre-

"ile ,..apr~- s~~ta??. a , ~~me~~ pelo. pre~1.d~nt~« ; ....e . p~_es~r1pto.. 
'!rflzttlr- .º ~1s ~9,lll a . m~_Ile1~ ~e fazer es~~ ~esenta~o ~- o. pre-
J'elatono s1'dente ' á'pparece cólrt o relator10 na mão-~ vendo-() 

. ~ ?'!:l~à .º .?r~~or (p1e~id_e7!,~~ ~a ~a.mera), , per,g_ú~tà~~he 'o: 
c?'~J7i~~.~~o ~\l~..~e , . qlie e~te ,t~ n~ _ma?.~ .~ -r~~ebe!l<tu.ª respost~ 
A m'itl."era. ~~··9rre_ he, .. ~11~ . l-matori:o ·'· o dr~dor:( f?l'esulente_. <J.i:! 

r:am'era.) pergunta â camera. se elfü Julga a propos1t0< 
qtie õ rebitbHo ~jâ_ t>resetitaâo ; 'é. pÍissá-riifo está mPÇãO. 
áflírmaHváíri'êrtté , odtadoi- ( jtr6íd'ente a-O.·cailiera ) 
'JiãHicípa ji{j prêsid~rite éfeiitregár ô- relàtorio; ·ºqlie
elle füz~ Põe.:.se fühã:o ii relilioi:iô ~obre â ineza e fiiâ...:Sé-
linih dfa põitá- o- tôfüai- efü corlkiHer:a~o. 

•  

•  

http:P�e.:.se
http:cdnllhtr'.tl
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• • 

·K-VHI• ..DCJs1.r.e.s.dehates .p.ar,a 
os projectos de lei. r r • . •• 

\XIX. _.E:x'.c{usfio 1tlc tljscurs@s•. escnptos. • • r • · - • . •• • r 

XX. Outi'as regra'9 relativas 
ao debate r • · • .. .• ~ • • .• • 

·~no.' titzs emenitas. .. • • .. •. 
XXII. IJra '?loções diZ,atorias, 

ou d''a<Ü<d,JtrJ}JílO•- ,..· • , , ,. •. 
XXJII.. Da -~otamio. • . . • , 
XXIV. Da ~ocaiito pub~il:a,. e 

.'iP.CIY~ta· .. . - .. ... .. .. • • ... ...... 

:XX.iV. Da ri;otaçíio su1m11arúi, 
e.· da vot:acíío.disiincta. • • ·:., 

xxvr. [)a.s· cotnmí.sros • , _r r 

XX.VII:.Ba frimildade :J.:ait-
.. Z.6.lzci-a,.. ~ ... ~ . .. • .•.... .:.· ....... • . ...  

:XX,VJll.., Da. q!t&:a· dos 111e~1= 
tJros.neçe-a.mi#s @'fo.fl1ifin?'.liu-
ma assmnb.léa -~ .. ~ . • • .~ 

X~IX. llixar a fiem da ·ses-
sões.. ••• - •.. •••. •• r 

XX.X. .Efeidú> dos \'llr.adone6. 
XXXII. Dw ~'(!-neíra tie mr.an.-

jai· .<JS. membros., · -e·.Je li.uma 
":tribruw pata' ;°" ·<n·aJm:es. 
fXXfl. 1:;/Jb ~t11aj.o•.. •• ·- • •# · -

XXXIII; .Ailmissifo de pessaas. 
P.Stl'l1:T1Jias .. ., r . • . • • • -

XXXIY.. Das fó1wwl~s.. - . _. 
XX:XN. j~ameis :dq -11ep._Za.-

n1e.nto. • .•. - .•. ..• • • . ·•· •. --
~X.llNI. "1E UVJIJIMO JJ'o edi- .= 

.fwio ~onuenieTJte.fíUla fmma' 
-.aoSSern/Jiea• • - • ., .... . , _•. 

lregnfonTci;1l'O ·pam o .Conselh.'3 .fup11e-
z-e.nfativo <la')Cí.dade. e .lilepuhlica ·de G.enll!;. 

:il1ra-. ..... • • .. .• • • •. • ~- .• ~ I' •. -· ,. • • • 

Itee;ulamentÔs· observados na camara: 
dos commuris ·~p1n:a· dtiba.ter·.;ps ·.mssumpto:> , 
~para vola1·. .,, •. ~· .. .. .• . • .• .. ~· .,._ • 
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