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os paizes regidos pelo systema constitucional a OplDIaO é o prin
cipal elemento de força em que devem estribar-se os Poderes do
Estado, e aquelles a quem são confiadas as redeas da alta gover
nação, pm'a que. bem as possão manejar hão de inspirar-se nos sen
timentos da nação, hão de ir receber nas fontes populares a agua
lustraI que vigore e fortifique a promulgação dos gl'andes actos publicos.

Expondo esses actos ao chrisol da publicidade, e provocando sobre elles as
apreciações da imprensa, e da tribuna} imprime-se-lhes afinal o cunho de uma
resolução geralmente aceita e á qual não faltou a sancção do paiz,

Relativamente á vulgarisação dos debates do corpo legislativo os resultados
politicos que se colhem são de todo o ponto dignos da mais seria attenção,
por meio della « o povo inteiro assiste, por assim dizer, ás deliberações do
parlamento. O orador não se g;rige s6 á assembléa de que faz parte, mas por
seu intermedio ao mundo inteiro. »

« A. publicidade converteu-se em um dos mais poderosos instrumentos do go
verno parlamentar. O povo é consultado pelo parlamento, e concorre para
a adopção ou condemnação das leis que nelle são propostas, e desse modo as
mesmas leis não são leis emq-uanto .a approvação publica não as tem sanccionado.» (1).

(1). May-Historia Constitucional de Inglaterra.
1 A.
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Assim o entenderão perfeitamente os -fundadores do Imperio) manifestando
logo na Assembl~.a Constituinte e depois no .principio da. legislatura de 18~6

todo o empenho pela publicação dos actos e dos debates parlamentares) cogi
tando e com justa razão que era esse o meio eme·az de dar realce) e pres
tigio ás suas deliberações.

Em 1823 aquella assembléa creou o· Difnw da Constituin.te cuja redacção
foi incumbida a distinctos membros de seu seio. (2) Em 1826 organisou-se o
Diario da Canul'ta tambem dirigido por illustres representantes do parlamento. (8)

D'ahi por diaute não se pouparão nem despezas. nem esforços para levar
essa empreza ti maior perfeição como o revela a posterior pubHcã'..ito",~~ ,-o
lumes separados dos An'1laes Pa"lamcnta)'cs) esclarecida idétl. essa aventada na sêssão
de 20 de Julho de 1855 pelo mustre representante da provinda de Pernam
buco o Sr. A~gusto de Oliveira) acolhida pelo parecei da commissão de policia
de 31 de Agosto daqueIle anno$ e definitivamente adoptada pela· Mesa da Ca
mara dos 81'8. deputados em 1857. (')

AqueUa idétl. porém fica"a incompleta desde que as discussões anteriores ao anno
de 1857 continuassem esparsas em jornaesde difficil acquisição e incommodo exame.

Inspimndo-se em taes sentimentos a Commissão de policia que funccionára
no anno de 1870 inserio na lei do orçamento a necessaria verba para~9r~:

ganisação dos referidos A.nnaes e depois disso a mesma verba tem sido sem
pre conservada nas posteriol'es leis da despeza publica. (5)

Inferindo pois destas pro,'idencias quão simpathico era á Camara temporaria
o plano de colligir) e de constituir em um s6 corpo as discussões parlamen
tares mais antigas e convencidos por; nosso lado de que importava não pequeno
serviço publico coordenar em devida f6rma todos esses preciosos documentos,
tão uteis ao estudo da historia parlamentar e. politica do paiz) emprehendemos

(2) Forão redactores do Diano da Constituinte os deputados Candido José de Araujo Vianna,
(rnarquez de Sapucaby e senador), Antonio Gonçalves Gomidee João Antonio Rodrigues .de Car
valho, já fallecidos, e que tambem exercorão o cargo de senadores.

(3) A' commissão de reda~çao do Diario da Camara pertencerão os representantes Candido
José de Araujo "ianna) Manoel Odorico Mendes e Januario da Cunha Barbosa. Anteriormente ha
vJão estado: á testa da mesma redacção o~ distinctos .brazileiros doutores Francisco Gomes de
Camp()s e Customo Alves Serrão.

(4) A Mesa ~a camara era então composta dos Srs. visconde de Baependy, presidente i Fran
cisco Xavier ~aes Barreto) 1° secretario; Jesllino Marcondes de Oliveira e Sá) 2° secretario; An
~onio Pereira Pinto) 3· secretario i Salathiel de Andrade Braga, 4° secretario.

(fi) Formavão a Commissão de policia no anno de 1870 os S1'5. conde de Baependy, presi
dente; Joaquim Pires Machado Portella, l° secretario; José Maria da Silva Paranhos Junior, 2" se
cretario; Francisco Pinto Pessoa, 3° secretario; Manoel José de ·Menezes Prado, 4° ~secretal'io.
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tomar ~i nós esse trabalho apresentando. á Camal'a dos Srs. deputados na sessão
ultima o revere~te MemOlw (adiante transcrípto) em qúe nos propunhamos
levar á execução o projecto de reunir em ",4 mures identicos aos que aetual
mente se imprimem, os debates da CaWal'a temporaria desde a Constituinte até o
anno de 1857, data em que começou a publicação dos actos, e discussões do
parlamento em "olumes annuaes e distinctos.

No empenho referido cedemos exclusivamente ao desejo de collaborar com
pequeno contingente pill'a que fosse conservado ás gerações 'Vindouras o sagrado
deposito das honrosas tradições que nos legarão os primeiros legisladores do
Imperio; abundante repositorio esse em que se encontrão uteis lições do mais
desinteressado civismo, e do perseverante esforço empregado por tão conspicuos
brazileiros nas ,'istas de dotar o paiz com leis flludamentaes moldadas no ca
dinho das justas aspirações de um povo livl'e.

.Aceita benevolamente, e nos termos mais lisongeiros, nossa proposta ob
teve approvação, sem debate, da Camara dos Srs. deputados em sessão de 21
de Fevereiro do anno findo~ sendo-nos em yil'tude della commettida a tarefa
de organisar os .:1 nnaC$ Pa,rlamentare..~ anteriores, ao allUO de 185i.

Cabe neste momento registrar como digna de todo o elogio a valiosa inicia
tiva do illustl'ado Sr. Dl'. Ioaquim Iosé de Campos da Costa de Medeiros e
Albuquerque, primeiro secretario da Camara dando impulso ao pensamento que
dictou a citada medida; bem como a solicita attenção que a mesma provi
dencia mereceu ao distincto Sr. conselheiro ~Ianoel Francisco Corrêa, actual
presidente da Camara dos Srs. deputados) cujo empenho pelo progl'esso das letras
se tem manifestado de fórma tão esclarecida, e li seus illustres coIlegas da
Mesa, (6) expedindo os actos d~finitivos para a organisação daquelle importante
serviço.

Por nossa parte sobraçando tão ardua tarefa temos fé que seremos activa
mente auxiliados pelos homens polilicos, ou pelos litteratos que por nntura possuirem
os documentos antigos, hoje rarissimos, tão precisos para seu cabal desempenh~.

- S~l!:.2.-

(6) Os Srs: deputados MlU'tinho de Freitas Vieira de Mello, João Juvencio Ferreira de Aguiar
e Franc!si::o de Paula de Oliveira Borges.

"'-





Augustos 6 Dignissimos Srs. Representantes da Nação.

Antonio Pereira Pinto, propõe-se a colligir em .Annaes, do formato dos que
actua1mente inserem os trabalhos legislativos, os debates da Camara temporaria
desde a Constituinte até o anno de 1857, data em que começou a publicação
dos actos, e discussões do parlamento em volumes annuaes, e distinctos.

A idéa deste importante melhoramento aventada na sessão de 20 de Julho
de 1855 pelo honrado representante o Sr. Augusto de Oliveira, acolhida pelo pa
recer da Commissão de policia de 31 de Agosto daquelle anno, e definitivamente
adoptada pela Mesa da camara dos Sra. deputados, em 1857, da qual o sup·
plicante tivera a honra de fazer parte, tem sido fecunda em uteis resultados, e
trouXe grande luz ao conhecimento da historia parlamentar do paiz.

Essa idêa porém está hoje incompleta, desde que as discussões anteriores ao
anno de 1857 continuam esparsas em jornaes de difficil acquisição, e incommodo
exame, entretanto que taes discussões são' de maxima importancia potitica, ·porque
réferem.se ao tempo da fundação do Imperio, ou ao da. sua reorganisação depois
da revolução de Abril; phases essas que se desenham nos debates parlamentares,
ou na promulgação das leis por typos difl'erentes, por tendencias de certa côr
local

Do valor e importancia dos actos legislativos~e1abora(Ios no longo' período a
. que al1udimos, dão j)leno testemunho sua simples: en~ção.

. Na Constituinte, illustra'ao congresso de tão tminentes varões, dos mais dia
tinctos caracteres pelo seu. saber e virtudes publicas, nessa.jlh~stt·e ·assemhléa, li,'
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cuja sabedoria., e patriotismo a historla um. dia pagará amplo e justo tributo,
discutiram-se grandes meàidas politicas, e administrativas, quaes o projecto da
Constituição,.e da- creação dos governos proT...nciaes, da liberdade de imprensa,
da fundação de" univexsidades, e outras de somenos valia, mas que directamente
interessavam á causa publica; entretanto onde a fonte em que se possa com fa
cilidade compulsar essas discussões? Os proprios livros das actas impressas da Con
stituinte são hoje raros, e sómente encontram-se. eID: algumas das poucas Biblio
thecas desta Côrte, os jornaes que 88 inscreviam es~es mais raros ainda, e apenas
possuidos por algum infatigavel cultor das cousas pamas. Assim é que os actos
legislativos desse congresso, caja existencia constituiu a pedra angular da inde
pendencia da nação escapam á critica, e apreciação do povo brazileiro, e têm
sido apreciados por prismas de notavel contradicção e manifesta divergeucia pela
falta dos necessarios elementos para uma recta aferição.

Depois da Constituinte, da legislatura de 1826 em diante, o corpo legislativo
occupou-se igualmente de importantissimos pontos da nossa legislação.

Os codigos do processo, e criminal, o acto addicional, a lei de interpre
tação, a do regimen das municipalidades, da reforma judiciaria em 1841, da co
lonisação e terras publicas, da guarda Ilacional, da reforma hypothecaria, das
que estatuiram providencias para a repressão do trafego de escravos, da reforma
eleitoral, a do codigo commercia1, das reformas administrativas, e da instrucção
publica, e tantas outras que sttestam altos monumentos de sahedoria de nossas
camaras, e que abonam a. pronciencia de nossos legisladores, proficiencia exu
berantemente provada nas longas, e esclarecidas discussões dessas leis, jazem es
criptas em. truncadas gazetas da época, e se a tempo não forem devidamente
colleccionadas sofIrerão o inexol'avel destiqo de todas as cousas humanas, a ruina,
e o desapparecimonto. Entretanto, que o.pulento cabedal de sciencia legislativa e
politica perderá o estadista, o advogado, o jurisconsulto, o professor de nossas
faculdades, o historiador, o juiz, os vindouros deputa.dos e senadores, se a scção
do tempo, ou ao poeira elos archivos destruirem. esses copiosos mananciaes, onde
possam. obtêr as consultas: onde possam aprofundar o estudo das leis, d_e seus
motivos, ea opportunidade ele sua decretação !

No systema representativo a publicidade de todos os actQ~; dos poderes su
premos, Ilão é simplesmente um preceito saudavel, deve ser aIltes um dogma in
variavel do regimen, pOl'qUIJ é Jlessa publicidade que os mesmos poderes vão bus
car as forças vivazes de sua consolidação e os elementos indispensaveis para
guiarem a opinião na estrada das grandes reformas. .

Escusa-se o supplicaute de asseverar á esta Augusta Camara que no em
penho proposto não é estimulado pelo moveI do mesquinho interesse pecuniario,
mais nobre incentivo o ext::ita a este con:mettimento, qual o desejo de ligar seu
obscurõ nome ao .livro que tem de memorar aos vind.ouros os grandes feitos
parlamentares da geração que fundou o Imperio, e que o organisou após a revo- .
luçãode "âbl'il, e._$\in(la pelos tempos que correm.
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Nestes termos, e havendo·a lei n. 1836 de 27 de Setembro de· 1870 art. 2°
e § 15, e.o decreto n. 2035 d~ 23 de Setembro de 1871 consignado fundos para
~ iUlpressrto dos Annae.s pa)'lanzen,ta)'e~ anteriores ao anuo de 1857, propõe--se o
:mpplicante il. l)roceder á organisação dos referidos Amzaes na fórma_como íôr
estipclmb Í?d~1. Commissãode policia; c assim

PED:::: respeitosameute ;1 Augusta. C;1:ll~r;.t

tIos S1's. lleput::ulos que se digne deferir-lhe

como -requer.

E. R. ~j{.

mo, 2 de Janeiro de 1873.





.....

~S'7'3-N". 64

A Commissão de policia, tendo examinado o requerimento em que o Dr. An
tonio Pereira Pinto propõe a esta Camara ser por elIa encarregado de colligir
em .A.nnae.s os trabalhos legislativos do ramo tempor~o desde a Assembléa Con
stituinte até o anDO de 1857, para serem coordenados no formato dos que actual
mente se publicam; e

Considerundo que as vantagens expostas pelo proponente em seu requerimento,
sobre serem obvias e incontestaveisJ já. foram reconhecidas por esta Camara, não
só mandando publicar os sobreditos Annaes do anno de 1857 em diante, senão
tambem autorisando essa publicação quanto aos annos anteriores, como se vê da
lei n. 1836 de 27 de Setembro de 1870, art. 2° § 15, cuja disposição não pôde
ser executada por ser nimiamente escassa a verba votada para esse serviço;

Considerando que o Dr. Antonio Pereira Pinto é pessoa competente para
desempenhar satisfactoriamente o trahalho que se propõe a fazer:

E' de parecer que a Camarados deputados a autorise a aceitar a proposta,
.e a contractar com o proponente Dr. Antonio Pereira Pinto a publicação dos tra
balhos legislativos da Camara temporaria, desde a Assembléa Constituinte até o
anno de 1857, em Annaes semelhantes aos que actua1mente se imprimem, com
as condições que forem mais convenientes.

Sala das commissões, em 28 de Janeiro de 1873.-J. J. Teixeira Junior,
presidente.-Dr. Joaquim José de Oampos da Gosta de Mecleiros e Albuquerque,
10 secretario.-MartinJw de Freitas Vieira de Mello, 2.0 secretario interino.-Lui~

Ettgenio Horta Barbosa, 3° secretario interino.

NOTA.-Este Parecer foi approvado, sem debate, na sessão de 21 de Fevereiro de 1873.
3 B.
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PRESIDENTES n-A ASSDBLEA GONSTITUIW!'E

Maio ••..-D. José Caetano da Silva Coutinho, b~po do Rio de laIi~iro.

Junho -José Bonifacio' de Andrada e Silva:
Julho -Manoel Ferreira da ...Camara Bittencourt e Sá.. .

Agosto...-D. José Caetano da Silya Coutinho. (!- vez.)
Setembro .-Barão de San\o-Amaro.

_ Outubro. .-Mârlim Francisco Ribeiro de Andrada.
Novembro.-João Severiano Maciel da Costa.

,VIGE~PRESIDEN'1'E8

Maio -José Bonifacio de ..Andrada e Silva.
lunho -Manoel Ferreira da Camara Bittencourt e Sá.

Julho -.Barão de Santo-Amaro.
Agosto.•.-0 mesmo.-. .
Setembro .-Martim Francisco "Ribeiro de Andrada.

,. .. ." ,

Outubro..-Antonio Luiz Pereira da Cunha.
Novembro.-Luii 'losé de Carvalho e Mello.



DEPtrrADO~ .1' ·.~Ll.\ GONSTITUINTE··

RIO DE. J.L~ElllO IFrancisco. Carneiro de Campos.-FQi se-
. .'. ,,":, : .,' :". ~. ,>:- - ·,ilà.dor~ .: :~'-", <~.""~~~-:; ," .

D. José Caetano~'dac "SUvà' Coulinho~'c bisP() ADióiüol'errêirâ: Franca doutor em medi-
do Rio de Janeiro.-Foi posteriormente eina: • ~ -
sena~o~. . . Miguel Calmon du Pio eAlmeida. (Marquez

José Egidio Alvares de ~elda. (Marquez de' Abrantes.)-Foi senador.
de Sant~Amaro,.)-. F~l ~ena~ore UDl:~o:s'Felisberto:'Caldeira BrantPontes. (MarqUez
redactores da constl~~o. '. de Barbacena.)-.' Foi senador. (4) .

Manoel Jacintho Noguerra d~ (}ama. ,(Mar- LuiZ Pedreil'3. do Coúto',Ferràz~ desembar-
quez de Baependy.)-~Ol. s~nad9r::e:~ gador.. (5) .
dos redactores da constituiçao.

JoséJoa~ CarneirodeCampos. (Marquez : ESpmrro-sANro
de Caravellas.)-Foisenador~ membro da c' ," "
'regencia provisoria~ e um dos redactores Manoel Pinto Ribeiro Pereira de Sampaio~.
da constituição. (1') . : .' membro do supremo tribunal de justiça.

Martim Francisco Ribei,ro de Andrada. (2).
Antonio Luiz Pereira da Cunha. (Marquei. mN~-GElUES

de Inhambupe.)-~oi.~~llador; e um dos Belchior Pinh~iro de 'Oliveira~ lladre~ for-
. redactoresda constltUl~ao. ',. mado em canones.
laein~ho Furtado de Men<lonça.-FOl s~ José Joaquim da Rocha, diplomata.
..... nadolr~ é' ·.d'S a Franca... advo~do. Candido José deA.raujoVianna. (Marquezde
manoe ..os e ouz • , l:) Sapucahy.)-Senador.

BAHIA '., :_.': ,~~~é d.e. ~ezende Costa, contador do arario

Jesé 'da'Silva Lisboa. (Visconde de~tàYf6~l \~~~~fR.~drigUes. da Costa, padre.
. ' :-Foi senador. "(à), 'João Gomes daSilveiraMendonça. (Marquez
Luiz José de Carvalho eMelIo. (Vis~nde da . de Sàbará. )-".Foi senador e um dos re-

Cachoeira..)-Foi senador e um dos re- daetores da constituição...
. dactores da constitUição. J Antóili6 Teixeira: da: ·Costa~...doutor em" m~

Francisco Gé Acayaba deMontez~a·JYis- "d~cina.'. .: " '.. : '.'
conde de Jequitinhonha.,}-FOl s~mador. ,Mãnoef José Vellôso, Soares, bacharel em.

.José.' da Costa Carvàlh~. (MarquezdeMonte' ·eanones.: . , :'.' .' -. .. .. ':
:,: A.l~grê ..)~Foi melribro da ,regencia" per- Manoel Ferreira da: Camara !Bittencour-t ..ó~:

:mailente, e senador. . ' Sa.-Foi senador. ..... .,
Mànoel A.ntonio Galvão.-Foi senador.'·: ,'Theoíoiíio; Alv~re:rdé' Oliveira.-Maeiel,bà:'
Manoel Ferreira,de Araujo Guimarães, bri-.'.'cbareJ..·'; ".: ,,,' '. ~ " li

gadeiro. .: José Alyares. :do ,CõutQ Saraiva~, ba:charel'
, em direito~' -. .

(I) Substituio·o, deputado eifectivo Joaquim Gon- '
'~v~ ~é~." <!np.~~?.tom~u asse~to. . (~). TomC?u ~sento em 11 de Outub.lO, sendo até

(2) Substituio o deplit!ldoeifectivo Dr. Agostmho, ~u.;ao substltwdo pelo bacharel Antomo Calmon da
Corrêa' da Silva GouIão, qu(rnáo tomou assento. Pin e Almeida., _

(3) SubstitW.o ,o depata:d~ eife.ctiv(\ Cypriano)ôsé" . (5) Subst~tuio o deputado eifectivo padre Fran-
Barata de Aluieida;que nao tomou assento. . CISCO Agostxnho Gomes.
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José Custodío Dias~ padre. - Füi sei:aa- ·'Fl'3.ncisoode Paula 'Souza e Mello.-Foi
dor. (6), senador.

'João ,Severiano Maciel.da Costa. (Úárquez José Bonifacio de Andrada e.SilYa, desem-
,~de,Queluz.)-Foi senador e um. dos re'"' ,bargador.. . .
, daciores da.,ooüStitui~G. -, . .'-:. " Manoel Joaquim de OrneUas, bacharel em
João Evangelista de FariaLobàto.-:-Foi se: ", direito., (12)' '. " :.

nador. (7), ', -
Antonio Gonçalves· Gomide.;~Foi- :sena-

~or. (8) • .,- Silvestre A.lvar~ da Silva: padre.
Lucio Soares Teixeiraªe,Gouvê3..-Foi~ Joaquim.!lves de Oliveira, safgento-mõr

nador. , ..,\ .. ,, , de ordenanças.-Não tomou assento.
Estevão Rib~iro de 'Rezende. (Marquezde '

V~le~ça.)-Foi senador. '" , . P~AMBUCO

Antonio',:da Rocha Franoo~ padre. (9) ", Francisco Muniz Tavares, ~~nsenhor.
José Antonio da Silva)laia.-Foi senador. pedro'de'Araujo'Lima. (Marq1íezdeOlinda.)
José TeixeiradaFonsecaVascon(}611os. (VIS- Foi' regente do' Imperio-em,18S7, e se-

conde de Caethé.)-Foisenador. nador. '
li9l:acio de AlmeJda Fortuna, padre.

s. PA.ULO " ' Ven~ci~ ',i1en~qu.e.s:.-de -ifezende~: .pa-c
Nicoláo ·Pereirà.::de Campos' Vergueiio~-' ·dre., '(13), . • '.:~ ,. . .

Foi membro, da r~enciaprovisoria e se- D._Nuno EugenIO de LoCio e ~edbltz.-·rOl
nador. 10' -'" . "senador. (li) .

AntOInO Carlos Ribeiro 'de Andradà Macha- Â.Dto~ió José Duarte de Araujo Gondim.-
. do e Silva.-'Foi senador. 'FOI senador. ,'.,. '.' ',' , '
AntonioRodrigues VelJoso de Oliveira, d~ Francisco Fe~reira ~~eto, padre. (15L

sembargador.· '.: .', Manoel ~aetano de AlmeIda e Albuquerque.,
José COrrêa Pacheco e Silva bãCbarel em ,-FOl senador.. . '.,.

direito. (11) . , . .'. .
José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada. (12) Substituio o deputado Martim Fràncisc» Ri, beiro' de Andrada, que tomára assento pelo Rio de

desembargador. . lãneiro. '. ,
José Arouclie de Toledo Rendon. ,tenente- (13) Relativamente.a este deputado deu-~e o se-

general' .' .' gumte facto: .A. eama~ ap~adora de Olinda a pre-
.: ' ': texto de uma reclamaçao 'lUe no acto de verificação

, ,: ,. de, votos_lhe tizerão os e}~tores e h<?~eJ;lSbons que
, (6) Sub~tuio o deputa~o e1rectivo LUCas'Antó- ~e. ach~vaopresentes.... n.~o ~~ e~edio ~.Plo.m.a, um

Dio Montell'O de Barros (Vlsconde de' Congorihas, .e aando se no § 20~ ,capo 4: ,.Qas lI!st~ucçoe~ de.19 d~
senador) que posteriormente tomou assento em .4: J~o de 1~, VIsto como~ns. ta.ra:P.O.!-'. du~·cartas
de Novem6ro. ' ' .. , ass~gn!ldaspelo .mesmo,deptl;tado iQ~pressas nos

" .' penodicos Manbondo ,e ,Gaieta 'Pernambucana
(7) Tomou assento a 23 de· Setembro, tendo sido «que elle .não era .a1fecto á causa do Bi'azil pro'

.até então substituido'pelo supplenteJosé de Abreu movendo o systema republicano. )) Contra tâl ex
e Silva.' clusão reclamou o referido deputado, e sendo sua

(8) Substituio o deputado e1rectivo conegQ Fran- petição enviada á comni~o ,ae pod~, esta, em
cisco Pereira de Sazíta Apolonia que nào tomou l~oso .p~er subscrlpto.3l.elos rePrE!sentantes.
assento ',Estevao Ribelro de Rezende, .Manoel J'acmtho No-

~ . _ . gueira da Gama, e.ABtoni!l ~los'Ribeiro de An-
(9) SubStltUlO. o deputado Jacmtho Furtado de drada Machado e Silva; opmou' que se lhe désse as

Mendonça, que tomâra assento pelo Rio de laneiro. .sento na a..ssembl~.~omo,'e1fectivam~pte se deu.
(lO) Tomou ,assento ao l0 de J~o, tendo sido até (Vide papels do- archivo da camara, annode 1823.),

e.ntãosubstituid~ pelo tenente-generalManoel Mar- (l4:~ Substit~o o deputado.efI'ectivoJÓão-da Silva
tins do Couto Ras. Ferreua que nao' tomou assento~ , . .'

(lI) Substituio o deputado eft"ectivo Diogo de To- (l5) Substi~o ~ 'deputado e1recti'vo Francis~o de
ledo Ura e Ordonhes, que não tomou assento. Carvalho Paes de Andrade.
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I . d L rd (B P& D &'UVDA DO NORTE'Manoel IgriacioCava. canti e ace a. a- Aa,A.U..LD

- d P' )4enador . '. ~o e !rapaDl:a. '. .',. Joa~Manoel ~rneiro da Cuilh~~ p,ro-,
LUIZ IgnaClod~ Andrade Ltm~,.?a~le. , prietario.· . ~ .•. J .;;

Bernardo José da Gama. l"lsco~de ~e Augusto Xavier dé'-c~rValho.:
Go~~.)-.Desembargador. , JoséEer~e~;Nóbre,pa~. :,:'

Antomo Rib.erro de ~ampos. __ . . José daCrnz Gouvêa.. ".-. . "
}Ianoel MarIa CarneIro da Cunha.-Nao to- Vi -:. . 'R'odri Ca II d' N-

~ ,'IrglDIO . gues' mpe O" pa re.- ao
mou as~ento. , tomou assento.

CEARÁ

Pedro José dá Costa Barros.-Foi senador: Caetano'}Iaria Lopes' Gama. (ViSconde de
José ~Iarliniano de Alencar, padre.-FOl Maranguape.)-'Foi:senador. .:

.senadOl', . Ignácio Accioli de . Vasconcellos, magis-,
Manoel" Pacheco Pilllentel, padre. " tmdo. . .
José Joaquim Xavier Sobreim, padl'e. . José Antonio Cardas, padre.
João Antonio Rodrigues de Caryalho.-Foi José de Souza Mello.

senad~r. ~. ,,' ~ . Miguel Joaquim de Cerqueira e-SilYa, ma-
.José llarNUlo::de Al4uqyOCIDI~ Cavalcanh, gistrado.-Não tomou a..~ellto.

milHar. " .. ".~ "
}Ialloel Ribéiro Bessa de Hollanda Caval- SA.~A~THARINA

. caiíii, padre., J)' D t S'I .' t d th
A t . M'l d" S " 'd -N--- t. lOgO. uar e 1"a, lDspec or o esouro.n omo a~oe, e, ouza, pa re. ao o- publIco. .-' '. .

mou assent.Q.

'Rlo-GRA.1\1)E' DO NORTE .
. RIO-HRAl\'DE 00 SUL

MÁTO-GROSSO

Obsev~Ção.~Presentemente os unicos cidadãos
qUe forão deputados ,á constituinte, ainda existentes.

(16) SubStituio o deputado etfectivo FranciSco de são os Srs. marque~ de Sapucahy, barão de Pirapa-
Arruda ~ara, que não tomou assento. ma, e monsenhor Francisco Muniz Tavares.

'Thomaz Xavier Ga;'cia de Almeida e Cas-JoséFe~iQiano FelllandesPin~eiro, (Viseon-
, tro, magistrado. (16) de ~e S. Leopoldo.}-FOl senador., \ .

Franciscóde' Arruda Camara',-Não. to- FranCIsco 51as Chagas Santos, marechal de'
mou assento. . campo. .

! Joaquim Bernardino' de Sena Ribeiro da
. Costa, bacharel.
Antonio ~Iarlins Bastos.

:Antonio Navarro de, A.breu, tellente.:.co-
roneL



cedido aos competentes exames da actageral das
resp~ctivas provincias, e diplomas partículares de
cada UnI dos referidos senhores, os acha em tudo
conformes ao decreto,. de 3 de Junho de 1822 e ins
lrucções de 19 do mesmo mez e anno a que eUe se
refere, e ao' de 3 de Agosto que declara as mesmas
instrucções, e as portarias de 20 e 22 de :Fevereiro
deste corrente anno. Paço da assem'b1ea aerál
constituinte e legislath'a do Brazil, aos 17 de Abril
de 1823.-JoséRiccrdo da Costa Aguiar de A'Ildrada.
-Martim Francisca Ribeiro de.4ndrada.-Fran
cisco Moni:: Tavares. »-Foi approvado.

Leovantou-se a sessão pelas 4 horas da tarde;
e decl~uo Sr. presidente que a do dia seguinte
se"abrIrIa pelas 9 horas da manhã•

no IIPERIO DO 'BRAZIL

_ ~eIra sessAo- prepara.orla

Aos 17 diàs ao mez de Abril do anno, de 1823,
achando-se reUnidos 52 Srs. deputados no salão da
assemblêa, pelas 9,horas da manhã, na conformi
dade dó decreto de 14 do dito mez é anno, e compe
tente participação da secretaria .de eslado dos ne
gociosdo imperio, procedeu-se á nomeação do pre
sidente e secretario, interinos, e forão por acclama-

•càoeleitos,.parapresidenteoExm. eRevm.Sr.DJosé
caetano da Silva Coutinho, bispo capellão-mór, e
para secretario o Sr.:Manoel José de Souza França.
propoz então o Sr. presidente a nomeação de duas
commissões, uma de cinco membros para verificar
a legalidade dos diplomas dos ;Srs. deputados que
não sabissem.eleitos para esta mesma commissão, e

.,outra de tres membros para verificar igualmente a
legalidade dos diplomas dos cinco que formassem a
1a commissão. Decidio a assembléa qlle se procedesse SeguJldBl sessão preparatorla, em 1.8de AbrU
á nomea.ção das du~ commissões; e julgou des- . . de I.8~3
necessana a usada eleIção de escrutadores, por con- Aberta a sessão pelas 11 horas da manhã, ,leu o
fiar da mesa a exacta apuração dos votos.j Sr. Andraéla Maeha~o' o seguinte parecer da com-

Para membros daIa commissão sabirão nomeados 'missão dos poderes:
·coma pluraridade relativa os Srs~ Antonio Carlos c( A commisSão da verificação dos poderes, depois
Ribeiro de Andradélc.l\Iachado e Silva, Antonio Luiz de ter examinado as actas e diplomas dos respectIVOS
,Pereira da Cunha.; barão de Santo-Amaro, José Joa- Srs. deputados, e pesado as leis, <lue as 'devião
quim. Carneiro de Campos e Manoel Jacintho No- regular, a saber, o decreto de 3 de Jimbo de 1822,
gueira da Gania; para a 2a os Srs. Francisco Moniz instrucções de 19 do mesmo mez e anno, decreto
Tavares, José Ricardo da Costa Aguiar e Martim de 3 de Agosto ,do mesmo anno, e subsequentes

, Francisco Ribeiro de Andrada; os quaes se retirárão portarias, achou legaes, nas respectivas provincias
logo da assembléa P8!8 cuidar, no:desempenho do os seguintes Si's. deputados:'
trabalho de' qu~ estavao encarregados. ,.' RIO DE JANEIRO
- A's 3 horas da tarde voltóu li assembléa o Sr. An- Srs . bispo capellão-m6r. Jacintho Furtado de
drada Machado, e pedio, emnome' da cllmmissão de Mendonca,~anoel José de Souza Franca, Martim
que'era meinbro,que'~casse adiada a apresentação Franciséo Ribeiro de Andrada." .
do seu pareçer, por n1!-o ser possivelfazer-seem'tão ESPIRITO-S.L.~TO

,curto espa.ço de te~p? o exame de todos os diplo- Sr. Ma.noel Pinto Ribeiro de S,amplu.o.
mas,-:-Asslm sedeCldio. -" ~

O' SR~ COSTA AGUIAR leu o seguinte parecer da" RIO-GRANDE DO:SUL
- colDIliissão dos tres: , ".. " Srs. Joaquim Bernardino:deSenna'Ribeiro, A.n-

«AcoDumssãoencarregadadeverifiearosdiplomas tonioMartinsBasto, Francisco das Chagas Santos.
dos.Srs.:Antonio· carlos Ribeiro de Andrada Macha- s. PAULO ,
dO,nOlneado deputado pela provincia de S. Paulo, Srs. José Bonifacio de Andrada e - siivá, .An:"
Antonió LuizPereira daCunha,barão de Santo-Ama- tonio Rodrigues Velloso, José Arouche de loledo
ro~.Manoeqacintho.,Nogueirada' Gama e José Joa- .Rendon, José Ricardo da Costa Aguiar, Francisco
qmm CarneIro de'Campos, deputados nomeados pela de Paula Souza e Mello, Manoel/Martins de Couto
proYinciàdo,Rio de laneiro, depois de ·haver pro:;:.lteis,- . .'

1
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lIIINAS-GERAES de:"eléi'ção; visto constar da acta, que votárão. no

Srs. Belchior Pinheiro de Oliveira, José Joa- districto"de Alagôas todos os eleitores de Penedo
quim da Rocha, Candido José de Araujo Vianna, d.e envolta ~o~ os de .AlagÕas;, accresce~do que a

,José de Rezende Costa, José Antonio de. Souza sImples vanaçao de formas accIdentaes nao annulla
Maia, José. Teixeira dá Fonseca Vasconcello~, An-: o,acto. ,_ " ,
tonio da Rocha Franco, João Gomes, da. SIlveIra A.se_gun4a obJecçao ~a su~ pnmeIra parte tam
l\Iendonca Manoel José Ve11oso Soares, l\Ianoel bem ,n,ao mer~ce .attençao, POlS que o methodo que.
Ferreira" da Camara, Lucio Soares Teixeira de segUl~ao os d1strlctos de -:tlagôas e Penedo, pare~e
Gouvêa,i\lanoel Rodrigues da Costa, .. Estevão Ri- ded~zIr-se do decreto d~, 3 de Ag~sto; e quaI!-to as
beiro de Rezfmde Antonio Goncalves Gomide queIxas de faltas, das 1Jstas de 10rto-Calvo e des.,
José Custodio Dias.' • , mentida.pela ~cta de apuraçã01 e até pela acta d~

. assemblea eleItoral de Porto-Calvo, na qual se· ve
CEARÁ que os citados Floriano Vieira da Costa Delgado e'

Srs. José Martiniano de Alencar, João Antonio Francisco José Corrêa, tiverão o primeiJ:o 46 votos,
Rodrigues de Carvalho.· e o segundo apenas 36, quando os dous ultimos

PARAHYBA no NORTE deputados tem um 55, e outro 54.,
Srs.: Augusto Xavier de Carvalho, José,Ferreira MATO-GROSSO,

Nobre, José da CruzoGouvêa; Joaquim Manoel Car- A' éommissão pareceu, que o' Sr. deputado
ueiro da Cunha. nomeado pelos districtos de Cuyabá e Páraguay-

N ota.~A commissão podia talvez duvidar da le- Diamantino não póde por ora tomar assento, por não
galidade da a~ta. desta proviu cia .pela in~erencia de ser eleito pela provincia toda, não tendo concorrido
poderes especIaes e mandados lillperatlvos, que a' o districto de Villa-Bella; como porém as dissen..,'
lei lhe não permittia; mas é da competencia só- sões existentes entre os districtos, e repugnancia do
mente da assembléa depois de installada tornar de Villa-Bella, forão as causas que derão origem á
irritos taes mandados especiaes, esta illegalidade, e nã() devão dous districtos deixar

PERNAMBUCO de ser representados, p'ela pertinacia de um terceiro,
Srs. Bernardo José da Gama, Luiz Ignacio 'de a commissão deixa á assembléa depois de installada

Andrade Lima, Ignacio de Almeida Fortuna, Fran- a decisão deste delicado negocio. Paco da assem
.cisco I1Ioniz Tavares, Manoel Ignacio Cavalcante bléa geral coristituinte e legislativa; H3 de Abril
'de Lacerda, Francisco Ferreira Barreto, D. Nuno de 1823.":"'Antonio Carlos R-ibeil'o de Andmda 11Ia-
E . o, L . chado e Silva.-Antonio LtLiz Pereira da Cmlha:-
•ugemo e. OClO. Barão de Santo-j{mal'o.-llIanoelJacinthd lVogueim

, SANTA-CATHARINA ,da Gama.-José Joaquúil Carneiro de CalJlpos. »
Sr. Diogo Duarte Silva. Alguns Srs. deputados fallárão soMe a parte dõ
Nota.-A com:qIissão nãoattendeu á reclamações parecer relativa á eleição do Sr, Navarro de Abreú

contra o illustre deputado pela sua insignificancia: pela provincia de :Mato-Grosso;' e uns propuzerão
allegou-se suborno, e se não provou com o menor que,'ficando válida aque11a eleição, se. concedesse
indicio. A11egou-se mais que não tinha no Brazil a que o districto de Villa-BelIá pudesse nomear, por
residencia exigida. pelas instrucções; e nada se si só, um deputado; . e outros lembrárão em favor
apresentou que induzisse a menor duvida. De mais da mesma eleição o. que a commissão praticára a
o collegio eleitoral a quem só compete a decisão respeito dos deputados da provincia 0,13 Pernambuco,:
das qualidades de elegibilidade, s.e algumJl.s duvidas cujas eleições forão approvadas, bem que ficassem
se levantárão, despresou-as. Diz-se por ultimo, de fóra dous districtos., '.
que a acta é nulla por faltarem as declarações das O SR, ANDRADA E SILVA:-Eu entendo que a
duvidas suscitadas·; mas isto parer.eu á commissão falta da reunião dos eleitores do districto de Villa.:
um dito arbitrario j a acta não trata de duvidas, Bella não póde invalidar-a eleiçao do Sr. Navarro
certamente porque as não houve, e o testemunho A f 1 0," d C . P .
em contrar'io dos reclamantes' é de nenhum peso, de .breu eita pe os 1st1'1ctos e uyaba e· araguay....

Diamantino. Se o districto de Villa-Bella não man.!.
attenta·a sua assignatura IJ.R acta, que a legitimou. dou os seus eleitores, obrou por capricho ou pOl'.

, ALAGÔAS ~ indolencia, e em qualquer dos dous casos, não póde
S~·s. '. Ignacio Accioií de Vasconcellos, Caetano o seu procedimento prejudicar os interesses li05

1\Iaria Lopes Gama, José Antonio Caldas, José de dous districtosna llomeáçãb <1,0 seu ,deputado,:
Souza e Mello. . '. muito mais sendo Cuyabá ultimamente a residenciá:

Nota.__Contra esta eleicão reclamárão os elei- .0,0 governador da provincia, e por isso já consideS
tores do <Íistricto de porto-Câlvo, taxandci-a de mula. rada como capital. Demais, quando Villa-B,)lla nãq'
1.° Por se terem reunido os districtos eleitoraes de 'quizesse remetter a Cuyabá·:a suá eleição, podia aOi
Penedo e Alagôás, contra o disposto no· SI 10 do menos maJ;lda-la para aqUl ao governo, como se
cap.3.0 dasinstrucções. 2° Por se não ter corri<1,o o praticou eml\iínas-Geraes, ,quando se tratou das'
escrutinio tantas vezes,quautos erão os deputados eleições para os procuradores da proyinciaj mas
na fórma das instruccões, e menos ter-se mandado nada fez,. por querer levar avante o seu capricho.;
vir as listas do seu districto, comó ordeJ;la o decreto Finalmente, tanto não póde a falta de 'concurrencia,'
de 3 de Agosto do anno preteriio j do que succedeu do districto de Villa:.Bella produzir o resultado de':
ficarem preteridos Floriano Vieira da Costa Delgado ficareÍlllls outros dous districtos sem representacão;
~ Francisco Jõsé Corrêa pelos deputados Caldas, 'que, ainda admittidos- os seus votos não alterávão'eSouza e Mello, apesar de terem estes menor nu- estes a'nom'eação do Sr. Navarrode Abreu, por ser

-mero. de votos. Pareceu. á commissão de nenhum extremamente pequena a população comparada, com;
, peso a primeira objecção porque as' mesmas ins- a dos dous districtos. Sou pois de voto que. Villa-;

truccões no SI 110,0 dito capitulo dão azo á reunião, Bella perdeu, porque quiz, o direito de' ter Rarte na,'
de que se queixão j e em nada se ataco,u o direito nomeação do deputado da provincia a que pertenceH
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e.,.que.o nomeado pelos' dtstrictos. de.Cuya)á, e. rj.a nã? se aggravava a viole"ncià? N6s não esta.m~s·
Paraguay"'Diamantino deve t,omarassento·· nesta :~~da mstallados j' o~ simp.les.actos que podemos le
aSsembléa.' . ..'. '. .••... ..' ,..oIt\mam~nte fazer saq os mdispensaveis para verifi-

O SR. G,tRNEIRO. DE CAMPOS: ~L~:vanto;.me paJ;'8 car-se?- Illstallação; tudo· que passar além disso 'é
combater as asserções com que. o Illustre I!T~OpI~ nullo, Illsanavelmente nuHo. '.' , .
nante preteride mostrara legalIdade ,da elelçao .do 1\1as dir-:;e-ha talv,éz que podiamos admittir o de
Sr Navarro de Abreu como deputado pela provlll- puta~o .elelto sem privar o districto deVilla-Bella
eia: de Mato-Grosso. Diz o nobre deputado que em do direIto de ser representado antes éoncedendo-llIe
Cuyabá como capital se d~via f~er :a apuração dos uma represent~ção inteira e~ vez de úm fragmento
votos dos eleitores de todos os dlstrrctos, e que se de representaç~o; m~s não se repara que as ins:' .
faltárão os de Villa-Bella, deye reputar-se este dis- trucçoes, que sao a leI reguladora das eleicões e a
tricto decahido do direito de votar, porque sendo que somos obrigados a cingir-nos, dão á provlncia
convidados recusárão por capricho ir a Cuyabá.: O de 1\fato-Grosso um só deputado e dando-lhe nós
illustre preopinante, con~i?era Cuy~bá a capital da dOl1~ alteravamosa lei; e alterar ~ lei só póde quem
proYÍnciá. po:r ter ,ali r:esI?ido o ultImo goverr;ador; a pode fa~er, o que ce~tamente não podemos nós
mas esta resldencla nao e prova de serCuyaba a ca- antes de lDstallados. Dlsserão que assim como ti
pital, é apenas aconsequencia da permiss~o que teve nhamos approvado as eleicões de Pernambuco
aquelle governador, e.que lhe.fOl conce?ida pa~a o apezar'de não terem seguido as instruccões e sere~
livrar de soffrer os effe,Itos do clIma doentIO de Vllla- os deputados daquella pI;ovinCia eleitos'tão 'sómente
BelÍa j graca que já outros g'overnadores antes deile pelos districtos dê Olinda e Recife ficando de fóra
tinhão requerido, sem que a pudessem conseguir; e od~ S. João da Barra e Pajahú,'do mesmo modo

'..esse mesmo ultimo goyernador. sómente obteve a podlamos !1pprovaro deput~do ele* pelos districtos
- mercê de residir mais tempo em Cuyabá, sem que de Cu:yaba ,e P?-raguay-DlaI!1antmo, apezar ,de ser
ficasse'desobrigado de ir tomar posse em Villa-'Bella, e~clUlªo o de VIll,a-Bella; mas não se advertio na
que sempre conservava" a prerogativa de capital, da dlfferença essencial de um e outro caso. E' ver
qual só por lei (que não mostra;rá o illustre depu- dade que tanto em Pernambuco como em í\Iato
tado) podia ser privada, e não pela ausencia do go- Grosso .al~erou7se a lei, quanto á fórma accidental

· vernador. Portanto, não se provando que Villa-Bella, das elelçoes, separ1l.ndo-se districtos que a lei unia ;
hoje cidade de Mato-Grossó, deixou de ser a capital, ~as em Pe~n~mbuco, s~lvou-se o principio essen
não se'lhe póde levar em culpa, para ser o districto clal d~s eleIço~s, o dIreIto de representação j as co

'excluido do direito de votar, o acto de não mandar ~ar~as do ser~ao. 'não perdêrão, pela. divisão dos
os seus eleitores a Cuyabá, ,pois este procedimento dIStl'lCtos, o dIreIto de mandarem deputarlos á as
não foi mais que uma defeza legitima do seu direito âembléa, antes lhes ficou resguardado· o numero de
de capital, que lhe dava o de exigir. que ali, e não ep.utados que, segundo a sua população, lhes com;.
em Cuyabá se fizesse a apuração da eleição da pro- petla: em Inato-Grosso porém como. a provincia

· vincia. Ninguem é culpado quando resiste a que o nã~ ~á.mais de um deputado, s~ este entrá pela só
privem de um direito, que legitimamente llie per- elelçao de Cuyabá e Paraguay-Diamantino fica de
tence; a existencia do direito justifica os meios de e fac!o esbulliada_Villa-Bella do direito de r~presen
sustentar. Conclúopois, que o deputado nomeado taçao porque n,!-o lhes resta deputado alguinque

_não é deputado de toda Íl' provincia, e que por isso eleger. Isto serIa uma pena, e pena mui severa
não deve ter assento nesta augusta assembléa, qtle que não póde recahir senão sobre crime,qlle nã~
'por não estar ainda illstallada, não póde por ora houve. -
sanar o' defeito da sua eleicão. Fallárão ain,da alguns 81'S. deputados fundando-se

'. O SR: ANDRADA 1\fACH~O: -=Sr. presidente, n?s m.esmo~ principios j e julgando-se a materia
quando a commI.·ssãO de,poderes recusou interpôr o dlscut~dafOl approvado o parecer da commissão;
seu parecer sobre o SI'; Navarro de Abreu e deixou e por ISSO o Sr. Navarro de Abreu, que se achava
a decisão da. sua entrada ou exclusão á ~ssembléa no recinto da assembléa immetliatamente se retirõu.
depois de insta~lada, teve em vista a sua incompe- O Su. ANDRADA .l\IACHADO :-Sendgindispensa
tencia, e o extraordinario do que oecorre' no caso vel que prestemos ]uramento"e d!,!vendo p.or isso'

-dq deputado eleito. Dous districtos eleitoraes da adaptar-se alguma formula, lembrei-me de formar
prOvincia de Mato-G,rosso, o de Cuyabá e de Para- uma, a qual lerei com a permissão do SI': presi..
guay:-Diamantillo escolhem .0 dit? deputado; mas o dente. (Lê:)' " -
de VI11a-Bella nao concorre a capltalde Cuyabá para « Juro cumprir fiel e lealmente as obrio-acões de
aapu:a~ão de vot?S, nem Illesmo consta que fizesse ,deI;lutado ~a. assembléageral constituint~ê legis
asele!çoes p?-r0.chi.ae~1nãoI;l0r negligencia, mas por latlva brazI1Iense, convocada para fazer. a consti-

· <J.uestoes, ~eJurIsdicça? .VIlla:Bella ~inha sempre tuiçãCl politica do Imperio do Brazil,e.as reformas
Sido a capItal da provlUcla j nao havIa lei alo-uma indispensaveis e urgentes, mantida a religião catho
que a despojasse desta preeminencia;mas o acto de lica apostolica romana, e a independenciadoTm-

·pretender Cuyabá que na camara dessa cidade se perio, sem ad1Íli~!ir com alguma nação qualquer
'apl1!-'assem os ,:gt~s, era o mesmo que declarar-se o'!itr~ laço de UU1?-O ou fed.eração, qu~ se opponba li
capItal da provmcla, ao que Villa-Bella tinha direito dita I?de'pendencla, mant~do outroslm o Imperio
d~ oppôr':'s.e, e sem que dahi llié po!,sa vir inculpa- constit1JclOnal, e a dynastla do Sr. D;Pedro nossO'
ç?-o., 1stoe.o que fez Villa-Bella; e por usar do seu pr!meiro imperador e sua descendencia.»
dIreIto pum-la-hemos com, Il privacão dos direitos qSR. SECRETARIO 1~utambêIll a seguinte formula
caracteristicos de um povo livre? ATranear-llie-he, de Juramento : . _. .... . ',." •
mos o direito de ser representada? Despoja-Ia-hemos « EuF. deputado á assembléa extraol'dinaria
da participa~ão polit~ca que llie compete como parte consti.tuinte legislativ.a do.Imperiodo Brazil, juro

·~o. co~po socIal? Serfa um ~ttentado, uma violencia aos Santos-Evangelhos de exercer as -augustàs func
lllJustificavell DemaIS, em slIDples sessão preparato- ções de que souencarregàdo 'pelo voto da :Í1ação,
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. com toda a franqueza e boa.fé que eUa de mim exi'- Tel'ceÍl'a sessão prep:u'utoda, elll.30 (l~ Abl'U

.ge, sem respeitar outro fim_que'não seja obe~pti· (le 1823
blico e· O'eral da mesma naçao, II!antendo em todas Aberta a sessão pelas 10 horas ,(la manhã, leu o
as minh~s deliheracões a religião catholica romana, Sr. secretario asactas das duas sessões anteceden
a inteO'ridade e indep~ndencia do imperio, o throno tes e forão approvadas com o addHamento feito, á se-

,do Sr.oD. Pedro primeiro ,imperad'or, ~ a sucéess~o gUllda, em que se declarou-o que o Sr. Hibeiro de
da sua dynastia, segundo a ordem que a constl- Andrada tinha assento na assembléa como deputado
tuicão estabelecer: » pela provinda do Rio de Janeiro, e não pela de

Êntrando em discussão a'formula do Sr. Andrada S. Paulo, tendo sido por ambas nomeado. ..
1\Iachado disse O SIt. RODItIGUES VELLOSO, como rela10r da com-

_O SR. DIAs:-Proponho que se emende a formula missão encarregada de fazer o regimento da assem
do juramento substituindo ás, palayras-reformas bléa, leu o projecto do mesmo regimento. Termi
indispensaveis e urge_ntes-as se&,ullltes.: -;-Que os nada a leitura, disse
represenlantes da naçao, que se .vaI constltUlr, tendo O SIt. ANDRADA i\IACHADO: - Eu assignei com res
por fito o melho~amento'A e_m~lOr bem da ~mesma, lricções este regulamento, porqye sou de opinião
nenhum limite clrcumscrel'aO,as suas funcçoes, que contraria ao que se estabelece em alguns artigos.
aqneUes que ditados pela razão e justiça esliverem Em lo lugar não yejo porque, :vindo Sua l\Iagestade
'a seu aJcance.-'Porque sendo a legislação obra d,e o Imperador a esta assemllléa em um dia tào so
um Deus de quem ora :çeligiosa ora supersticiosa- lemne como o da sua installaeào. ha de deixar de
mente se' tem valido os mais habeis legisladores, acompanhai'~sedos seus ministros de estado, quando
serão por, ventura tão i~li~it8:dos nos~os conhe?i- estes fazem sempre parte do seu cortejo em todas as
mentos, que seja nec~ssarlO hmlta.r nossas op'era~oes funccões grandes da c<'H'te, e até é de uso constante
ás métas das urgenclas e necessIdades' varlavels a nas primeira.s na:~ões da Europa! Serásingnlar que
todo o instante, e a isso só fixarem nossos trabalhos senão permitta em occasião de tanta pompa, e de
quando devemos aspirar á previdencia e prol'iden- tanto jubilo para o Brazil o que pela etiqueta da
,cia? Sim, conheço que nao se deve procurar o côrte se pratica em qualquer festividade I
ultimo apuro nas co~s,as humanas ;m_as eu afianço Igualmente me opponho á votação por escrutinio
que ainda pelos malO~es esforços nao consegul- secreto. Os deputados reputão-se a flôr da nação, e
relI!os optimismo: limlles el~as L.em os quaes ul- n[IO é em pessoas taes que deve suppôr-se a indigni
trapassar não é dado, e comslgo Impresso ,sempre dade de não dizer francamente e á face do mundo
levão o se110 da imperfeição; e quem ao melhor as suas opiniões, muito mais nada havendo que
não se abalança pelo enoj? do ?ptimo, ~em a amar temer do chefe do poder executivo; pois de sobejo
o pessimo. Ne~11llm pel'li?o, mnda de VIda e morte, o abona a regularidade do seu procedimento sempre
nos deve impedIr o exerClClO d.e ,nossos devel:es, constitucional, nerp do povo a quem se faria grave
e isto iO'ualmente se deve -expl'lmlr em nossos JU- injustiça desconfiando da heroica generosidade de
rament~s e por maior que seja o enthusiasmo que seus sentimentos. (Foi apoiado pOl'algllns 81'S. cle
de presente todos ~anif~stão, eu não cantarei o pulados.) , . •
triumpho antes da vlctOl'la. O SIt. MONIZ T.n'ARES: _ Sr. presidente, Deus

AIO'uns Srs. deputados mostrárão com fortes ar- nos defenda que passasse semelhante methodo de "1'0-,
O'uniEfntos que seria absurdo suppõr que os repre- tacão. O que diriào às nações cultas da Europa? O
~entantes da nação tinhão poderes illimitados, e que qlie dirião os nossos inimigos? Ah I eu já prevejo;
por isso era indispensavel declarar no jUl'amento, dirião sem duvida que entre nós havião deputados"
do melhor modo que podesse ser, o que os' mesmos que, conLra a espectativa dos seus constituintes, não
representantes estavão.obrigados. a desempenhar. se animavão a declarar com franqueza o seu roto.

O SIt. ACCIOLl propoz que á palavra independe'n- Isto é indigno; e eu de nenhuma sorte posso annuir.
cia 'se accrescentasse indivisibilii:lade.:......F,oi regei- Voto portanto que nem appareça este artigo.
tada. O SR, COSTA AGUlAR:-Qtie dirião os homens

O Si. HIBEIRO DE A~DItADA:-Em lugar de dizer sensatos e as nacões cultas se admitlissimos a vota-
sómente independenci,a do, 'impe!'io, eu .diria inte- ção secreta ?·Dirlão que neste recinto se assentávão,
gl'idade eindependencut do unperw.-Fol. app'rovado homens que não sabião afrontar perigos para ma
este additameuto, e com e11e a formúla mten'a sem nifestar suas opiniões; afastemos de nós esta idéa
outra alguma alteração. injUloiosa; e concoúamos com todas as forças lJc1ra

'moslrar ao mundo que sabemos sustentar o nosso
" Fallou-se depois na necessidade de, um regimento caracter e dignidade, e corresponder á confiança da
provisorio parã regular ?S ~rabalhos da assembléa, nàção, sem que possa desviar-nos dos nossos deveres
nomeando-se uma: comllllssao para apresentar o seu nem a vista de pUi;Jhaes, nem 'a certeza úa morte.
projecto. Este lugar que occupo ~ão será jámais,abandona,do,
. O SR:PRESIDENTE, sendo aulorisado para elegllr embora a desordem ,venha desgraçadamente op
os membros deUa, nomeou os Srs. : Antonio Carlos primir-nos, o que eu não espero; e quem tem
Ribeiro de Andrada l\lachado, Antonio Luiz Pe- medo não se assenta neste augusto rec,into. Este é
reira da Cunha, Antonto Rodrigues VeUoso de o meu ,sêntimento. .
Oliveira, Bernardo José da Gama, 1\Ianoel PiutoRi- O SIt. PERElItA DA CUNHA: -(1\'üo o ouvirão os
beiro de Sampaio.,. tachygraphos.)· .

Feita esta nomeação, declarou'o Sr. presidente, O SIt. CAItNEIltO DE CAMPOS: -Julgo indispensa-'
que só podia verificar-se a terceira reunião dos Srs. vel que se imprima sem demora o pI;ojecLo do '.
depula~Íls no dia ?O deAbri~, para se dll!. tempo regulamento, para que possa por eUe ordenar a
sutllciente á formação do regImento; eleyantou-se assemhléa provisoriamente os seus tmhalhos; e que
a sessão pelas 3 horas da l~de; enLrem já em discussão os artigos relatIVOS ao cere-'
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1I10nial ou formalidades ~a entrada e re,cebimento
de Sua l\Iagestade I~perlal na gssemblea,porl{ue
a materia não admltte demora; ficando porem
igualmente estes artigos do .,ceremonial só, pro-
visoriamente approvados. (Apoiados.) .

Depois de' breve discuss~o, venceu-se o que a~a

bava de propôr o Sr. CarneIro de CaI!2pos; e ,logo o
Sr. secretario passou a ler ? capo 0.° do re.gula
mento, que 'é-liJas; formalidades que se hao. ~e
guardar ~la assel1~blea;...,.começando pelo seu Pfl

.meiro artIgo que e o 19 na ordem de11es.
cc Art. 19. No tôpo da sala das sessõe.s estará o

throno imperial e no ultimo degrát; á direita, estará
a cadeira do presidente da assemblea. No paYlmento
da sala deante do throno estará a .mesa; em cima
de11a os Santos-Evangelhos; um. exemplar da consti
tuicão, outro deste regimento, os codigos das leis
do . Imperio, a lista impressa dos deputados, e dos
membros de cada commissão. ))

Al"uns senhores depUtados fizerão breves obser
vacõ~s sobre a intelligencia dos termos e disposi-
çõés do i:Il'tigo; e disse .

ÓSR. DI.-Í.s:-Via o Brazil com horror quantos
males o 'cercavão na .critica situacão de séus nego
cios politicos, estabeleceu ,então ~~ principio ~ sal
vacão do seu estado SOCIal, engIO conyocaçao de
uma assembléa constituinte e legisl11-tiva, reassumi0
seus direitos sociaes, e reassumi0 todos .quantos sã,o
inauferiveis; é por tanto a nação 1)IDeflcana brazI-.
leira,' soberana, independente;. e co~o tal acclama e
corôa seu' primeiro imperador constitucIOnal, chefe
do poder executiYo, e seu moderador, cuja autori
dade deve marcar a constítu!çãO que se propoem a
filzer os representantes da nação reunidos em côrtes.
Ena solemne insta11ação destas que tem de.com
parecer o digno representante do poder executIVO, e

, como tenha de respeitar a nação legitimamente re
presentada da qual só diriva toda a autoridade que
pelo pacto social se lhe' yai,a conferir por. lei fun
daméntal,' sou de parecer que a posição que se lhe
deve designar seja sim distincta, mas nl)' mesmo
plano onde.estiver o Sr. presidente, cabeça insepa
J;avel, naque11!3 acto,_ do corpo moral que representa
a inação, soperana e independente; e deixaria de o
ser quando tiyesse superior. .
" O SR. ANDRADA l\hcHApo:,:-Sr.presidente, eu es
tava preparado para', ouvir portentos nesta assem
bléa, ,ivemos na idade das marav:illias, e sOlllos mui

. pouco illustrados· para não ferverem entre nós os
milagres. Confesso porém, que o que ouço.passa
toda a minha expectação, com qUimto grande e11a
fosse. Que· paridade lia entre o representante here
ditaria da nação inteira e os representantes tempo
rarios?Aindamais, que paridade ha entre o repre
s~ntante hereditario e um unico representante tem
porario, que, bem qu.e· çondecorado com o titulo de
presidente" não é mais que o primeiro entre os seus
iguaes? Que parale110 póde encontrar-se' entre o
monarcha que .em sua individualidade concentra
toda uma delegação soberana" e o presidente de uma
assembléaque abrange. eo11ectivamente outra ,de
legação soberana, mas que ·não deve. nem póde
abrângél-a toda? Como. se póde ~em desvario (per
dpe-se-:me .a expressão) igualar o poder influente, e
regUlador dos mais poderes politicos, a um mem
b~o de um dos poderes regulados? Cómose quer
rnvelar um poder, fonte de todas as honras; que
toda,s, as constituições orlão. deexplendor' e de
gl~rIa, .com o presidente. de uma assembléa,cujo
'melhor ornato é asimplicidacte?'Emfim., Sr. presi-

dente nada póde hayer de commum emjerarchia'e
precedencia entre o ,monarcha que para bem dos
povostem a lei, por uma 'ficção legal, pôsto além
da esphera da humanidade, e quasi endeosado, e um
puro.mortal que, apezar de respeitavel,é sujeito ás
mesmas leis, que regem os mais membros da sacie':
dade? Basta, Sr. presidente, ,riem a materia pedia
tanto; más a importancia de não deixar desgarrar o
POYO litt,erato por paradoxos perigosos, forçou-me
a ser maIS extenso. '

Outros senhores deputados seguirão em seus dis
cursos a opinião do Sr. Andrada Machado; e como
se alongasse o debate disse' .

O SR. l\IoNIZ TAYAREs:-Sr. presidente, acabemos
com isto; deixemos questões infructuosas; não quei
ramos fomentar a desordem no principio dos nossos
trabalhos I ,(Apuiadns) :

Jülgou-se então. a materia sufficiéntemente discu
tida;. e decidio-se que o artigo se diyidisse em dous,
nos termos seguintes: .

cc Art. 19. No tôpo da sala das sessões estará o'
throno imperial, e no priineiro degráu á direita es
tará a cadeira do presidente da assembléa quando o
imperador Yier assistir.. ..

cc Art. ·20. Nas sessões ordiriarias estará a cadeira
do pre~idente defronte do throno, e diante de11a es
tará a mesa: em cima della os S11-ntos-Evangel1lOs,
um exemplar da constituição, outro deste regimento,
os codigos das leis' do Imperio, a lista impressa dos
deputados e dos membros de cada commissão. ))

Passou o Sr. secretario o ler o art. 21 concebido
nestes termos:' "

_cc Art. 21. De um e outro lado do presidente estaráõ
as cadeiras dos secretarias, os quaes terão diante de
si o livro dos registros das propostas, e das aetas
das sessões publicas da assembléa.)) .

Foi approvado.
Seguiu-se logo o art. 22.
cc Art.· 22. Os deputados estarão' assentados em.

torno da mesa em fórma circular, de modo que todos
vejão o presidénte e dellesejão vistos, assentando-se,
indistinctamente e semprecedencia. ))

Foi approvado.
Entrou em discussão o are 23.
«Art. 23. De um e outro lado do throno ficaráõ de

pé os officiaes-móres da casa imperial; da parte di
reita o mordomo-móI', e daesqúerda osmais officiaes
móres conforme as suas differentes gradUações. O
resto da comitiya e o corpo diplomatico irão para
as tribunas; e ao publico são destinadas as galerJas
sem distinccão alguma. )) ,
. Acabada â. leitura do aí'tigo, suscitou-se a ques

'tão. se os ministros devião ou nãó fazer parte do
cortejo do imperador. quando viesse á assembléa, e
disse .

O SR. ANDRADA l\l4.CHADo:-Sr. presidénte, aél.ber
tura d.a assembléa é um acto de, prerogatiyapura
mente imperial, é uma regália da Corôa, como pois
negar em uma tal occasião em que oimperador deve
apparecer rodeado de todo o esplendor que offus
cando os Ol1lOS concilie respeito, como, torno a di
zer, negar-lhe a companhia dos. seus primeiros
servos? Eu Sr. presidente, estou persuadido que .no
systema constitucional não só se deye ser liberal
mas I1-té prudigo de honrasí gloria, e explendor pàra
com o monarcha, e sóeconomico de poder ; poder'
qtiantobastepara o exactodésempenho das fu~cções
que llié attribúe a éonstitúição" e não de m~sque
lhe facilite a oppressão .dos:,outrospoderes 19Ual-

2
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mente constituidos; mas gloria, mas explendor, mas Propoz então o Sr. presidente -se os ministros de
apparato que inspire respeito; avizinhe-'se a divinal. estado devião ou não, entrar com Sua l\lagestade Im-
O respeito cria a submissão ao poderlegitimo, ar- pei'ial ná' assembléa, e venceu-se que sim. '
reiga a -subordinação nas jerarchias, e consolida a Fallárão alguns Srs. deputados sobre o lado 'em_
ordem; e nisto ganhaa sociedade em geral. Demais, que devião ficar os ministros de estado, se terião
supponhamos que oimperador, por qualquer acci- assento, e se 'este seria raso ou de encosto; e depois
dente inesperado não se resolve a fallar extensa- de se optnar differente.mentesobre est(ls pontos, disse
mente á assembléa, e precisa de quem por elle se O SR. C~Ri'mIRo de C.L'\IPOS :-Do mesmo prillci- ,
lhe dirija, a qu.em commetteria este encargó, ausen- pio a que recorri para mostrar, que os ministros de
tes os ministros? Por fim, Sr. presidente,'em todas estado IÍão são criados ou ofliciaes da: casa imperial,
as nações os ministros são presentes á abertura; não deduso que o seu logar deve ser á direita do throno,

. nos queiramos nós sómentte fazer celebres: tão es- como tem .na côfte os grandes do imperio, que não
tudado desvio .da marcha das mais nações pareceria são criados. E' verdade que os ministros de estado
filho da desconfiança, ou do projecto de abater o nas func'ções da corte estão á esquerda como os ci'ia- '
poder executivo, e isto seria funesto presagio logo dos e ofliciaes-móres da casa, mas isto provém de
no comeco de nosso ajuntamento. M gosarem no paço das honras crue competem aos offi-

O SR.' 'SECRETARIO FRANçA;-Sr. presidente, eu ciaes-móres, como uniforme, moradia, .etc., etc.; '0
não deixarei passar nunca a 'idéa. de que os miílÍs- que não tem lugar aqui, porque devemos considerar
tros secretarios de estado sejão servos do imperador: sómente a autoridade publica que exercem. Nestes
esta idéa é anti-constitucional, e contraria áos prin- termos devem estar á direita do throno, logo depois
cipios do direito publico que temos abraçado. Os do mordomo-mór, que é o unico oflicial-mór da casa,

, ministros 'secretarios de estado são grandes magis- que fica á direita e proximo do throno. Entendo- tam
trados do poder executivo, responsaveis á nação bem, que devem ter assento e em cadeiras' de encos
pelo que obrão em razão do seu oflicio ou cargo; e to, assim como nós pelo mesmo principio, poi~ como
não podem em tal qualidade ser jámais considerados nós exercem um poder soberano.
como servos dó imperador. Se este pois deve éntrar Depois de breve discussão, propoz o Sr. presidente
na assembléa acompanhado sómente dos seus cria- se ficarião do lado direito ou esquerdo, e decidio-se
dos p'rincipaes, lião podem entrar neste cortejo os que lhes tocava o lado direito.
ministros secretarios de estado, porque o não são. Propôz mais se ficarião sentados; venceu-se que
Voto portanto que sejão excluidos de ter parte no sim.
mesmo cortejo. ' . Propoz finalmente se terião assento raso ou de en-

O SR. ANDRADA l\1ACHADO :-Sr: presidente, pas- costo; e decidiu-se que tivessem assento raso. Fi-
f II cou portanto o artigo concebido e approvado nos

mo de não ser entendido; cuidei que' a ei claro, termos seguintes:
mas enganei-me. Eu chamei e ainda chamo aos mi- ~
ni~tros de estado servos do imperador, não do im- « De um e outro lado do throno ficaráõ de pé os
perador como individuo, mas do imperador como officiaes-móres da casa imperial; da parte direita o
poder politico. Se o nobre preopinante só ,.chama mordomo-mór; e da esquerda os mais officiaes-mó- .
sen-os os· que prestão serviços meniaes, então com res conforme as suas differentes graduações; os se
razão não se podem denominar taes os ministros que cretarios de estado terão assento raso á direita do,
os não prestão, nem podem prestar, pois que uma mordomo-móI'. O resto da comitiva, e o corpo diplo
pessoa moral não póde receber taes serviços. Se po- matico irão para as tribunas; e ao publico são desti
rém estende este nome a todos que recebem ordens ni).das as galerias sem distincção alguma. »
nossas, que são forçados a executar, e cuja sorte de Passou o Sr. secretario alêr os artigos seguintes:
nós depende, não sei como duvida applicar, o liome « Art. 24. Para cumprimentar ao Imperador em
aos ]IlÍnistros, que são escolhidos 'livremente, e li- qualquer occasião, para .annunciar a instállacão e
vremente demiUidos pelo imperador, e que tudo encerramento da assembléa, e para o receberquan
obrão em seu nome! Sr. presidente, os agentes do do vier á mesma assembléa, nomear-se-ha uma de
põder executivo são servos, não do homem, mas da putação de doze deputados. »
dignidade, mas da boroa; esta é a linguagem de que Observou-se que era pequeno o numero·de doze
se servem oslivres inglezes, e que nem os Hambdens deputados; mas como a assembléa não estava com
nem os Pyms' achárão derogatoria do caracter pleta, approvou-se para esta occasião o referido nu-
daquelles, a quem se applicava.. . _ mero, por não ficar em demazia desfalcada. ,

ü' SR. CARNEIRO 'DE CAJIPOS :-Sr. presidente, pres- « Art. 25. O secretario da assembléa participará
cindo da questão suscitada entre os dous illustres de- officiálmente ao secretario de estado do imperio o
putados, que ultimamente fallárão, se por ventura os dia em que a deputação ha de c?Ii:lparecer perante
ministros de estado se podem chamar servos da Co-- o Imperador para que se lhe deSIgne lugar e hora
roa; recorrerei a outro principio para demonstrar para a sua recepção. »
que não devemos approvar o artigo do projecto do Foi approvado. ,
regimento, que os exclúe da entrada nesta augusta « Art. 26. A deputação nomeada para receber o
assembléa no solemne dia da sua installacão. Os mi~ Imperador irá buscaI-o \lo lugar onde se apear no edi
nistros de estado, Sr. presidente, verdádeiramente ficio da assembléa, acompanhando-o até-o throno. li'
não são criados do imperador, nem tambem officiaes Foi approvado. . - _ .
da sua éasa; elles exercem um poder politico, ~ão « Ait. 27. O Imperador entrará na sala da assem-
membros do poder executivo, -este poder é um dos bléa descoberto, e quando entrar, o presidente, o
poderes soberanos, e nesta qualidade não se lhes póde secretario, e todos os deputados ficaráõ em pé até,
negar a entrada nesta augusta assembléa, quando se que o Imperador Se assente no throno. )l

insta:ua a representação nacional para exercer as au- _ Tendo mostrado álguns Srs. deputados estar em
gustas funcções do poder soberano de legislar. duvida sobre a verdadeiraintelligencia da palavra
--' (Foi geralmente apoiado.) descoberto, que se lê no artigo, disse .
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o SR. CAR~"EIRO DJ?CAMPos.:-Sr. presidente]per.,- cando o'presidente assentado até que ella chegue ao
gunto se quando se dIZ que o Imperador entrara des- meio da sala. »-' "
coberto, se entende sem corôa?'. , . Ficou adiado. .

O SR: ANDRADA l\l.\.cHADO com? um dos redilcto- « A.rt. 31. Diante do throno, mas fóra delle, col-
res do regimento respondeu que sIm., locar-se-hão as cadeiras de espaldar para o presidente

d e Regentes na mesma linha, de maneira que opresi
O SR. CARNEIRO DECAltIPOS:-rois então enten o dente da assembléa fique ã· direita do presidente da

que não se deve approvar este artIgo, e sou de pare- Regencia.». .
cer que o imperador deve entrar com a corôa, e con- Ficou adiado.

.serval-a emquanto.durar a sessão. Fu~do-me em que « Art. 32. Quando os secretarios de estadovierem .
o imperador vem m~tal!ar a as?e~bl?a c01?o chefe á assemblé,a faUar em nome do Imperador, serão.re
da nacão' ora, a coroa e a sua mSIgma aSSIm como cebidos á porta do salão, na fórma do art. 30. O pre
o manto ~ o sceptro, e porisso não acho ra.::ão .para sidente e toda a assembléa se levantaráõao appro
que o imperador não cons~rve uma das prlllC!paes .xímarem-se ~ mesa, .e lhes dará assento entre elle e

· insignias na augusta funcçao qn~ elle yem exercer .o secretario, do lado direito, mas na linha do mesmo
como imperante, OU chefe da naçao: CreIo que?s no- secretario. »
bres deputados redactores do regimento qUlzerão Ficou adiado.
comeste arbitrio evitar que estivesse o imperador« Art. 33. Quando porém vierem em seu nome ou
coberto e nós descobertos; póis cubramo-nos. Não forem cha~ados pela assembléa serão recebidos, fi
se cobrem Os grandes do imperio? Porque não .nos cando todos assentados, e terão assento numaca
cubriremos tambem em quanto o Imperador estIver deira rasa, á esquerda do secretario que' fica do lado __
coberto? Assento pois que não deve passar o artif{o, esquerdo d,a mesa.
e que se determine que entre Sua lVlagestade Impel'lal Ficou adiado.
com à corôa, e a conserve durante a sessão, porque é" «Art. 34. Na retiráda do Imperador, do príncipe
à. slúrinsignia, e deUa não deve ser privado de tã'o regente, da R~encia, e dos secretarios de estado,

· augusta funcção. _ ptaticar-se-ha o mesmo tormulario, que se ilbsei"va
O SR. ANDRADA lV1.i.CHADO :-Sr. presidente, a com- no seu recebimento. }) ,

missão julgou·que sendo Sua lVlage~tade Imperi~l um Ficou approvado.
poder constitucionai e a Assemblea outro, deVIa ser Todos os mais-artigOs do referido capo 50 ficá-
igual a situação de ambos, quando presentes; e como Tão adiados par(l a discussão geral do regulamento.
a assembléa se não cobre pareceu que tambem Sua
l\1agestade Imperial devia entrar descoberto. Se a O SR. CAR~"EIRO DE CAMPOS lembrou que tendo-se
corôa é propriamente Ullla cobertura, a decisão deve ordenado a impressão do regulamento seria con
ser á mesma para.este caso que é em outro qualquer; vellÍente a súppressão dos artigos que tratão da
se porém fôr considerada como simples insigniada votacão secreta, ficando todavia reservado a assem
realeza, outra deverá ser a resolução. Nós não que- bléa· o tomar deUes conllecimento no tempo op
reinos, nem jámais nos veio á cabeça despojar por portuno.
um momento das insignias da sua alta dignidade o Foi apoiado pelos Srs. Andrada Machado e An-

~ representante hereditario da nação, nem que o. qui- drada e Silva. '.
zessemos tinhamos para isso, autoridade; 'só tivemos OSR; SECRETARIO:-Sr. presidente, eu appiovo o
em vista ser coherentes com os nossos principios, que dizem os artigos sobre a votação secreta: não'

· que m!l parecem fundados com razão. porque eu haja de querer jamais ocultar o meu voto,
:Depois de bre:v'ediscussão.decidiu-se, que o artigo pois protesto que sempre quererei que elle seja

ficasse concebido nos termos seguintes: publico; porém as'minhas circumstancias podem por'
· cc O Imperador entrará na sala da assembléa des- ventura não ser as mesmas de alguns dos Srs. de'-

. ô . . putados...
coberto, sendo a cor a e sceptro conduzIdos por seus (Foi chàmado á ordem.)
officia.es, e depositada em uma mesa á direita do
throno .. Quando o Imperador entrar, o presidente" O SR. ÁLENcAR:-Peçoque o iilustre preopinante
os secretarios, 'e todos os deputados ficaráõ em pé declare o motivo que tem d~ não julgar, a respeito
até que.o Imperador se assente no .throno. » de votacão publica, os seus collegas nas CirCUlll-

stancias•em que a' si proprió se consi~era. .
pa.ssou. o Sr. secretario' á lêrlos seguiI).tes artigos: O SR. SECRETARIO:-Eu não tive intençãop.e of-

" ~c' Art. 28. Em todas as occasiões'em que o prin- fender a forta1eza de animo' dos Srs. depllta.dos; eu
cipe herdeiro assistir á aBsembléa como Regente do sou o primeiro a respeitar todos porque"quero que
lmperio, será recebido por uma deputacão de oito todos igua1mente me respeitem;. o que quiz dizer é "":
deputados, e terá assento n'uma cadeira êom docel, que a causa publica, unico fito, dos meus discursos,
posta diante dos degráos do throno; no seu recebi- póde por ventura perder comUlll voto respeitat~vp.
mento guardar-se-hão todas as mais formalidades 01'- que circumstancias imperiosas hajão de arrancar ã
denadas para o Imperador. » VOZ, contra a vontade do votante;circUlllstancias em

Ficou adiado. . que eu consultando a minha consciencia,me repú-
, cc Art. ~9.:Emquanto o Imperador ou principere-' taria., tão fraco a mim mesmo, como cOilsidero.-a·
gente estiver na sala das sessões, todos os especta- qua1quer outro. Não faço 'portanto injuria a nin
dores estaráõ de pé, qualquer que seja a sua classe guem em dizer que podem haver motivos tão impé
oá emprego que occupar, exceptuando sómente as riosos que fação vacillar a fortaleza hUllJ.aI1l!.
pessoas imperiaes. » 'Dep~isde breve discussão, vence.u-se que sesup~
i. Foi ,approvado. .. '. . primissem os referidos"a.rtigõs na impressão do re-
f2«Art. 30;Q~androa Regencia vIer assistir ás ses- gulamento. '. .._ . . .
soell,será recebIda a porta do salão 'por uma 'depu.,. ,Nestll occasião lembrou um Sr. deputado que se

}açã?de seis deputados; e quando entrar]evantar- mandasseimprirnir Ullla lista. nominal de .todos os
'se-haoos deputados e secretarios da assembléa, fi- 81'S. deputado~, ,e as?i.In se ordenou. .
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. O· SR. PREsIDENTE disse-que pâssava a nomear a missão· dos poderes sobre o diploma do Sr. deputado
deputacão e elegeu para o.dito fim. os Srs.: Fran- Pedro de Araujo Lima: .
cisco dâs Chagas Santos~.Di0ê> Du~e ~ilva., José «A commissão dos poderes tendo examinado o di
Bonifacio de Andrada e:::lilva, Belchior Pmheiro de ploma ~o Sr. Pedro de Araujo Lima, deputaàu'pela
Oliveira, lacintho Furtado de Mendonça, barão de proVÍncIa de Pernambuco, e comparando-o com.a

. Santo-Amaro, Manoel Pinto Ribeiro de Sampaio, acta_competente, achou comorme a dita acta ás leis
Ignacio Acciolide Vasconcellos, Bernardo José da que a devião regular, e odiploma legal,- e o depu
Gama,Augusto Xavier de Carva}.ho, J?ão Â.I!tonio tado em termos de tomar assento e entrar no exer
Rodrigues de Carvalho e AntOnIO LUIZ Perelta da cicio das suas funccões.
Cunha. « Paco da assembléa geral constituinte elegiSla-

Feita a nOIl'leação, ~eguiu-se'o marcar o dia da tiva, a1 deMaiode 1823.-AntonioCarlosRibeirode
installacão da assemblea; e fallanQo alguns Srs. de- Andrada Machado e Sil'Va.-Barão de Santo Amaro.
putados: decidiu-se unaninieniente que fosse o dia _ Antonio Luiz Pereira da Cunha.- j[anoel Ja
3 de l\laio,. por ser já distincto na historia do cintho Nogueira da Gama.-José Joaquim Carneiro
Brazil. de Campos.."

Tratou-se depois da hora a qu~ devia partir a
deputacão, e se assentou <J!1e se reUDlsse as 10 horas Foi approvado. .
da manhã no dia 2 de Maio na sala da assemblé:l.' O mesmo' Sr. deputado disse que o Sr. Pedro de
para sahir do seu seio â hora opportuna. Araujo Lima estava a porta. da sala, e que era a

Resolveu-se tambem que em conformidade do ordem nO!Dear o Sr. presidente um dos Srs. depu",:
art.25 doregulamento interno, approvado provisoria- tados para.ir com o Sr. 'secretario buscal-o e intro-
mente, se dirigisse umofficio ao ministro esecre- duzi-lo na sala.' .
tario de estado dos negocios do imperio para Sua O SR. PRESIDE1'iTE nomeou o Sr. Nogueira da Gama
Magestade designar o ~op;ar e a hora de receber a para esse fim; e entrando o Sr. .Araujo Limi!, to
d~p':ltação, e que i&ualiIlénte se diri~~sse ao. mesmo .JFou assento na assembléa.
IIllnlStro outro officw p~a ell~ partICIpar ~ao ~ó- ao '0 SR. A~DR.\DA- E SILV.\:- Eu recebi hontem
senado da camara o ala da mstallacão da assem- . S
bléa, e o senado, o fazer pnblicopó" bando, mas duas participações do r. secretario, ejá se passá

... rão as ordens a ~ue ellas se referião. Tambem fallei
tambem âs mais autoridades a quem por estylo se a Sua Ma~estadeImperial,e me disse ~e receberia
fazem semelhantes communicacões. - ~ blé 11

Ultimamente se decidio que no dia seguinte, lo a deputação desta assem a amanhã pe as horas,
de.Maio'; se reunissem os Srs. deputados, â hora do e mandaria que um piquete de cavlillaria a acom
costume, na sala da assembléa, para dali irem em panhasse.
corpo á capella imperial assistir~missadoEspirito- O SR. SECRETARJo:-Seria bom que V. Ex. man-
Santo, e prestar'o competente juramento. dasse em officio essa resposta, para qne possa re-

Levantou-se â sessão as duas horas e meia da gistar-se. - .
tarde.-lllanoel José de Souza França, secretario. O SR. ANDRADA MACHADo:--Esta é a ordem e-a

marcha dos negocios.
RESOLUÇÕES D:\- ASSEMBLEA O SR. PRESIDENTE: - Creio que são horas de

irmos â capella, para se ouvir missa e prestar ju-
PARA. ';rosÉ :BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA ramento. .

Illm. ·e Ex.m. Sr.-A assembléa geral consti- Conveio a assembléa, e d'ali se dirigio em corpo
tuinte e elgislativa do Imperio do Brazil resolveu a capella-imperial onde assistiu ã missa so1emne
na sessão- de hoje enviar no dia 2' de Maio uma de- do Espirito-Santo que officiou o Sr; bispo capeUão
putação a Sua Magestade o Imperador para lhe an- mór; o qual logo depois prestou o juramento de de
nunCIar o dia em que se ba' de verificar a solemne putado nas mãos do decano do cabido pronunciando
installação da mesma assembléa. O que participo a de joelhos e em voz. alta o mesmo juramento pela
V. Ex. para que sabendo de Sua Magestade o lugar formula approvada. Igualmente jurârão perante o
e a hora em qu,e determina recebeI-a, fique a esse Sr. bispo, presidente da assembléa, o Sr. secretario
respeito a asse!p-bléa de intelligencia. Deus guarde e mais deputados, pondo cada um por sua vez a
a V. Ex. Paço~da assembléa, em 30 de Abril de- mão sobre os Santos-Evangelhos, e dizendo:-A~
1823.-ManoeZ José de Soüza França. . sim o juro.

PAl\A o OS1ll0' Concluido este acto voltárão os Srs. deputados ã

I1hn E ·s - A • - --bl' -: al .-... -o sala da assembléa. .
. e x.m. r.-A assem ea. ger -constltum- 0- S P ." A - .,

te e legislativ~ do Imperio do _Brazil resolveu assig- . R. l\ESIDE."iTE .- A sessao contmu~ para s~
nar o dia 3 de Maio para"a sua solemne ÍDstallacão' Iêr a acta da antecedente. -
e ~esta conf~rmidade communica a V. Ex. para'qu~ . O SR. ÂNDRADA MA.CHAD~:- A acta· dev~ sempre
haja de. officlar ao s~nado da camara desta,. cidade e~t~ promp~, para ~er lida e approvada, no prm,.
afim de o fazer publico por bando; ficando V. Ex. ClplO da sessao, por 15S0 basta que se. lance'~Itl
igualmente na intelligencia -de fazer aos tribunaes papel sep~ado,.Jlarase approvar, ~ depOIS se regl5
e.rznais autoridades as necessarias participacões. Deus trará no hvro. De outra fórma' nao se procede em
guarde a V.Ex. -Paço da asseinbléa, em3\) de Abril ordem.

.de l$23.";"'ManoeZ José de Souza França. O SR. SECRETARIO ieu a aeta. _
. O sR.. Â...'mRADA MACHADO-;"'- Par:::ece-m,e' que nesta

• oi- - acta não se declarou, a hora a que' se levantou a
Quarta sessão preparatorla, em ~. de. Maio sessão,' e deve sempre declarar-se mU.>ndo se abremde ~823 .,...,....

e fechão as seSSQes, pois somos assalariados do pu-
Aberta a sessão pelà.s9horasda manhã, leu o blico, e este tem direito a saber o tempo.quetraôa

Sr. Andrada Machado o segUinte parecer da com- lhamos.
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oSR. CARNEIRO DE CAMPos:~Sr. presidente, ·como
ouco dizer' que somos assalariados direi o que en-

·teIÍdosobre 'este objecto. Nunca em direito se chamou
salario ao qué nós'recebemos por tão nobres e au
ImStos trab3lhos. Em direito sempre se distinguio o
trabalho braca1 do trabalho mentaLNaquelle é q'.le
se dá o nomê de salario ao que por elle se- recebe,
e não neste. Aquelle paga-se, e este não recebe pa
gamento, mas sim uma gratificação, que s~ chama
honorario. O que nós recebemos são propnamente
alimentos, e não paga de trabalho, porque sendo

· puramente mental, se considera tão precioso, que
,não póde ser avaliado, como é o trabalho braçal.
Todos nós, como membros da sociedade civil temos

· obrigacão de a servir segundo as nossas faculdades;
quandô a nação nos chamou nada mais fez do que
exigir de nós a prestacão de um dever a que estamos
obrigados'; nem temos direito de pedir que se nos
pague aquillo que devemos prestar, e de que não
nos podemos escusar; mas como nem todos tem

,seguros e certos os meios da sua subsistencia de
, maneira que, livres de todos os cuidados da sua man
'tenca, possã9 dedicar-se inteiramente ao serviço
que" a patria lhes destina, por isso a nação, para
nos desembaracar de cuidados, que nos distrahirião,
e consumirião ó tempo, que devemos empregar util
mente em seu serviço, nos segura alimentos, mas
nunca estes se poderâõ reputar paga dos prestantes
serviços, que fizermos. . ._

'. Seguirão outros Srs. depu~dos a OpInlaO do 'Sr.
Carneiro de Campos, fazendo Igualmente nascer da
differenca da qualidade de trabalho, a necessidade
de empregar termo differente para significar a re
compensa de cada um.

O SR. ANDll.\DA l\lACU.\DO:- Sr. presidente, ad
miro a morbida delicadeza dos meus collegas; a
palavra salario fere-Ihes os ouvidos; mas a realidade,
isto é, a paga, certamente não lhes desagrada. Eu,
-pelo contrario, como admitto a cousa, não me ar
ripio com a expressão. Em economia política, Sr.
-presidente, chama-se salario toda a paga de um ser
'viço, ou seja serviço mental ou industrial. Sei que os
jurisconsultos dão differentes nomes ás pagas dos
diversos trabalhos, honrando com o de honorario a
paga do trabalho mental, mas não vejo a razão da

, differença; todo o trabalho é mais ou menos mental,
deveria por: isso ter toda a sua paga o nome de ho
norario. Fallemos claro, a distincção do nome não
tem base na natureza, teve a sua origem no orgu
lho e vaidade das classes poderosas da sociedAde,
que para em nada se confundirem com o povo,
·buscavão com ~dor ainda as mais insignificantes
-discriminações; mas isto d~ve entre nós cessar;
classificações odiosas, distincções injuri~sas á massa
do povo.não podem fazer parte do regunem cons
titucional; outra deve ser a ordem de cousas ; gra
.dacões e não classes veremos daqui em diante. Se
-poís, Sr. presidente,. todo o serviço que não é gra-
tuito, é na realidade assalariado, bem que masca
rada venha a paga eom alcunhas mais sonoras, se
nós não semmos de, graca, como nos corremos
,de cham~õ-nos assalariados'! A vergonha está
na cousa, não no. nome; é, em verdade, pouco

.JliroSO<nIe, ,façamos por paga o dever de cidadãos,
_e.qUe não possamos, como. na Inglate~ e França,
representar. sem paga os mteresses naClOnaes; mas
~se as cir«umstancias do nosso paiz nos escusão, para
que espernear ao' ,som da palaVra,' que não faz mais

.~o que expremir o que é?' ,
, O SR. RmElRo 'DE ÁNDR;ADA:- Salario é, o paga-

menta, é a recompensa dotrabalho, seja este physico
ou intelectual. Onobre preopinante, o Sr. Carneiro,
mostrou que havia differentes espedes de trabitlhos;
mas como o pagamento se fa:z sempre na mesma es
pede, e é portanto o mesmo para qualquer trabalho,
segue-se que mui exactamente se emprega o mesmo
tenno para significar o pagamento em qualquer dos
casos. Por isso concordo com o illustre membro,
que acaba de falIar, em que nós desgraçadamente
somos assalariados. Eu não vejo nisto mais que
uma questão de palavra.

O SR. CAlL""Ell\O DE CAlIPos:':-' E' verdade 'que
a qUestão 'é de nome, mas como as palavras expri
mem idéas, é necéssaria .a exacção delIas, para
f.ermos idéas claras e êvitar confusões em que se
labora, quando se não usa de palavras proprias. Se
tivessemos uma prosodia bem exacta, não confun
diriamos tantas vezes as nossas idé.as. Quanto ao
que disse o illustre preopinante sobre a distincção
de honorario e salario~ fazendo-a nascer da distin
cção das classes, que até no~ t~aba!hos não querião
confusão, não concordo; a distmcçao nasce da na
tureza do trabalho: ninguem jámais igualou o tra
balho mental ao braçal. Ninguem dirá que ~ão
é por sua mesma natureza mais nobre o trabalho do
talento, meditacào, e puro raciocinio, do que aquelIe
qu.e dependendo ~ais ~as fo.rças physi~a.s,. apenas
eXIge mui pequena mtelligenCla para o dmglrbem;
e não é tão superflua esta distincção quando de}la
resultão effeitos tão diversos, quanto são bem dis
tinctos Os salarios, do que se chama honorario, gra
tificação, ou alimentos. IA' ordem, á o.rcfem.)

Sr. presidente, não sel em que falteI a ordem!
O SR. LOPES GA1IA : - Sr. presidente! Eu só

quero perguntar, visto que todo aquelle que recebe
subsidio é assalariado, se o imperador, porque o re
cebe, tambem é assalariado '!

O SR. ANDR.\DA MACHADO :- E quem p6de duvidar'
que, neste sentido, tambem o impe!ador é assala
riado '!

O SR. PRESIDE~TE :-'Parece"-me que esta materia
é objecto de vo~ação. .

U)I SR. DEPunDo :- Isto não é mais que .uma
conversa, que nada tem ·com a questão. (Estas
palav'ras 'lnoti'várão algum sussurro, que o Sr. pre
sidente fez cessar, e não continu,ou o debate.)
, O SR. ANDRADA MACHADO lembrou que se decla

rasse feriado, neste anno e nos seguintes, o dia 3
de Maio, por ser o da installacão da assembléa;
mas tendo-se reconhecido quê era dia-santo fixo,
julgou-se desnecessaria a declaração.

Levantou-se a sessão 'pela hora e meia da tarde.

Quiu.ta sessão prepa~atoria, em 2 de lIIaio
.de 1.823

Aberta a sessão pelas 9 horas e meia ga manhã,
leu o Sr. secretario a acta da sessão antecedente, e
foi approvada; e passou ã leitura dos seguintes offi
cios remettidos' pelo secretario de estado dos nego
cios do imperio.
. IlIm. e Exm. Sr.- Tendo levado a augusta pre

sença de Sua Magestadeo Impe~ador o offici,? de
V; Ex., da data de hontem, relativo á declaraçao. do
lugar e hora, em qUe o mesmo senhor determma
receber a deputação, que n? dia d~ amanhã lhe 1?a
deannunciaroda solemne mstallacao da assemblea
geral constituinte e legislativa do imperio doBrazil :
Suá MagdStade o Imperador benignamente me or-

3
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assembléa ao' ~istro e secretario de es\ado dos
negocios do imperio, para as communicar a Sua
mgestade.

(Foi ap"Ü1.d9 por muitos Srs.,ckputados.) _
Em consequencia disto ordenou-se a éxpedição do

respec~ivo offi.cio; e os Srs. deputados, que com
punhão a deputacão sabirão da sala da assembléa
para o seu destinô.

.0 SR.. PER;EII~A. DA Cm."ILI. :-Como membro, que
fUI da commlssao nomeada para a redacção do nosso
regimento interno, tenho a ponderar que me pa
receu muito proprio e politico, estabelecer em regra,
que o Sr. presidente houvesse de responder ao
discurso que Sua MaA'est-ade o Imperador pro
nunciasse nesta assembléa no dia de sua instaJ
lação e ab~rtura; mas como se não adoptou esta
medida, proponho que se delibere agora acerca
deste assumpt0l,.rPois ainda, que li. assembléa ha
de dar a Sua .ruagestade Imperial as graças por
meio de uma d~putaçào. todavia, apezar do exemplo
do parlamento mglez, sendo este objecto meramente
dependente da nossa escolha, em auanto na dis
cussão do regimento se nào toma em consideracão
esta materia, me parece que deviamos responder
pelo nosso presidente aos comprimentos de "ào .au
~us.to hospede, mani!estando-Ihe por este meio nosso
JubIlo, e gratos sentunentos por seus heroicos feitos
a bem d~ imperi~ ~.o Brazil, devendo esperar que o
Sr. preSldente dirIJa a Sua l\Iagestade Imperial a.
falia em termos geraes, sem compromettimento da
assembléü, como é proprio de sua dexteridade pru-
dencia e sabedoria. '..;

0. SR..~NDIUDAMACHADO :-Eu sou de opinião con
trarIa. Nao co~cebo para q~e deva o Sr. presidente
re!:'ponder ao Imperador. No regimento está mar
ca~a a march~ que se deve seguir, e é a meu ver a
IlnJca (lproposJt~da. Como r~sponderá o Sr. presi
dente~ Ou. ficara em generalidade, e então é pura
m~~te oCI.osa·a su~ resposta, e seguudo entendo
ate Impr~tlcav.el,.pOIS.para que a falla do Sr. p'resi
de.nte nao seja tllallla 1J~rba et prQ!~ta lIIhil é
mIster que. contenha ou approvação, ou reprovação;
ou contera graças ou censura; e isto é o que não
póde fazer o Sr. presidente: l°, porque antes de
considerada a materia da falla do throno pela as
!:'emblêa, se não pód~ chegar ao resultado de graças
ou cen~ura. e a SImples lição não póde deixar
tra,Ços tão claros, que sem pengo, antes"de examp.,
venhamos ao resultado que a sabedoria nos apon
tas.se; 2°, porque a opinião. do S~. presidente, a
UUlca que a sua resposta podIa exprimir não é a da
a:õsembléa, a qual é o producto da maioria das opi
niões dos individuos, que a compoem, e não p6dê
s~r substituida pela de um só membro, posto que
tao. c~ndecorado como. o Sr. presidente; '30 , porque
se~la Julgar ~ falla do lJOperador, que não póde ser
obJecto de discussão. . .
. Um poder não julga outro poder, mórmente
quando este pl)der, é, por sua essencia inviolavel
como é o monarcha em todos as constituieces dJ
~undo: Para ~e a falla do imperador" en'tre em
dlScussao, é mIster, que venha introduzida por
).lma moção, e rev:istida com as palavras de um de
pu~do, e s6 asSlJO é da Ilossa competencia dis
cut.il-a.: o sol que não podemos olhar direetarnente,
f~cilmente encaramos quando um corpo menos ra
diante lhe am.ortece a l~. Isto não existe no caso •
da. resposta mstantanea do Sr. presidente. Voto
pOIS que não responda,

denou que participe a V. Ex. para o fazer pre
sente na mesma assembléa, que receberá a men
cionada deputação na· sua imperial quinta da Boa
VISta ás 11 horas da manhã, e que para esse ~fI'eito

se acharáõ 3 coches da sua imperial casa ás horas
competentes na p()rta do ~ço da dita assembléa.
Deus guarde a V. U. Palacio do Rio de Ja
neiro, em l° de Maio de l~.- José Bonifacio de
Andrada e Silr;a. - Sr. ~ianoel José de Souza
França.

lllm. e Exm. Sr.- Ha.endo participado officiaJ
mente ao lllm. senado da camara desta cidade ter
a assembléa geral .constituinte e legislati,a do
imperio do Brazil resolvido assignar o dia 3 do cor
rente, para a sua solemne inslallacão, afim de que
procedesse logo a fazel-o publico por bando; annllD
ciando-lhe ao mCSqlO tempo estar-lhe destinada uma
das tribunas .do salão da mesma assembléa, no
caso de querer ir assistir c.íquelle solemne acto; e
tendo igualmente feito participacões otliciaes aos
tribunaes, e mais autoridades, como V. Ex. me
communicou 110 seu omeio da data de hontem : °
mesmo senado me dirigiu em resposta o officlO que
tenho a honra de remetter a V. .Ex., afim de serem
presenle$ na dita assembléa os puros votos do seu
agradecimento, 'p~la distincção com que o trata.

Tamhem partiCIpo a V. Ex., que em virtude de
um do:;. artigos do regulamento interino da assem
bléa, fiz scient~ pela compet~nte repartição aos
cont'ul~s, e agentes commerclaes das nacões es
tran~eilõlsnesta curte a honra, e benevolenéia, com
que a mesma assembléa os distingue, reservando
para elles outra tribuna, quando queirão presen
ciar aquella solemnidade. Deus guarde a V. Ex.
Palacio do Rio de Janeiro, em o l° de Maio de 1823.
- José lJolli{acio de AlIdrada e Silt·a.- Sr. Manoel
José de Souza França.

l\lm. e E:tm. Sr.-Acabámos de receber a por
taria que V. E~. nos dirigia l'm data de hoje. Temos
dado todas as providencias afim de que o bando se
publique no dia 2 de -'Iaio ás 10 horas da manhã;
o que tudo levaml)s ao conhecimento de V. Ex.
para se~ presente a Sua Mages~de Imperial; e
apprúwltamos esta mesma occaslão para ro"'ar a
V. Ex.• qne haja de fazer presente ao mesmo" au
gusto senhor e ~ assembléa .g~ral os nossos puros
Tolos de aóradeclmento pela dlsttncCào com que nos
honrão. Deos "uarde a V. Ex. muitos annos.-Rio de
Janeiro. em vereação de 30 de Abril de 1823.-IlIm. e
Exm. Sr. José Bonifacio de Andrada e Silva.-Lucio

. Soares nixeira de Gour~a.-AtltOtlio José da Costn.
Ferrtira.-JlaMe! Theodoro de Araujo A;;ambuja.
-J/anoel Gomes de Olit:eira Couto.

Acab:lda:l l.dtura disse o Sr. presiãenle, que era
a hora de partir a de{luta~ão que devia ir annunciar
a Sua l\Iagest!,-de a mstaIJação da assemblêa.

O SR. MAu:-Parecia-me acertado comml1nicar a
Sua l\lagestade as deliberações da assembléa sobre
o modo com que o mesmo senhor ha de ser rece
bido no. ~a d.a installação, pois ainda que possa
ter n.otlcla disto por outra maneira. juln-o mais
propna a commumcaçào por cópia autenti~.° SR. A~iDIU.DA MACHADO:-O que diz o .nobre
preopi~ante era realmente ° melhor; mas agora é
unpratlcavel porque nào está prompta a cópia e a
deputação deve partir já. ..'

.O SR. StCRET..ullO :-Na- verdade não é jã tempo
de s~ apromptar a c6p~~; mas vai a deputação, e
depoIS se remettem officJalmente as deliberações da
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o SR. PEREIllA. .DA CumiA :.;.....Quando disse, queInacional com o respeito devido ao chefe supremo
julgava acertado, que o Sr. presidente respondesse, Ahi se ~be que sendo o IXlonarcha a chave que
logo declarei que era em termos geraes; pois não -fecha a abobada social, é de cerLo modo superior a
é a p!oposito, que responda directamen~e ~obre a 'todos.os_ outros .poderes, que todas as mostras de
matena da.fa!la, quando ~s~a ha de ser ~VlSta por s~bIXllSsaO, de differ~nça, e respeito a elie, jámais
uma colXUIllssaO, para declliir a assemblea se' me- sao degradantes. A:1ü a approvacã~ de qualquer
rece os n~ssos. agradecimentos; e apezar do ~e fon

4
te !lUe venha.. quando recahê sobre acto seu,

se tem _dito -am~a me parece, que o Sr. p;resI- altea a agra~ecIment:os" a censura adoça-se, e
dente nao- devera ficar calado, mas, responder de poupa as queIXas. - . - -
modo, que d~ ~xpressões de ~e se servir na Porq~e,pois, e~bicaria o nobre preopinante nas
re~osta, se naO tire nem approy.açao nem censura expressoes que nmguem até agora reprovou? Cui
ã fãlla de Sua Magestade IDlperüil. darã que a assembléa é soberana e, soberana do

O SR. ANDRADA MACHADO :-Não sei mais que re- imperador? Se o pensa saiba que poderes dele
petir C? mesmo, que jã disse: Em termos geraes nãó gados e independentes nào P?dem ser senào i~aes,
ha obJecCão; mas como entendo, que a resposta e que um poder como o Imperador, que IgUal
sempre hà de refet:ir-se ás, expressões da falia de como executor, exerceu sobre nós sl,lperioridade,
Sua .Magestade, está V. Ex. obrigado a agra- co~o o .convocar-nos, e que" por necessidade lia
âecer, e talvez a censurar; pois ainda, que no caso de mflUl! sobre .os poderes ~elegados todo~, visto '
presente eu estou certo de que elia ha de ser mui s~r ~sta 1Dtlu~ncl~ da essencla da monarchza cons

"prop:ria e digna de quem a pronuncia~ todavia é tllucIonal, .nao e nem póde ser olhado.senão
posslvel, que tenha expressões, que desagradem á como superIor. Talvez venha o nobre preopInante
assembléa, e nesse caso, o que torno a dizer, que c~m a arenga de assembléa constituinte que em
n.ão espero, como daria V. Ex. agradecimentos ha- SI_ concentra os poderes todos; advirta porém que
vendo só lugar para queixas? Nem se pense que é nao podemos concentrar poderes que existião antes
desairoso·o silencio em taes occasiões; nas nacões de n6s, e dimanãrão da mesma origem, e não
níais cultas da Europa ~in~uem responde ao ino- forão destruidos p~lo.act~ da n.oss~ delegação;
narcha neste acto constitucIonal. Em Inglaterra antes pelo contrarIo tIverao a prmcIpal parte na
ninguem responde á falla do rei na abertura do nossll; creaçãl? A noss~ procuração e coarcta.da~
parlamento; e é aquelle o pai~ onde o explendor ampha-:-Ia seria usurpaçao; e a esta me opporel eu
nionarchico tem subido ao ultimo· grão, e onde a se~pre. Po,r fi!D, Sr. presidente, creió que f?rão
sua dignidade é reputada por sobre-humana. mu~ const~l~cIonaes. os lermos de que usel, e

O SR. DIAS :-Proponho que o discurso. que acaba mUlto precIpitado e mLemperante de lmgua quem
de fazer o illustre preopinante passe por severa dis- os censurou sem os entender.
~u:;são, pois, mu!tos dos termos de ~ese serviu são O SR. D[AS:-Eu não ataco individuos, ataco
illiberaes, e~peclalmente .quando diz,. que esta as- proposições; tambem não admitto decisão que não
sembléa pode ter motiVOS de - queuar-se; esta seja. a da assemblêa nem õ ma....isterio que se
assempléa não se queixa, decr~ta. arroga o illustre pre'opinante. Co"'nfesso que sou

O SR. ANDRADA MAClL\Do:-Eu sou mui claro, e o novo, mas a minha novidade não me pôde ser im
illustre preopinante mostra ignorar absolutamente putada. Eu não disse ao illustre preopinante que
o que é lIberal e illib.eral; parece mui novo nestas se calasse, mas sim que demorasse.a sua falla
materias; não sei porque elie achou illiberal o faDar porque havia grande estrepito de instrumentos, e
em graças e em queixas? como eu queria responder ás suas razões porque

O SR~ DIAS o interrompeu dizendO-lhe que nào fatacavão _. as minh~s opiniões, era-me impos~ivel
continuasse o seu discurso em quanto durasse a faze-Io nao .as ouvIndo;. portanto respondereI só
bulha da musica que passava na rua. ' ao que OUVl.-Que.m dUVIda. qu~ esta assembléa é

. soberana, constltumte e leglslatlVa,como represell-
O SR. ANDRADA. MACHADO :-~r. preSidente, ~eç? tante da nação, prerogativas inauferiveis. e que se

fl.tue se mant.enha a ordem. Eu nao obedeço senao a não pódem communicar pela sua original indivisi-,
V. Ex.; aqUl s6 V. E~. man?-a; e quando se .faltar a bilidade? E se não conhece superior pela sua inde
o~dem eu.a r~clamare~. Contmuan~o o meu dissurso, Eendencia, següe-se que nao tem a quem se queixe.
nao posso delXar-de ~Izer, S!. preSidente, qu~ e pas- Reconhece o imper~dor constitucional a I}uem
mos~ ~e um campeao da liberdade. do Brazll de.s~e pre,stou, e fará legalmente prestar o lievido respeito,
o pnmelro alvor dos seus annos, seJI!- taxado d~ rlh- em quanto é analogo á causa a que a mesma as
beral,~e taxad? pelo honr~do preopmante? R'lSum sembléa se propõe: o mais é servilismo. Esta-

·t~eat'lS! Pedia a modestlR que um athleta. vel.h0 assenibléa não ha de omittir attribuições que deva
fosse tr~tado com decóro por quem pela pnmeua. dar ao imperador, e tambem uma so não lhe darã

·vez ungiu os lom~os para:. entrar em semelhantes que não lhe compita, sendo .fiel aos seus xe-
luctas, mas esta vIrtude nal) é commum na~terra, presentados. , :..
e temo, que .nunca appareça entre nós. Mas que _ '. .'
acharia o nobre 'preopinante de illiberalno que eu O SR. GOMIDE:-Sr. preSIdente, é p~eclsl? fazer
disse? Ali 1 talvez os termos de graças e queixas. cessar tudo o que póa~ p~o~~ ammosldad~s.

'Ora, pois, para instrucCão do nobre preopinante TeD;los act.os que pr~lear•. e ~ 1D~spen~avel que se
cumpre-me dizer.;.lhe qÜe esta é a linguagem dos deCida. hOJe a questão.prl!lczpal" 1StO e se V.· Ex.
Russels,dos Algernons Sydileys, dos Burkes, dos ha 9-e re~ponder ou nao a falla. de Sua M~gestade
Fox, dos Gr..atans; e de todos os politicos dessa quando Vler, a as~embléa; e é ISto o que.me pa-

·na~o célebre que 'primeira deu ~ un~ca' -solução .lece que se deve Já propôr. .' ..
pratica do grande problema da'hberdadesem li",: Alguns outros Srs. deputados fallárao sobre a
'c~nça. Estes-termos soão sem aI)imadversão nas materia em questão;.e .sobre os vivas que se da-
,s~as dessesconimuns intrepidos, e desses pa~rio-; rião ao imperador na assembléa .no,dia da·instala
-ticos. patricio.s que sabem conciliar a,: digni,d~cle ção; e to~~do':'se a pedfr que sep~~ssea vot~s
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se o Sr. presidente daria alguma resposta ao dis- da protecçãO, e-governo paternal de VossaMages
enrso de Sua Magestade disse tade Im~erial,~'Virá a ~er em curto espaço-detempo

O SR. ÁNDIlADA. MACHADO :-Permitta-me V. Ex. um dos unpenos maIS poderosos, e ncos do Uni-
que eu diga que não devemos votar, porque não está verso. .
completo o numero; e que por isso é necessario « Senhor1 Estava reservado a Vossa lüagestade
esperar que vo~te a deputaçãO. Imperial reunir debaixo de um centro de unidade. e

.Assim se resolveu. de forca o desmembrado e nutante reino do Brazil.
Âo meio dia chegou a deputàção. e disse o Sr. Estavã reservado á sabedoria, e ao heroismo de

Andrada e Silva, como orador delia, o seo«Uinte: Vossa Magestade destruir as intrigas, e perfidias dos
«Sr. presidente, a deputacão nomeada para ir nossC's encarniçados inimigos, tanto internos como

da parte da assembléa geral"constituinte e legis- externos; e crear com a palavra-Eu fico-um novo
lativa do imperio do Brazil annunciar a Sua Ma- Imperio; tirar as luzes das trevas, a ordem do cabos,
gestade Imperial o dia da iustaDaca.~-o solemne da e a força e a energia, da irresolucão, e do egoismo
mesma assembléa dirigio-se, em tres coches que individual. .-
Sua l\Iagestade Imperial tinha mandado pôr á dis- « O céo ha de permittir, o que eu não duvido,
posição da assembléa, á sua quinta da Boa-Vista, antes o espero com todos os homens de bem, que
pelo largo do.p~Ç?, rua Direita.. rua do Ouvidor, nós os legitimos representantes da nacão brazileira,
Praca da Constltwcao, Rua dos Slganos, campo da livre e independente, havemos de _ter sempre ante
Âcclamação, rua de S. Pedro, e Rocio da cidade os olhos, na gloriosa carreira que comecamos, o
nova, e Ponte do Mangue; levando adiante como bem duradouro da nossa patria commum, dãs nossas
batedores um piquete de cavallaria, e atraz dos provincias, das nossas faroilias, e de cada cidadão
coches uma companhia de cavaDaria do exercito. em particular; certo, não nos poderemos esquecer
Em alguns logares da estrada estavão postados dif- jámais que a Vossa Magestade devemos a brilhante
ferentes corpQs tambem de cavallaria para fazerem carreira, já tão gloriosamente encetada, na qual
á deputação continencias militares. Cnegada a de- sem duvida espero que marcharemos com prudencia,
putação á imperial quinta foi recebida, antes de sabedoria e firmeza, para felicidade da patria, honra
subir a escada. pelo gentil-.homem da camara de do throno, immortalidade do nome brazileiro, e
Sua l\Iagestade Imperial, que estava de semana, admíracão das outras nacões civilisadàs, que nos
e pelo porteiro da camara, e por elles conduzida observâo e conteJ!lplão. • -
a saIa do throno, onde já se achava Sua l\Iagestade. « Creia Vossa Magestade Imperial nas virtudes,

« Então fiz eu, como orador da deputação. uma e sentimentes do bom povo do Brazil, e dos seus
breve falla; e Sua Magestade Imperial, com à representantes. Deus nos tem ajudado até agora.
sua costumada benignidade, deu todas as demons- Deus nos ha de ajudar para o futuro. »
trações do )ub!lo que sentia por .vêr. na sua pre- O SI\.. DIAS :-Sr. presidente. parece-me que ê
sença a prlmelIa deputacão da pnmelIa assembléa ne~essari? di~cut~a faDa que fez'o ora~or .da depà
geral brazileira; edeClaroü que com extremo prazer taçao, pOIS nao sel porque se chama prunelIa sessão
viri!l !,-~* no dia aprasa~o seus augustos trabalhos, imperial quando ella é nacional. .
e dlIlgma então um diSCurso aos representantes O SI\.. ~RADA E SILVA: - O Sr. deputado não
da nação marcando para este acto a hora das onze tem autoridade alguma de fazer que se discuta esta
e meia até ao meio-dia, em que compareceria no faDa: eu a fiz como OrL!:ào lee:itimo da assembléa.
s~o desta augusta assembléa.» ~ ~

Terminada esta narracão, declarou a assembléa O SR. Dus :-Eu creio que é. da competencia da
ter ouvido com especial agrado o modo com que as~em?léa discutir esta faDa; e se. lhe compete é a
Sua Ma"'estade recebêra a deputacâo I!runelIa cousa em que devemos cwdar. (A' Drdem/

• <) • • a ordem!)
O SR. ANDRADÀ E SILVA:-Queira V. Ex. mandar OS A__ U.. -

lêr a pequena faDa que -dirigi a Sua Magestade; e _ • R• .tU"I~RADA ~'LAcH.A..D~ .-A faDa ~a deput!içao
com a qual creio .ter satisfoito ao e fnh ~ao e materla de dlscussae:-, se o fosse tmha razao o
dizer. - qu 1 a a. illustre deputado; mas ~SS1lD mesmo ~u peço que se

O S
. proponha se deve ou nao entrar em discussão, para

. R..SECRETARIO a, leu, concebIda nos termos se evitar que se perca mais tempo em tão ociosas
segwntes. I .. altercacões. . .

« Se~orl-Orgão bem de indigno. d~sta illus~re Outr~s Srs. deputados forão do mesmó parecer' e
f::t>utaro. da ~sembléa g~ra!, constltwnte.e legIs- propondo o Sr. presidente se a dità faDa era obje~to

tiv!'- o lmperJ;O ~o 13razil e com os maIS puros de discussão decidiu-se que Dão.
sentimentos de Jubilo, e de respeito que eu tenho a ' . .
honra de participar a Vossa' l\Iagestade Imperial,. )?ropôz deP.Ql~ o Sr. pr~sldente se devia impri-
que a mesma assembléa nos envia perante o tbrono lDlr-se, e d~cldiu-se que SlID. - .
de Voss8; Magesta~e para lhe annunciar que eDa O SI\.. ANDRADA MAcBADo:-Permítta-me V. Ex.
te.m destmado o dia 3. do corrente mez, dia memo- que eu lembre a nomeacão da deIlutação que ha de
rav!ll nos Fastos da' Historia Brazilica para se íns- receber-.amanhã a Sua }}agestade Imperial no lugar
tallar solemneme~te, e ~aber a hora ~m que Vossa designàdo no regimento..
M~gestadeImpenal bemgnamente ~etermina vir ao O SR.. PRESIDENTE perguntou se lhe era licito- no

.selO da mesma assembléà: p~a ab~ s~us a~gustos mear os mesmos senhores que tinhão ido annunciar
trabalhos, e ce~ebrara pnmelra l?essao-1IDp~~. á Sua Magestad~ o dia d~ installação da assemblé!l.;
. «A sabedona, a fumesa.de caracter, e o civismo e tendo-se resolVido que s~,declarou que os mesmos
ID
b

crá0~paravel de Vossa ·Magestade Irilperial rece- Srs. deputados ficavão nomeados PIll'a recebér· a
... e o neste ac~ o ~~o indelevel da gratidão dos Sua Mages1ade: .
seus m'vos, ~oJe legitimamente representados pelos O SR. SECRETAlUO '-Proponho- que . o Sr presi.-'

_se~gnos eputad.os; e mer~ceráõ.umâ gloria i:n- .den~ 'haja de. noni.eartresmenibrost{Ue"formem
mo emquanto enstir -este llDpeno, que debalXouma commissão extraordinaria depoliCla, _que te-
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RESOLUÇOES DA ASSEMBLÉA.

P.ll\A :JosÉ BONIFACIO DE ANDRADA. E SILVA.

Illm. e Exm. Sr.-A assembléa geral consti
tuinte e legislativa dQ. Imperio do Brazil delibc
randosobre o ceremonial com que deve ser recebido
Sua Magestade o Imperador na.occasião de vir
assistir á sua solemne installação, tem resolvido,
que ao apear~se o mesmo Senhor á porta do edi
ficto da assembléa o vá receber uma deputação de
doze membros; que Sua Magestade entre ae~oberto
no salão; e as insignias imperiaes sejão depositadas
pelo competente official da sua casa na credencia,
que ~ este fim, ~stará_preparada ao lado do
throno. O que partiCIpo a V: EX. para que o com
muniqueá Sua Magestade, e expeça as ordens que
julgar necessarias. Deus guarde a V. n.-Paco da
assembléa, em 2 de Maio de 1823.-Ma·noel Jósé de
Souza Fra.'llfa.

Sessão de ~Ide Jlalo de ~8~3

PRESIDE:SCU DO SR. BISl'O c.U'ELLÃo-1I6R.

Reunidos os Srs. deputados pelas 9 horas da
manhã, esperou-se por Sua Magestadeo imperador,
para se abrir a sessão, e tendo-se annunciado pela
meia hora depois- do meio dia, que Sua Magestade
se approximava ao paço da assembléa, logo o
Sr. presidente fez sahir a deputacão,. destinad{.l a es-
pera-lo á porta do edificio.· .

A' porta da sala o esperavão tambem o Sr. se
cretario França, e o Sr• .Araujo Vianna, que fôra
no.meado para servir de 2° secretario naquella ce-
remonia. / -

Sua Magestade Imperial, entrou na assembléa
descoberto, e foi acompanhado até o throno pelos
Srs. secretarios. .

0\ . Logo que $ua .Magestade se assentou no throno,
~e os Srs. deputados nos seus lugares, recitou. o

seguinte discurso:
« Dignos Representailtes da Nacão Brazileira.

li' lioje o dia maior, que o .Brazif tem tido, dia,
em que elIe pela lr!meir~ vez. com~ça. a mostrar
ao mundo, que lIDperlO, e lIDperlO livre. Qu.ão
grande é meu prazer, vendo juntos representantes
de quasi, todas as provincias; fazerem conhecer
umas às l?utras seus interesses, "e sobre ·elles ba
zearem uma justa e lib~ral constituição, que as
reja I Deveriamos já ter gosado' de uma repre
sentação nacional, mas a nacão não conhecendo
ha mais tempo seus verdadeirôs interesses, ou co
nhecendo-os, e· não os podendo patentear, visto a

Ma a seu cargo amanhã desfui~ lllgill'eS e fazer força e pr.edominio do "partido portuguez, que sa
apromptar . tudo. que ·fôr necessario.-Foi apoiado. }:lendo mUI bem a que ponto de fraque~ peque-

O SJY. PREsIDENTE nomeop. os Srs. José Joaquim nez e pobreza. Portugal já estava reduzido, e ao
Carneiro de Campos, Manoel Jacinto Nogueira da maior grão a que podia chegar de decadencia,
Gama. e Manoel Ferreira da Camara Bittencourt nunca quiz consentir (sem embargo de proclâmar
e Sã. " '. liberdade, temendo a separação) que os povos do

Brazil gosassem de uma representação igual á
Tratou-se então de pôr á votação o ponto que aquelIa. que elIes então tinhão. Enganarão-se nos

tinha ficado indeciso, isto é, se a falIa que Sua Ma- seus planos conquistadores, e desse engano nos
~tade dirigisse a assembléa, o - Sr. presidente provém toda a nossa fortuná. .. . .
aaria alguma resposta; e depois de breve discussão,
propÔz o Sr. presidente se deveria dizer alguma « O Brazil. que por espaço de trezentos e tautos
cousa depois que Sua Magestade acabasse o seu. annos soffreu o indigno nome ~e colonia, e igual
discurso, e decidiu-se que sim. . mente. todos .os males provementes do syste~a
_ Levantou-se a sessão á uma hora da tarde.':- d~strU!dor então adoptado, logo que o Sr. D. 10ao
Manoel José de Souza Frallca secretario. . II reI de Portugal,.e .Alga.I"!es, meu augusto pae•

• • o elevou a catbegona de remo, ·pelo decreto de
16 de Dezembro de 1815,' exultou de prazer; Por
tugal bramiu.de raiva. tremeu de medo. .

« O contentamento que os povos deste vasto con
tinente. mostrárão nessa occasião, foi inaudito:
mas atraz desta medida politica não veio, co~o
devia ter vindo. outra, qual era a convocação' de
uma assembléli, que organizasse o novo reino.

«O Brazil sempre sincero, no seu modo de
obrar, e mortificado por haver soffrido o jugo de
ferro por tanto tempo antes, e mesmo depois de
tal medida, immediatamente que' em Portugal se
proclamou a liberdade, o Brazil gritou COfl.Stituição
portugueza: assentando que por esta prova que
dava de confianca a seus pseudo-irmãos, seria por
elles ajudado a Ifvrar-se dos immensos vermes que
lhe roião suas entranhaS, não esperando nunca ser
enganado. ..

'c Os brazileiros, que verdadeiramente amavão
seu paiz, jámais tiverão a intenção de se sujei
.tarem á constituição, em que todos não tivessem
part"é, e cujas vistas.erão de os converter repen
tinamente de homens livres, em "Ís escral'OS.
Comtudo, os obstaculos que antes de 26 de A.bril
de 1821, se oppunhão á liberdade brazileira, e que.
depois continuárão a existir sustentados pela tropa
européa, fizerão com que estes povos temendo que
não podessem gosar de uma assembléa sua, fossem
pelo amor da liberdade, arrastados a seguir as in
fames côrtes de Portugal, Jlara vêr se,-fazendo
taes sacrificios, poderiào deIxar de ser insultados
pelo. seu partido demagogico, que predominava
neste hemisphel'io. . -

« Nada. disto valeu;' fomos maltratados pela
tropa européa, de tal modo, que eu fui obrigado a
faze-la passar á outra banda do rio, pô-la em sitio,
manda-la embarcar, e sahir barra fóra, para salvar
a honra do Brazil, e podermos gozar daquella li
berdade que deviamos,-e-queriamos ter, para a
qual debalde trabalhariamos por possui-la, se entre
nós éonsentissemos, um partido heterogeneo á ver-
dadeira causa.· " ..

'c Ainda bem não estavamos livres destes ini
migos, quando poucos dias depois aportou outra
expedição, que de L~sboa nos .era enVIada para !los
proteger: eu tomeI sobre Inlm proteger este lm
perio, e nào a recebi. Pernambuco fez o mesmo, e
a Bahia, que foi ~ primeira em adherir a Portugal,
em premio da sua boa fé, e de ter conhecido tarde
qual era' o verdadeiro trilho; que devia seguir,
soffre hoje crúa guerra dos vandalos, e sua cidade,
56 por elles .océupada, está a ponto de ser ar
rasada, quando nellase não possão manter.-

« Eis em summa a liberdade, que Portugal ape
teciá dar ao Brazil : ella se converteria para ~ós em

4
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escraYidão, e faria a nossa ruina total, se conti
nuassemos a executar suas ordens o que aconte
ceria, a não serem os heroicos erlorços, que por
l!l~io de representação fi~erão primeir~ que todos,
a junta de governo de:s. Paulo, depols a camara
desta capital, e apõz destas, todas as mais juntas
de governos e camaras implorando a minha fi
cada. Parece-me, que o Brazll seria desgraçado, se
eu as não attendesse, -como attendi; bem sei, que
este era meu dever, ainda que expuzesse minha
yida; mas como era em def~.za deste imperio, es
tava prompto, assim como hoje, e sempre, se f(\r
preciso. '

« Mal tinha acabado de proferir estas palavras:
Como, li para. bem de lodos, e felicidade geral da -naçào,
diga ao pot'O quefico: recommendando-Ihe ao mesmo
tempo união e trallqll.illidade, comecei immediata
mente a tractar de nos pormos em estado de soffrer
os ataques de nOssos inimigos, até âqúeUa epoca ell
cobertos, depois desmascarados, uns entre nós
"""'ist.entes, outros nas democraticas cortes portu
guezas; providenciando pOt· todas as secretarias, es
pecialmente pela do imperio, e negocios est.rangei
1'05 as medidas, que dicta a prudellcia, que eu cale
agora, para "05 seremparticipadns pelo.s difTe.rent.es
secretarios de estndo em tempo COnve01ente.

IC As circumstancias do thesouro publico erilo as
peiores, pelo estado a que ficou reduzido, e mui
principalmente, porque até ha quatro ou cinco
mezes4íoi sómente prO\·illcial. Visto isto não era pos
sivell'epartir o dinheiro, para tudo quanto era necl'S
sario, por ser pouco para se pagar n credores, a
empr~gados em effecti\'O ser\"i~o, e para sustentnçilo
da mmha casa. que despendla uma quarta parte
da d'el-ríli, meu augusto pai. A del1e excedia aqllatro
milbões, () a minha nào cheganl. num..-\pezar da
diminuiçào ser tào consideravel, assim mesmo eu
não estava contlmte, quando via, que n despezll.,
que fazia, ern mui desproporcionada Íl receita, a
que o thesouro estava reduzido, e por isso me H
mitei a viver como um simples particular, pílrce
bendo tão sómente a quantia de 110:000$000 para
todas as desJ?ezas da minha casa, exceptuando a
mesada da Imperatriz. minha muito amada, e
presada esposa, que lhe era dada em consequencia
de ajustes de casamento.

« Não satisfeito com fazer so estas pequenas eco
nomias na minha pasa, por onde comecei, vigiava
sobre todas as reparlicões, como era m.inha obri
gação. querendo modiácar tambem suas despezas,
e obstar seus extravios. Sem embargo de tudo, as
rendas não chegnvão, mas com pequenas mudancas
de individuos não atfectos á causa deste imper1o,
e só ao infame partido portuguez, que continua
mente nos estavão atraiçoando"" por outros que de
t?do o seu c?raçã? amavão o .l:lrazil, uns por nas
cImento e prmClplOs, outros por estarem intima
mente convencidos, que a causa era a da razão
consegui, (~ com quanta gloria o digo) que ~
banco, que tmha chegado a ponto de ter quasi per
dido a fé publica, e estar por moinentos a fazer
banca-rota, tendo ficado no dia, em que o Sr
D..João VI s~hiu a'barra, duzentos contos em moeda:
Un:ca quantIa p~ra troco de suas notas, restabe
lecesse seu credito de. tal f6rma, que não passa

'Jl~la imaginação a individuo algum, que elle um
<ha _possa voltar ao triste est~do, a que o havião re
dUZI.do: queo thesouro pubhco, apezar de suas de
~asladas despezas, as quaes devião pertencer a
todas as províncias, e que elie só fazia, tendo ficado

desacreditado, e ~:.thausto totalmente, adquirisse
um.credito. _tal, que já sôa na Europa, e tanto di
nheuo,. que a mór parte dos seus credores, que nào
erào poucos, nem de pequenas quantiàs, .tenhão
sido· sll.tisfeitos de ta! 16rma, que suas casas não
tenhão padecido: que os empregados publicoseS
tejão em dia, assim Como os militares em eítectivo
serviço: que 'as mais provincias, que tem adherido
â causa santa,. não por forca, mas por convicção,
que eu amo a justa liberdaae, tenhão sido forneci
das de todos õs petrechos de guerra para sua de
feza, grande pa....-te delles comprados, e outra dos
que existião nos arsenaes. Além disto tem sido
soccorridas com dinheiro, por não che~"llrem suas
rendas para as despezas que deYião fazer.

« Em snmma consegui, que a provincia -rendesse
onze para doze milhões, sendo o seu rendimento
anterior [I sahida de meu augusto pai de seis a sete,
quando muito. \

« Nestas despezas extraordinaaias entrào tambem
fretes de nanos das diflerentes expedições, que
deste porto regressárão para o de Li.sboa. compras !ie
algumas embarcaçoes,e concertos de outras. pa
gamentos a todos os empre~,''lldos civis e militares,
que em serviço nqui tem vindo, e aos expulsos das
pro\'incias, por paixões particulares e tumultos.
que naUas tem havido.

cc Grandes forão Sem du\'ida as despezas; mas
comtudo, ainda se não lançou mão. da cabra dos
dons gratuitos, e sequestros das propriedades dos
auzentes por opiíliões politicas, da caixa do em
prestimo que se contrahiu de 400:000$000 para
compra de \'asas de guerra, que se fazião urgente
mente llecessarios para defeza deste imperio o que
tudo existe em ser, e da caixa da ndministração
dos diamantes. - .

cc Em todas 11$ administracões se fazsumma
mente precisa uma grande re/orma; mas nesta da
fazenda. ainda muito mais, por ser a principal
mola do estado.

CC O exercito não tinha nem nrmnmento capaz,
nem gente. nem disciplina: de armamento está
prompto perfeitamente; de gente, vai-se comple
tando conforme o permitte a .populacão; e de dis
ciplina, em breve chegará ao auge, 'já sendo em'
obediencia o mais ex.emplar do mundo. Por duas
vezes tenho mandado soccorros á provincia da
Bahia, um de 210 homens, outros de 735, com
pondo' um batalhão com o nome. de Batalhão do
Imperador o qual em 8 dias foi escolhido, se
apromptou, embarcou e partiu,

cc Além disto forão creados um regimento de es·
trangeiros, e um batalhão de artilharia de libertos,
que em breve estarão completos.

cc No arsenal do exercito tem-se trabalhado com
toda actividade, preparando-se tudo quanto tem
sido preciso para defeza das difierentes províncias,
e todas desde a Pa'rahyba do Norte até 1Ilonlevideu,
receberão os soccorros que pedirão. _

cc Todos os reparos de artilharia das fortalezas
desta corte, estavão. totalmente arruinados, hoje
achão-se promptos; immensas obras de que se ca';'
recia dentro do mesmo arsenal se fizerão. /

cc Pelo que toca a obras militares; repararão-se
as ~uralh:as de todas as fottalezas1 e fizerão-se
algumas totalmente novas. Constitulrão-se em1iif
ferentes pontos os mais apropriados para nenes se
obstar a qualquer passagem do inimigo no caso
de haver desembarcado (o que não será facU), in-
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trincheiramentos, fortins,reductos, abatizes, e ba-
~ri~l~~. .

(l Fez-se mais o quartel da Carioca;·pre:{)arão-se
~ todos os mais quarteis; está quasi conclUldo o da
.- praca da Acclamãção, e em breve se acabará, o

que" se mandou fazer Ilara granadeiros. A armada
constava sóme:qte da fragata Piranga, então cha
mada U'nião, mal prompta; da corveta Liberal s6
em: casco; e de algumas mui pequen~ e insignifi-

. cantes embarcacões. Hoje acha-se composta da náll
D. Pedro I, fragatas Pi)'a71ga, Carolina, e Nicteroy
corvetas Maria da Gloria e Liberal,;'promptas; e de
uma corveta nas Alagôas, que em breve aqui appa
recerá com o nome li!aceió:-dos brigues de guerra
Guarany, prompto, Caciqlte e Caboclo em· concerto,
ditrerentes em commissões, assim como tambem
varias escunas.

« Espero 6 fragatas de 50 peças, p'romptas ~e
gente, armamento, e de tudo quanto e necessarlO
para combate para cuja compra jii mandei ordem.
.Parece-me, que o custo não excederá muito a
300:000$000, segundo o que me foi participado.

«( Obras no ársenal da márinha fizerão-se as se
guintes: concertarão-se todas as embarcações, que
actualmente estão em serviço. Fizeri\O-se barcas,
canhoneiras, e muitas mais, que não enumero por
pequenas, mas que comtudo ~ommadas mostrão o
grande numero e importancia.

« Pretendo que este anno no 'mesmo I ugar em que
se não fez por espaçõ de 13, mais do que calafetar,
tingar e atamancar embarcações, enterrando sommas
considerabilissimas, de que o governo podia mui
bem dispôr com summa utilidade nacional, se ponha
a quilha de uma fragata de 40 peças, que a MO fal
tarem os calculos, que tenho feIto, as ordens que
tenho dado, e as medidas, que para isso tenho to
mado, espero seja concluida por todo este anno, ou
méado do que "em, pondo-se-Ihe o nome de Cam
pista.•

(( Quanto a obras publlcas muitas se tem feito.
Pela policia reedificou-se o palacete da· praça da
Acclamação; privou-se esta extensa praça de illun
dacões, tornando-se um passeio agradavel, haven
dQ:se calcado por todos os lados, além das ditrerentes
travessas: que se vão fazendo para mais embele
za]-a. Concertou-se a maior parte. dos aqueductos da
Carioca, e Maracanã. Repararão-se immensas pontes
umas de madeira, outras de pedra; e além disto
tem-se feito muitas totalmente novas; tambem se
concertárão grande parte das. estradas.

( Apezar do exposto, e de muito mais, em que
não toco, seu cofre, que' estava em Abril de 1821
devedor de 60:000$000, hoje não s6 não deve, mas
tem em ser sessenta e tantos mil crusados.

l( Por diíferentes repartições fizerào-se as se
guintes obras. Augmentou-se muito a typograIlbia
nacional. Concertou-se grande parte do Passeio Pu
blico. Reparou-se a Casa do Museu, enriqueceu-se
muito com mineraes e fez-se uma galeria, com ex
excellentes pinturas, umas, que se comprárào,
.outras, que havia no thesouro publico, e outras
minhas, que lá mandei collocar•

«( Tem,..se trabalhado cóm toda a forca no caes
da Praca do Commercio, de modo que· está quasi
concluído. As calcadas de todas as ruas ,da cidade
forão feitas de novo, e em breve tempo fez-se esta
~asa da assembléa, e ~odas as mais, que a ella estão
Juntas, forão promptificadas para esse l;l1.esmo fim.

« IImnensas obras, que não são do toque dest~,

s.e ~em emprehendido, começado e acabado, que eu
omltto, para não fazer o discurso nimiamente IOI1e"'Q.

« T~nho pr~movido ~s estudospublicos, quanto.
é posslvel, porem necessIta-se para isto de uma le
gislação particu1ar. Fez:"se o.seguinte. Comprou-se
para engrandeCImento da BIblioteca Publica uma
grande collecção de livros dos de melhor escolha;
~ugmentou-se o numero das escolas, e algum tanto
o ordenado de seus mestres, permittindo-se além
disto haver um sem numero dellas particulares:
conhecendo a vantagem do ensino mutuo tambem
fiz abrir uma escola pelo methodo Lacasteriano.

(l O seminario de S. Joaquim, que seus fundadores
tinbão creado para educacão da mocidade, achei-o
servindo de hospital da tropa européa: fi-lo abrir
na f6rma da sua lDstituicão, e havendo eu concedido
á casa da Misericordia, ê roda dos expostos (de que
abaixo fallarei) uma loteria, para melhor se poderem
manter estabelecimentos de tãl) grande utilidade,
determinei ao mesmo tempo, que uma quarta parte
desta mesma loteria fosse dada ao seminario de
S. Joaquim, para que melhor se podesse conseguir o
util fim para que fura destinado por seus honrados
fundadores. Acha-se hoje com immensos estu-
dantes. .

(( A primeira vez que fui ti roda dos expostos achei
(parece impossh"el 1) 7 creanças com 2 amas: nem
berços, nem vestuario. Pedi o mappa, e vi, que em
13 annos tinhãQ. entrado perto de 1:3,000, e apenas
tinhão vingado 1,000, não sabendo a l\Iisericordia
verdadeiramente, aonde ellas se achavão. Agora
com a concessão da loteria, edificou-se Ulna casa.
propria para tal estabelecimento, aonde ha trinta e
tantos berços,. quasi tantas é1ll:la~, quantos expostos,
e tudo em mUlto mellJOl' admmzstracào. Todas estas
cousas, de que acima acabei de faÍlar, devem me
recer-vos summa consideracii.o.

«: Depois de ter arranjadô es!."! provincia,. e dado
immensas providencias para as outras, entendi,
que devia convocar, e convoquei por decreto de 16
de Fevereiro do anno pl'o~jmo passado, Unl con
selho de estado, composto de procuradores-ge
raes, eleitos pelos povos, desejando que elles ti
vessem quem os representasse junto a mim, e ao
mesmo tempo quem me aconselhasse, e me reque
resse, o que fosse a bem de cnda uma das respec
tivas pro"incias. Não foi sómente este o fim, e
motivo, porque fiz semiIhante convocação, o prin
cipal foi, para que os brazileiros"melhor conhecessem
a minha constitucionalidade, o quanto Eu me lison
gearia go'Vernando a contento dos povos, e quanto
desejava em meu paternal coracão (escondidamente,
porque o tempo não permittia; que taes idéas se pa
tenteassem de outro modo,) que esta leal, grata,
briosa, e heroica nação fosse representado n'uma
assembléa geraI constituinte e legislativa, o que,
graças a De~s se etrectuou em consequerrcia do d~
ereto de 3 de Junho do ann6 preterito, a requel'l
mento dos povos, por meio de suas camaras, seus
procuradores geraes, e meus conselheiros de estado.

cc Bem custoso seguramentemetemsido, que oBra
zil até agora não ~osasse de representação nacional;
e ver-me eu por 10rca de circumstancias obrigado a
tomar algumas me'didas legislativas; ellas nunca
pareceráõ, que forão tomadas por ambição de le
gislar, arrogando um poder, em o qual sómente
devo ter parte; mas sim, que forão tomadas para
salvar o Brazil, visto que a assembléa, quanto_ a
umas não estava convocada, quanto a outr~, nao
estava. ainda junta, e residião ent.ão de factq, e de
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direito, Visto a independeneia toíal do :Brazil de fproximo passado, em que fui coroado, e sagrado,
Portugal, os trespoderes no. chefe supremo da que com a minha espada def~nderia a patria, a
nação,. muito mais .sendo alle seu defensor per- ~açã~ e a constituição, se fosse digna do Brazil e
petuo. . ne IIl1D1.. .
. «Embora algumas medidas parecessem dema-. ct Ratifico heje mui solemnemenie perante.vós

siadamente fortes, eomo o perigo era imminente, os esta promesSa, e espero que me ajudeis a desem-
inimigos, que nos rodeavam immensos (e provera penhal-a, fazendo uma constituição sábia, justa,
a DEU~, que entre nós.~da não existissem tanfos) adequada? e executavel, dita~a. pela razão, e não
eump'na serem prop0l"Clonados. .. pelo caJlrlcho, 'lue tenha em VISta tão s6mente a

« Não me tenho poupado, nem pouparei a trabalho fidelidade .geral, que_nunca póde ser grande, sem
algum, por maior que seja, com tanto que delle que esta constituicão, tenha bases solidas. bases
prºveriha um ceitil de felicidade para a nação. q~e a sabedóJi~ dôs seculos tenha m?strado, que

« Quando os povos da RICA. e lIAGESTOSA· província ~o as verdadeIras, para darem uma J'!Sta liber
de :Minas estavão soffrendo o ferreo jugo do seu aade a?s PO!OS, e tod~ a .f~rça necessana ao poder
deslumbrado governo, que a seu arbitrio dispunha executl,:? Uma C~~S~ltUlçaO em que os _tres po
della, e obrigavaseus pacificos, e mansos habitantes deres seJao..b~m diVldidos de !órm.a, q';le nao possão
a ~esobederem-me, marchei para lá com os meus arE.0gar direItos, que l!te nao compltã?, masque
crIados sómente, eonvenci o governo, e seus se- seJao de tal m~doorg~m::~se harm~nf,zados, que
qu~es do crime que tinbão perpretado, e do erro, se lhes torne unp'o~sn:el, amda pelo decurso do
em que p~cião qtie!6r persistir; perdoei-lhes, por- :em~o fazer~m-se lDlIDlgOS, e ca~3: vez mais con
que o crlIDe era IDm em ofrensa a mim do que côrrao de maos dadas para a feliCIdade geral do
m~mo á nação, por estarmos ainda naquelle tempo Es~do: Afinal~a constituição,. que pondo bar
umdos a Portugal. . re~s lD3:ccessIveIs ao despot~smo, quer real, quer

« Quando em "S. Paulo surgio d'entre o brioso ar~stocratIco, quer democratIco, ~ugente a anar
povo da<:{uella agrada.,;el e· e'1lCa11ta~o:a provincia, chIa, e plante a arvore da~uella libe!d~de, a cl;lja·
um partIdo de portuguezes e brazilerros denene- ·sombra deva crescer a unlao, tranquillidade, e ro
rados, totalmente affectos ás cõrtes do desgr:cadodependencia des~e imperio, que será o .assombro
e encanecido Portugal; parti immediatamente·par~ do mundo novo e velho.
a provincia., u Todas as constituições, que ã maneira das de

((. Entrei sem rec~io, porq.ue co..nheço que todo o 1'791.e 92, te~ estabelecido .su~ bases, e se tem
P01!.0 1ne ama:? » Del as provldenClasque me pare- querIdo or~ar, a exper1enCla .nos tem- mos
cerao convenIentes, a ponto, que a nossa Indepen- trado, que sao totalmente theorettcas e metaphy
dencia lá foi primeiro, que em parte alguma procla- sicas epor isso i,!exequiveis; assim o prova a França,
mada no sempre memoravel sitio de Ypiranga. H~spanha, e ultImamente Portugal. ElIas não tem

II Foi na patria do fidelis.simo ê nunca assás lou- felto~ como devi~o, a .felici~ade geral; IDas sim,
va~o Amad?r Bueno da .RIbeira, aonde pela pri- depOIS de. um~. hcenclOsa hberdade, vel!l0s,que
merra vez fUl acclamado Imperador. em uns palZ~s Ja appareceu, e em outros amda nào

II Grande te!U sido seguramente o s~ntimento, tard~ a appar~cer o despot~smo em um, depois de
que eI!luta.a minha. alma,. por não poderrr á Bahia, t~r.sldo exe~Cltado por mUltos, sendo consequen
co~o Já qwz, e não executei, cedendo ás represen- c~a n~essarla, fil?are~ os povos reduzidos á triste
taçoes do me~ conselho de estado, misturar meu slluaçao de presencIarem, e soffrerem todos os
sangue com o daquelles guerreiros, que tão deno- horrores da anarchia.
dadamente tem pelejado pela patria. (! Longe de nós tão melancolicas recordacões;
. « A todo o custo, até arriscando a vida, se pre- e~las enlu~rião.a ale~ia, e jubilo de tào fâusto
ciso fõr, desempenharei o titulo, com que os :povos dia. Vós nao.as 19n~ral.s,.e eu, cer~o, lI.ue a firmeza
deste VASTO, e RICO 'continente em 13 de Malo do nos. v~rdadelro~ prmclplOs constl~ucll?naes, que
anno preterito, ~e honrárão de DEFENSOR PERPETUO t~m SIdo sanccIOnados pela experlen~la, cro.:acte
DO BRASIL. Este tItulo penhorou muito mais meu co- rlsa cada um. dos deputados, .:rue comp?e ~sta lllus-.
ração, do que .quanta gloria alcancei com a espon- tre .assemblea, esp~ro, lJue ·a. constl~Ul~O, q~e
tanea, e unanune acC!amacão de imperador deste f~çalS, I?-ereça. a ~lDha ImperIal acceI~açao, seja
invejado imperio. •. tao. ~abla, e ~a? Ju~ta, q~anto apro:p'r~ada ~ 10-

~ Graças sejão dadas ã Providencia, que vemos cahdade, e clyillSaçao ~o povo brazl1ezro; IgUal
h~Je a nação representada, e representada por tão mente, que haja de s~r ~o~vada por-~odas ~ ~ações
dignos deputados. Oxalá que ba mais tempo u-' que.até os nossos. lDImIgOS v~nh!l~ a lIBltar a
desse ter sido; mas as circumstancias ant.erilres sant.lda~e e ,sabedorla de seus·pr,lDCIPlOS, e que por
ao decreto.de 3 de Junho não o permittião assim. fim a ex.ecutem. , _ . _. .
como d~pOIS as grandes distancias, a falta ele amor «lIma assemblea tão illus~rada,.e tão patr~otlca,
·da patrla, em alg~s, etodos aquellesincommodos ol~a!a só a fazer pr?Spel'ar ol~perlO, e CUb!l~lo de
que em IOD;gas _Vlagens se sofrrem, principalment~ felfCldades} querera que seu unperad?r seJ~ res
~m um. pa.I.Z tao novo e extenso, como o Brazil: p~ltado, nao só pela sua, mas pelas mm 'naçoes.: e
são q1;le~ tem retardado esta appetecida, e ne~ que seu def~nsor perpetuo, cumpra ~xactamente a
ces~a Juncção apezar de todas as xecommen- prom~ssa felta n~1.0 de De~e~bro do anno passado,
daçoes, que fu: de brevidade por diiferentes mezes e r~tifica,da hOJe solemmsslIDamente perante a

<t. Afinal ralo~ o grande dia para este vasto~ na~o legalmente re('resentada. - IMPERADOR
peno, que fará epoca. n.a ~ua histõria. Está junta a CONSTITUCIONAL E DEFENSOR ,PERPETUO
assembléa para COnstl~UlI' a naçã9. Que prazer! DO BR.ASIL. » . . _
Que fortun~ para todos nós!., . 9 SR. PREsIDE.'VTE dirIgiU a Sua Magestadeo se-

• u Como unperador constItuCIOnal, e mui prin- gumte resposta: . .
diEa1J:;1ente como defepsor'perpetuodeste imperio,« Senhor.- Cabendo-me hoje ã'ditosa sorte de
_ se ao povo no- dia lo de .De2embro do anno manifestar. na augusta presença de Vossa Mages-
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tade 1Inpenal os honrados sentimentos patrioticos
da asSeinbléa geral constituinte e legislativa do
imperio _do BJ;8Zil, a primeira idéa. que se me otI~
rece é a novidad~ deste mesmo espectaeulo sobe
~o, e mag~tozo, pe~ primeira vêz ostentado .I~o
lliazil,eroras vez('.l2 VISto no resto do mundo. Nao
é porque em lodos o~ tempos! e em todos os !u
gares se não tenha nsto mmtas vezes a magmfi.
ceneia de um principe dotado de grandes talen
tos, rod~do de uma pomp~sa côrte, governando
vastos estados, ou commandando numerosos exer
citos: não é tambem porque se não tenha visto
muitasvezes o enthusiasmo patriolico de uma nação
inteira, que dispertando da miseria e do opprobio,
em que a tinbão agrilhoado, grita pela liberdade,
reclama os seus direitos, e exige um governo
juSto, e digno de homens.

« Não ha uma nacão que não possa apontar
alguns destes acontecimentos, como epocas nota
veis da· sua historia, e que são realrilente o re
sultado, e o desenvolvimento das paixões humanas
no estado social, etIeitos expontaneos da natureza
moral do homem. ~Ias não sei porque fatalidade,
ou antes porque pro"idencia estes acontecimentos
andão quasi sempre separados, e raras vezes se
ajustão, e se combinão para produzirem um só ph~

nomeno, que identtfique a [l'andeza, e a gloria de
um principe com a justa liberdade, com a segu
rança e felicidade de um povo. Este grande ph~
nomeno político nunca se póde realizar na infancia
dos povos barbaros, nem na decadencia dos povos
corrompidos, e desmoralisados; este phenomeno
raro s6 o. tem podido apresentar á contemplação do
mundo aquellas nações ditozas, que se tem perfei
tamente constituido, e civilisado; e é este o mesmo
grande phenomeno, que agora temos diante dos
olhos. A magnificencia de um grande principe, o
patriotismo de um povo livre, e generoso, que
possue o mais beIlo, e vasto paiz do Universo, tudo
1stO representado, e reunido em um ponto de vista,
animados todos do mesmo espirito, respirando uma
só vontade, e formando um s6 corpo vivo e vigo
roso; eis aqui, senhor, o espectaculo pela primeira
vez ostentado no Brazll, e raras vezes ,isto no resto
do mundo. Espectaculo maravilhoso, que absorve
todos os meus sentidos, e que arrebata a minha
alma.

« Oh! dia da Santa Cruz, que já nos trazias doces
. recordações antigas nos fastos do Brazil! Oh! dia

preclaro e venturoso! Oxalá que nas revoluções dos
annos, .e dos seculos sempre cá· nos tragas um
augmento progressivo da gloria, e das prosp.eridades
que esperamos, e que_ aqui se encerrão, e symbo-
lisão no recinto desta sala. .

«( Em verdade, senhor, o presente espectaculo
chega'ao mais alto gráo de admiração, e de impor
taneia, quando é considerado como imagem sym
bolica, mas energica da verdadeira grandeza, e das
proslleridades reaes, que delle devem. resultar ao
Brazl!. O Brazil civilisado -já não podia perfeita
mente constituir-se, e organisar-se se não adoptando
as f6rmas e estabelecendo as garantias, e creando
as instituicões políticas, que tem'feito a felicidade,
e a opulencia dos povos mais illustrados do mundo.

(C A distincçãO dos poderes politicós é a primeira
base de todo o edificio constitucional: estes poderes
se achão já distinctamente. no recinto augus~o destâ
sala; a sabeáoria collectiva da nação; a autoridade.
<:onstituinte e legislativa; o chefe do poder execu
tl\"O. :Mas- é este mesmo recinto. apertado, e es-

treito que eu considero como a imagem mais ma, e
energica ~aquelle laço apertado e indissoluvel,
que deve l\,aar tOO;.os os membros do corpo politico
d~quella doce harmonia, que deve dirigir pàra.~
$O fim todos os supremos poderes, aliás distinctos e
independentes nos limites da sua esphera. Esta
doce ha.."'IDonia dos poderes é·o objecto mais claro
e precioso dos mais puros votos do nosso coracão, ~
de todos os cidadãos amantes da patda, e aÍnigos
da humanidade. Esta doce Darmoma dos poderes
não póde ser sómente a obra dos talentos, e das
luzes, que hoje se tem ditIundido por toda a parte,
ella se espera principalmente, e com todo o funda
mento se espera das ãltas virtudes. liberaes, que~
sidem no generoso coração de Vossa )lagestade, e
igualmentese esperadas ,irtudes patrioticas, que es
tãoanimando a·todos osillustres Srs. representantes
do povo braziliense. .

«Os talentos, e as luzes da assembléàhão de levan
tar certamente comt oda a perfeicão, e sabedoria, a
complicada machina do estado, más o que nos afian
ça a regularidade, aconstancia, e a perpetuidade dos
seus mo,imentos são, -as virtudes, as paixões bem
reguladas pela razão, os bons costumes, e manei
ras, os sinceros sentimentos religiosos das auto
ridades publicas e dos individuos particulares.
Não, senhor, as santas virtudes, sublimes filh~s do
céu, não hão de abandonar-nos, em quanto n6s não
abandonarmos a religião de nossos pais, que hav~
-mos jurado. Oxalá que as santas virtudes innocen
tes facão o seu assento eterno no imperio do BraZil!
E então a mais remota posteridade abençoando este
dia, e recordando com respeito, e prazer saudozo a
installacão da JlTimeira assembléa constituinte e
legislatí,"a, vera repetir muitas vezes esse mesmo
acto magestozo, em que o !Ionarcha vem ao seio
da representação nacional a congratularem-se, e
a felicitarem-se mutuamente pelos duplicados mo
tivos de felicidade do povo e da gloria do throno. »

Terminada a resposta levantou-se o Sr. presi
dente, e disse em voz'alta- Vin o nosso primeiro
imperador constitucional- o que foi repetido pela
assembléa e espectadores com altas acclamacões.
Sua Magestade exclamou tambem- 'Viva a assem
bléa constituinte e legislativa;-e foi igualmente
correspondido pela assembléa e espectadores.

Concluido este acto pelas duas horas, levantou-se
Sua ~lagestade, e a assembléa; e com o mesmo ce
remonial, com que tinha entrado se retirou.

O SR. PREsmENTE levantou immediatamente a
sessão.- Manoel José de Sou::a Frango" secretario.

Sessão de ;; de Maio de :1823

PRESIDENCIA no SR. BISPO CAPELLÃo-!rÓR

Aberta a sessão pelas 9 horas e meia da manhã
fez o Sr. secretario França a chamada, e acharão-se
presentes ;)0 Srs. deputados.

Entrou-se em duvida se poderia continuar a
sessão por determinar o regimento que não possa
celebrar-se sem a reunião de 51; mas tendo neste
tempo chegado mais um, passou logo o Sr. secre
tario a ler as actas das duas sessões antecedentes,
e forão approvadas.

Feito isto, disse o Sr. presidente que a ordem
pedia que se fizesse primeiro que tudo a no~eação

de presidente, vice-presidente, e secretarlOS. E
como se tratava do lugar que elle estava occllpando
interinamente, nomeou para servir de escrutado,r
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comoSr. secretario, naqnella occasião, o Sr.Araujo verdade que em Port.U.,~ não se lhe concede9. en
Yiannà.· trada; mas apezar disso não acho inconveniente,

_-!purados os voLos, trrerão a pluraridade relatiTa em que a assembléa delibere se -deve conceder-se
o m~wO &. bispo caoellão-mór com 14, .e o esta graça a um corpo municipal. . .
Sr. Andrada e Silva com 9; e entranão amUü5 em () Si\.. .A.."m!lli)" I[\.CJW)() :-Opponho-me., por
novo escrutinio, sabia nomeado o Sr. bispo ca- que as camaras não tem representacão alguma; não
pellão-mór com'a pluraridade absoluta de2i votos, são mais do que corpos elegidos Por .illas ou ci..,
tendo obtido o Sr. Andrada e Siln 2L dad~,.~administrar :suas re~das, com eertas

Nesta oceasião se annnnciou á assembléa, que o attribmçoes; mas nada tem que saiba a represen...
illustrissimo senado da camara desta cidade se d
achaTa á T\o\rta da mesmaà..-:sembléa para a felicitar tação: tu o o que é representação nacional está em

r~ nós concentrada; em nós sômente., e em mais
pela suá installação; e nndo á mesa o dL~urso, que· {J.' dos
o senado lhe dirigia por esse motivo, foi lido pelo nmguem. - pota .J .
Sr. secretario, e·era concebido nos termos se- O SR. SoUSA. l\IEu:.o:-Son de opinião que o Se-
guintes: nado da camara deve ser recebido nesta assembléa,

({ Senhor.-O senado da eamara desta muito he- por ter certa representação popular, e peco que se
roica e leal cidade do Rio de laneiro, vem apre- ponha a votos para que a assembléa decida':
sentar a Yossa Magestade Imperial as suas puras e . O SR. COSTA. AGUUR.-Eu entendo que de modo
sinceras felicitações; o senado, Senhor, conhecendo algum se deve admiltir a proposta da entrada da ca-·
que fraco interprete dos sentimentos deste brioso, mara nesta sala; mas quando isto se .encesse sem
franco e leal povo, mal pôde exprimir o seu en- pre me opporia a que tivesse assento, até para não
thusiasmo e aleb'Tia pela installação da augusta sermos incoherentes, porque ainda ante-hontem, no
assembléa nacional, se limita a protestar a Vossa grande dia da instaUação desta assembléa, apenas
l\iagestade Imperial, por si e em nome do.mesmo til'erão assento os ministros 'de estado, como parte
pol'O, os ~ais puros votos de fidelidade, obdiencia e do poder executivo; mesmo em Portugal só teve
adhesão ã mesma augu..~ assembléa; digne-se no principio esse pri.ilegio a deputacão mandada
Yos5.<l ~Iagestade Imperial acolher benignamente pelo Pará a participar ás cõrt~ a sua arlhesão ã
estes francos protestos. Rio de Janeiro em Yerea- nova fónna de governo, por ter sido a primeira
cão de 5 de ~Iaio de 1823.-Lucio Soares Teixeira provinci.a que proclamou .o ~stema constitucional
de Gourêa.-A1ItOll-io José da Costa Ferreira.- no B!'lZil, e prlDcipalID:.en~e por se querer engodar
A/mJOel Theodoro de Araujo Azam7tilja.- Jla1loel com ISto as ou~rasprov!DClas como desgraçadamente
Gomes de Oliuira Couto. » fizerão. E' pOiS, o meu voto que não seia admittida

Acabada a leitura, dissel'ão alguns senhores, que na sala, e que-os Srs. secretarios Tão comprimen
se declarasse, que a felicitação do senado fôra re- ta-la, e dizer-lhe que a assembléa recebeu com
cebida com especial agrado; e como se duvidasse se especial agrado a sua felicitação.
o mesmo senado devia ou não entrar na sala, P S.R. Al'iDRADA l\L\CIL\D~ :-Queira - V. Ex. pôr
disse prImerro a votos se a eamara deve entrar; e se isto

O SR. Al'iDRADA. M.\~HADo:-O senado nào deve se vencer, então se proporá se deve ter assento.
entrar: o estJlo é ser comprimentado lá fóra pelos O SR. PRESIDEl\"TE propôz ã votacão se a camara
8rs. secretarios, e como por ora ha sô um, póde ir de\-ia entrar, e decidiu-se que nãô; e por isso se
algum de nós fazer as l'ezes do que falta. passou a tratar do modo com que a assembléa re-

O SR. PEREIRA DA Cm."L\:.,.....Julgo conveniente cebia a sua fe1icitacão, e resolveu-se que se decla
lIue a assembléa delibere se deve ou não ser rece- rasse que fôra recebida com especial agrado. - Para
bido o senado. Eu creio que elIe melhor faria se lhe dar esta resposta forão nomeados os 81'S. Fur
tivesse participado a assembléa que pretendia feli- t~do de .:Mendonça e Araujo Vianna, por não estar
cita-Ia, pois então se designaria dia e 1lora, e o amda fe~ta a~omeação dos secretarios a quem tocava
modo de o receber; mas já que não o fez declare-se esta cenmoma.
agora não só se deve entrar, mas nesse caso se Seguio-se a nomE'-ação de vice-presidente, e ti
deve ter assento, como .em outras partes se tem verão a pluraridade relativa os Srs. losé Bonifacio
praticàdo. de Andrada e Silva e Antonio Rodrigues Velloso de
. O S~. Al\!>RADA ~c~o: _ Nenhum corpo tem Oliveira; e entrando em segundo escrutinio obteve
necessidade de pedir licença para cumprimenlar a pluraridade absoluta o Sr. Andrada e Silva com
uma assembléa, que está ·em ses~o como esta. 29 votos.
O corpo quando chega manda para dentro a sua fe- . Passou-se logo á nomeação de dous secretarios
licitação; e ~i~a esta trata-se ·de declarar o modo effectivos e dous supplentes, e sabirão eleitos para
porque é recebida. Todo o homem, toda a autori- effectivos os Srs. José Joaquim Carneiro de Campos
âade tem direito de felicitar a assembléa, semque seja e Manoel J?sé :de Souza· França; e para supplentes
necessariomarcardia e hora para isso. Nesta sala só os Srs. Jose RIcardo da Costa Aguiar e Francisco
é _a~ittid? o monlll'~ha e mais ninguem; todas as l\Ioniz Tavares. Assentou-se tambem que pela sorte
maIS autoridades, seJa qual fôr a sua classe ficão se declarasse qual dos dous effectivos ficaria sendo
fóra, p~tícipão o mo~vo da sua vi1?-da, e ~ão os o primeiro, e sahindo l° secretario o Sr. Carneiro de
secretarlOs responder a sua falIa dizendo-lhe como Campos, to~ou logo assento.
foi rec.ebida. Ass~ se prati~v~ ua assem~léade . O SR. ALENCAR:-Sr. presidente, como se acha
~e fui deputado, e~ excepçao da convençao na- -mstallada.a mesa peco a V. Ex. licenca para fazer
Clonal d~ França nao me lembro de assembléa uma mocão.· •
alguma, em que não se observasse o que acabo de OS·••- ....... p'tta . V T.'_dizer R. AJ.'luRADA !UACHADO:- ermI -me .~.

•. que eu diga, que na fórma do regimento a primeira
O SR..PEREIRA DA CmnL\:-Propuz que o s~ad.o cousa de que se deve tratar é do voto de graças a

da camara entrasse por ter certa representaçao; é ~ua Magestade Imperial, o qual deve preferir a tudo
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depois terá a paIaVIa qualquer dos senhores que a de todos "Os seDho~ qu~ com~m ~ auguSta. as-
~. - . . ~l~ e por ~ nao ~ precISO faZer deUe
- os'~ '-Estou satL.qeito • terei a palana m"mto ~<:tanCJada nanativa. _.Ap~ no

" IL - CAR" d' Rio de Janell'O algumas perturbaçoes no dia 30 de
.depoIS que se tratar.do voto e gra~. " Outubro do anno passado, proeede-se depois a uma

O SR. _-\NDJW>"" MACBADO:-Eu nao vinha prepa- devas..c:a, e uma unica testemunha refere., que sendo
rado para apreseli:.a:L~YG~ de ~?c:; mas :~-QIDO chamada éi üiiia SGcicd::.d.e enfie ~ repreh.endêrã9 e
tambem neJihmn dos illostres membros se lemb!'Ou ameacárão, ahi se acha-q o Sr. deputado Barros;
de o trazer, aqui mesmo fiz um, o qual lereI se el>"1a téstemonha é chamada perante o juiz, é aca
V. Ex. m'o pennitte. (U:) " _ reada, é del>"'IDentida e com"encida de falsidade em

tt Proponho que se nomeIe mna depu~çaopara parte do seu juramento; e comtudo o SI'" deputado
leTal' á presença. de S?a Magesta~eImpwal, o TOto foi pre..c:o, e ha lres mezes sof[re os.inco~odos da.,:
de graças da a..~~leapela" graCIOsa ~a ~e ~ua prisão, sem ao menos saber qual e o c.nme que se
?tlages\ade Impenal pronunCIada na sessao pnmeua, lhe imputa. Não é: minha intervenção accusar a

" de 3 do corren~e mez, e que se declare a Sua Ma- ninguem; o meu ca.:racter é pouco prop~o para a:c-
gestade lmpenal : • cusacões; desejo UDlcamente defender a lDDocenCIa,

tt 1.0 Que a assemblea reconhece com ternura a e a úmocencia de um cidadão benemerüo, que tem
gen~sidade e grandeza d'alma" de Sua Magesta~e merecido a confiança. da sua patr!a para advogar a
lmpwal, que desprezando sent!JDen~s ~canbado:;, sua causa. Com effeito, senhores, e notayel que um
e vistas curtas e in~eres...c:a~as fOI o pnmelrO "a "con- cidadão, que tendo sido eleito deputad9·ás <:ôrtes de
Tocar a representaça.o n~~onal, que deve limitar o Portu.:,"al, preferio a esta honra o ficar no Rio de Ja
p()der que de facto poss~lao os seus antecessores." neiro, trabalhando na l=,rrande" ca~sa, da .mdepen-

« 2." Que a assembléa louva~ e agradece a a.Ctl- dencia do Brazil; que tem felto tão publicos ser
Tidade de Sua :\lagestade :UOperIal, ~~ lhe a~rIo o vicos a esta. cau..c:a; que tem sempre .tido a penna
caminho ás refonnas preCL.~, e faCIlitou asSIm os aparada para aconselhar e dirigir sua longinqua
trabalhos da assem~lea. . provinda na carreira da boa causa,. que tem dado

« 3.0 A assemblea "reconhece .!DaIS na falla de tantas mostras de adhesão á pessoa de Sua Mages
Sua :\lagestade ImperIal os sen~Im:eI!-tos .de Yer~a- tade Imperial a ponto deste o condecorar benigna
deira constitucional~dade, e os ~r1DClplOS de gt:numa mente com a mercê honrosa da ordem do Cruzeiro
liberdade. a que aspIra.-~"'lOmQ Çarl~s Rio~lro de do lmperio; que este cidadão, digo, quando se
A'Ildrada Machado. »-FOI remettído á mesa. tiutria com a deliciosaidéa de ter bemmerecido á s~a

O SR. SECRETARIO FR.uç~t:-Eu creio que deve patria, e ao chefe da nação, se .yeja derepf·nte Prt:so
entrar em discussão o discurso de Sua )!agestade, e ha tres mezes sotrra todos os lDc?mJ..Xl0dos prop~lOs
autes de se tratar desse voto de graças; parece-me de uma prisão, e que por este" mCldente esteja a
que assim tinha decidido a assembléa. minha proTincia priY~da de ~als um defensor, e

O SR. .Al\"DRADA MACHADO :-Julgo que o illustre esta august~ assemblea de ~als um c.ollaborad?r e!U
reopinante se engana, pois seria um absurdo, de uma occa~lao,,,em que a!l~da n?:; achamo:> laO

pue Deus nos livre, entrar o discurso em discussão; pouco~? Eia P,?lS, s,enhores, Isto ~xlge ~_ pr?mpto
~lle só entra indirectamente pelo voto de graças no remedlo,,, e .SOIS vos que" o d~YeIS dar"" :.'\ao e con-

ual se marcão .os sentimentos exprimidos no d}s- forr.ne a JUStl~, que um cldad~o soffra I~n"OCe?te, e
~urso, para que a assembléa ajuize delles, e deCIda mUlto m.t'nos e conforme ao S) stema con::;tltuclon~l,
se tem ou não lugar os agradecimentos; mas a ialla 9:ue esteja um l~omem preso ha tres mezes sem :>er
nunca é directamente objecto de exame; ou a as- JiI.lgado; e por ISSO •
sembléa reconheca nella sentimentos constitucio- « Proponho qu~ se, dIga ao gove':.no :
naes ou os não' reconheca sempre o seu juizo se « 1.() Que se e So por precauçao de. segurallça
fónn~ sobre o voto de !!roia;, e por este modo se publica que se acha ~re~o. Pedro Jose da Costa
dizem as verdades toda~" . Barros, como nenhum lDdlClO de pert~rbador ap-

" . - "d" pareca contra elle, succedendo estar eleito deputado
Termmada es~ breye dlscus~ao, de~l lu-se que pela 'proYincia do Ceará, seja immediatamente posto

ficasse para seguuda leItura no dIa segulDte. em liberdade para poder vir tomar o seu competente
O SR. ÁLENCAR:-Sr. president~, de'cerlo eu fal- assento nestd augusta assembléa.

taria a um dever meu, na qu~hda~e de deputado c( 2. () Que no caso de terem então jurado contra
pela provinda do Ceará, se depoIS de mslallada esta elle al....umas testemunhas na devassa, que o fizessem
soberana assembléa,-e estando a ponto d~ pri~cipiar pronuri'ciar criminoso, seja o seu processo immedia
seus augustos trabalhos, eu guardasse s~enclO, por tamente mandado julgar por ministros habeis e im
um só instante, acerca do caso succedido co~ o parciaes, para, no caso de ser julgado innocente,
meu illustre collega o Sr. deputado Pedro Jose da vir quanto antes exercer as funcções de deputado.
Costa Barros; sim, eU. faltaria a um dever, porque, Faco da assembléa, 5 de ~Iaio de 1823.-0 deputado
sendo óbrigacão minha procurar, comquanto e~ Alencar. »-Foi remettida a mesa"
mim estiver, que se realise sempre o voto e deselo O SR., ANDRADA E SILVA pediu a palavra; mâs
da minha provincia, eu fal~~ia a este dever se nao immediatamente disse
trabalhasse com todas as nnnhas forc~s afim de que O SR.. ALENcAR.:-Nenhum Sr. deputado tem di
tome assen.to nesta sobe~an~ assembiea aque~le de- reito de fallar sobre a minha indicação, sem se sab~r
P!1tado, cUJa escolha "fo~ feita pelo voto quasl UDa-. se ella passa ou não. Se tiver segunda leitura e for
Dlme da m~sma prO!n~Cla. Praza aos ~eus porém admittida á discussão então fallaráõ os Srs" depu
que os motivos .qu~ ilhdern Pl?r em<{uanlo os VOlOS tados que quizerem" Agora o que peço é que se de
do~ meus C~)DstItumtes, pareça.o mUlto fracos e d~ clare urgente.-Assim se decidiu.
faci! remedia sendo que a assembléa, como me pa- . 1 bra ue
rece ser do' seu .dever, queira prestar alguma at- :.O S

6
R.· ÁNDtRADA .MA

d
cIlADa ~-~=aaa::s.;:v%to

tencão a este nelJ"ocio" .• . nao p de tra ar-se e propos a t>

(j caso do Sr. deputado, cuido ser bem conhecido de .graças.
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O S.. &-_~... : - Estã entendido nne ~é depois !!O'\"&JlO-deste rico e vasto continente a seu .a!lb""llSt& -
'.... .:u=',-, . r filho O Sr. D. Pedro de Alcantara, na9!1~dadede

' delle. (Apoi«tios..) - Regente até o dia 12 de Outubro. de.l~ em que'
O SR. PREsIDENTE declarou que ficava para se- foi gloriosamente aeclamado pn~eJl'() Imperador

!!UD.da lei\u.."";l. na~"11in\e sessão. Conl'õtitucionaldo impepo do Brazil, co~o 1J!sepa
o O SL Pnmu.. DA.~ pedio a pala~ e~: ravel titulo de seu aeien..<;()r perpei.üu. ror IgUaes
~ natão brazilica comprehendida Deste nco CODti- motivos se promulgárão algumas 1~ e d~tos que
~~ e que tem por Daturaes limites ~ m~oestoso deTião dirigir a maIcha dos negocros.._pnbli~spara
Amazonas e o soberbo Prata se acha h~Je feliZmente não ficarem parcilisados, e que requenao prom~tase
representada nesta so~a assembl~para o~- adequadas provindencias. Entretanto· appareClao de
Bisar uma constituição e»;l q;ue, expe~dIdos. os maIS mistura alo.rumas leis publicadas n~ eôrtes de Por
luminosos principios de direto publico Ull.lVersal e tugal, e que se mandárão cumpnr em4J!lanto a S1!a
patrio, estabeleca as ~nras adequadas p3!:'a re",ae: applicação .e!3- compa~vel r:.0m a localid~de .e 51
nossas accões de manerra tal ~e se obtenha o de tuatão politica deste Impeno; de maneira ~e se
sejado fini da nos..c:a independe!lc1êl: _. participou aos tribnnaes desta côrte, por portaria de

Osacontecimentos ~xtraordin~os'que ~erao~ 2S de Agosto de 1821 que se executa..c;gem os decretos
pulso ã fundação deste ~ascente Imp~o nao podmo daquelle congresso ã proporção' que .se fossem re
dehar de influir essen~~e~te em. ~o~ os ramos imprimindo e remettendo aos respectivos tnõ~aes,
que ~nstituema admlDl..'=traçao po~tica Clvil e ec~- mas reconhecida a má fé com ~e as c~rte:>de Lisboa
nOmIca de um estado. Separados nos da mon~a ião procedendo a nosso respeIto, fOI ~ctada pela
a que pertenciamos, nos ficou,.com_ os ~ostume.s e mais judiciosa I'Qlitica a outra portaria de 4; de
com a linguacrem, a mesma legIslaçao: Igual sorte Maio'de 1822, pela qual se declarou que nenhum de
acont~ceu a Portugal quando se desmem~rou ~a creto das mesmas 'côrtes.se executasse sem 'o curo
H~ba no sec~o ~ndecimo. Eseu.so re})em: a bis- pra-se do imper:ador (então regente do estado)
tona da nossa le~slaçao porque é as..c:as ~oIibeClda por depois de discutIdo em con~lho ~e estado.. Es~s
meusillustres couegas; basta para meu mtento~er diyersas epocas não podem deIxar de prodUZIr ya/?l
ã memoria quanto, em t~pos menos esclareCl~os, latão e incerteza no cumprimento das mesmas leIS;
forão solicitos nossos maIores em form~m codi~s o que esta assembléa parece que deve acautelar de
systematicos que regulassem.os negoc1l?s ~a VIda clarando expressamente as circumst8.!Jeias~e devem
social. Dentro de seculo e melO se orgamsârão.tres re2'Ular a legislação actual deste lDlpeno, e para
codigos na monarchia po~u~eza.: lo,. o Afronsmo ; este fim proponho o seguinte
20, o Manuelinho; 30, o Fillppmo; publicado~m~1603
sem comtemplarmos a collecção de Duarte ~unes « PllOJECTO DE LEI

de Leão, mediando entre uns e outros a{)enas o es- « A assembléa geral, constitui~te~ legi~lativadu
paço de 80 annos; e ~endo .passados mms d.e dous Imperio do Brazil, por esta sua pnmeua leI, decreta
seculos, apezar das dIligenCIas do .governo, aInda se o seouinie:
não pôd~ compilar um novo codigo, passan~o pe~o «c§ 1.0 Todas as leis, regimentos, alvarás, de
opprobno de nos regularmos pelas orde~a~es FI- cretos e resolucões dimanadas do throno do Sr. D.
lippinas que sobre serem dadas p0t: um :enncIpe es- João v'1, retde Portugal e Algarves até o dia 25 de
trange~, durante o tempo.d~ sua lDvasao e,m Por- Abril de 1821, ~m que se ausentou desta côrte, e
tugal, sao summamente ~nutas e. defeItuo~s, todas as que forão promulgadas daquella data em
c~t:ias de c~s~os erros! pela. Ignoran~Ia do~ Pt:In- diante pelo Sr. D. Pedro de Alcantara, ~om? re
CIpIOS de direIto publico unIversal e ece!eSlastíco, aente deste reino e como imperador constItuclOnal
que naquelle tempo prevalet;ia! donde Erocede o .do imperio do Brazil, ficão em seu inteiro vigôr na
~ndemal de se terem multiplIcado as leIS a.ponto parte que não tiverem sido revogadas,. para por ellas
ae formarem .l~ volumes de 17~ até o presen..te, se regularem os negocios politicos, civis e .eco!!o
além das'col.lecço.es que se rennll'ao ãs orde~aço~s micos deste Imperio, emquanto se não orgamsat um
chamadas VIcentinas~ e seu volum.oso appendix, nao novo codigo, ou não forem especialmente alteradas.
contand~ ~!lm os regll~ent.?s d~ .SIZ!lS e fazenda que « § 2.0 Todos os decretos publicados pelas ~ôrtes
não_ entrarao na 'compilaçao Filippma, e se man- de Lisboa, e remettidos officialmente,depOls de
dãrao observm:, e com os ,assentos da casa da Sup- reimpressos ã chancellaria-mór deste estado, se
plicação,_e ~mt?s ~~cretos e resolu~õ~s_de consultas cumprão e iuardem em virtude, e por e~eito só
que se na.o Imprunrrao nem se ~olli~rao, e que en- mente da imperial sanccão, que os autorlsou, em
tendem dIrectam.~n~e co~ a legISlaçao geral; o que quanto não forem especialmente revogados.
d~ causa a gr~n~lSsuna di!ficuld~de de saber-se per- « § 3.0 Todas as outras leis e regulamentos esta
!eItam.e!1t~a Junsprude!1cI~ patrIa, prt:textando por belecidos pelas mesmas cÔrtes de Portugal, e qu.e não
.1SS0 os J.w~es as malfeItorIas de seus Julgados. Por obtiverão o imperial cUIDRra-se, são de nenh~ ef
agora limIto-me ~ le~brar que as dIversas épocas feito para este imperio.-Salão da. assembléa, õ> de
pelas quaes ~emos pro~ame~te pll;ssad01 vanando Maio de 1823.-Antoflio Luiz Pereira d-a G-lmhu.»-
em .suas c~cUIDstancIas, enge»;l ~penosamente Ficou para. segunda leitura. .
alguma medida que regule a legIslaçao, emquanto . Lw. 'D d· . tall . ta u"usta
se não conclue a nossa constitmeão e se não fórma O SR. ~ :- .es e qu~ s~ 1I!s ou es a o

. nin codigo civil e criminal de que' tanto necessi- assembléa enten~ qu~ sena lIl~spensavel.apparecer
:'tamos. . _ entre os .~eus pnmerros a~tos u~. manifes~o, o~~

Appareceu o dia 26 de Fevereiro de 1821 e apezar proclamaçao ao~ povos do lID_perIo, m!1s ~a~ c zer
de. se proclamar (3 governo constitucional" ° qual tando ~om as mmlias for~~ I?-ao me anImei a tat
tem: por base a divisão de poderes, proseguio todavia um prOJecto re~ar, e deli~eI sómente uns apon a
Sua Magestade o Sr. D. João VI a legislar sobre men~os que lereI e mandareI ã mesa sl!"ll!e fõr per
alguns artigos, como o pedia o bem deste estado, o mett1do.
:que praticou até o dia 25 de Abril do mesmo anno: O SR. PRESIDENTE E ALGUNS Sas. DEPUTADOS:-.
Embarcando para Portugal entregou as rédeas do Lêa, lêa. '
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o SR.~ leu o seo<TUinte: _ deração. das futuras legislaturas ordinarias, os que
« Apontamentos que podem~ de bases fi se~do dignos de attende~-se.poderem.~ffrer a di

prc>clamacão que fiZer a assemblea geral consti- laça? Pa~ da assemblea, õ> de MaIO de le23.
tuinte e l~~ativa aos povos do Brazil. Jose Anlonw d4 Sil'Ca Maia. »-Foi remettido á.

« O Brazil depois do dia? de.Junho de -l822,.em ·me..<::a•
.gue se.publi~u 0.decret~, ~rql.le Sua Magestade O SR. MAamiS BASTos:-Sendo innegavel que
ImperIal, então amda Prful?pe Re.,.n-ente, h.0uyepor não peque~o numero de cidadãos, desvairados,
beJ!l co~vocar es~ ~mblea. geral CO~stit~te e e-o- q.ue ~lllS é, ainda menos attenciosos a seus ver
legISlativa, e. d~polS de se.t!:1'em começado Ja em dadelros mteresses tem cabido em erros de opinião
a.!gumas PI?VlDClas_ as elelçoes dos dep~tados, na pelo que respeita á. sagradacausadaindépendencia
forma das mstrucçoes de 19 do sobredito,mez e e ao systemade governo monarchico-constitucional,
anno; m~dou, desde os fundame.n~os, toda a sua felizJriente adoptado, achando-se a móI' parte sof
perspectiva, decorado o frontesplclo c0!D o d0!1- !rendo os horrores dos careeres e prisões (como qne
rad~, e duradouro rotnlo da lnd~pendencla;s~o assim exigia a segnrança do Imperio) ontros fugi
desligado desses laço~, que debauo do .fall~ vermz tivos e expatriados, cujo receio de tão fracos ini
de uma fraternal amIZade, de uma reCIprocIdade, e migos deve desapparecer á vista do estado physico
igualdade ~erfeita de. inte~sses, enc~brião o pezo e moral em que nos encontramos pela força e con
da ?P~!e5sao. e da ~'lolenl?la; ~\'estlll-sede ~a sistencia do lmperio,' t' pela decidIda opinião dos
mUI dift'erente e,mUlto malS sub~ada cathegorla, povos, parece que esta augusta assembléa, entrando
decl.ro:ado Im~erlo pela voz u~s~ma..~? povo; e em suas altas funcções seguirá sem duvida uma
c?lligmdo ~ntao tod~s os ~us ~ltO~, Ja sem Pll!- \'ereda que a prudencia requer ea generosidade te
tilba, man~estou~ mv~stldo ~à rntelra soberallla commenda, se conceder uma amnistia geral a todos
de uma naçao grande, livre e llldependente. os que se achar~m nas circumstancias acima refe-

« Nestas felizmente alteradas Circumstaneias, a ridas. Portanto, guiado dos sent!m.en tos de huma
assembléa constitUinte legislati\'a Brazilien...-e (só) nidade e philantrQpia q'!e me carecterisão, não
toma não aquella porcão de soberania, que llle de- tendo em vista, senão o tíem da partia e da nação,
signava o sobredito dêcreto, nesse tempo, mas em persuadido que desta arte se poderá consegu~r a
toda a sua plenitude a soberania, que compete hoje calma dos partidos, e que esfrie o fervor de ~al en-
á nàcão que representa, para com attenção unica tendidas paixões: '
aos verdadeiros interesses do Brazil, pr?mol'er o « Proponho que se nomeie com urgencia uma
b~-ser dos povos, e a lustrosa duraçao do Im- commissão, especial para redigir um decreto, pelo
perlo., qual se conceda plena e completa amnistia a todos c
• « Os po\"o~ do Brazl1, que de facto se achão ~es- quaesquer que directa ou indirectamente se tenhão

ligados do Juramento das bas~ da constitUlçã.,o ell\'ohido em opiniões politicas, contrarias a nossa
P?r!ugueza, desde que, de u~alllme accôrdo, del-:- gl'ande c~m~a, cujo projecto deverá,ent~r des~e
xarao ,d,,: fazer p~te da ~açao para qu~ ,:lla;> se logo em dIS~ussão. Paço da assemblea, u de :MalO
decl'etar~o, des~lgados sao tambem de .?irello, de 1823.-0 deputado, A.ntonio ..l[arti·lls Bastos, »
desde 110)e, em vU'tude ?~ s?lemne decIaraçao desta Tendc-se notado que as propostas na f6rma do
ass«:mblea, que o lla pOI Irrito e nullo, e de nenhll!D regimento del'em conteI' simplesmente a enuncia
effelto i promettendo ao: me~ll?-0s_povos, que n~o ção,- da vontade legislativa, sem preambulos neUI
~~a a apresen,tar-Ihe:s ~s solida:s bases da- <.:ons- razões escriptas sendo só verhal a exposição dos
titUlcaO deste no~o I~perJo." motivos,declaÍ'ou o Sr. presidente que conviria que

«, Em.quanto nao· p!>d~ ?onclu~r:-se a Importante o Sr. Martins Bastos assim redigisse o seu projecto,
obra da, nosS!l-co?stitu~çao pohtlca; ~mquanto a do que ficou inteirado o mesmo Sl', deputado,
assemblea legIslatl';a, nao póde aperfeIçoar um co- . , •
digo, nem ainda a\'ulsamente promulgar todas as ,0 SR., ANl)~AD,\ l\'~.\CH.\DO :-S1'. p~esla.enle,_entre
leis, que sào indispensa\'eis para o bem regalado as proYldencms utels de <.Iu~ n~cesslta.o Bl'azl1 pa!:a
regimen da publica administração nos seus diversos re~edlO de seus males, e ~n~lspe~sa'lel a or~an;.
ramos declara' em' seu inteiro li"or todas as leis saçao de um go\-erno- adml1llstrall\'o para as suas
actual:nente existentes, ou sejãoo as do Sr. D. differente~ .provin~ias; e. esta organisação é uma
João VI, e seus augustos antecessores, ou sejão as obra quas~ ImpOSSíVel ~e .fazer pela falta absoluta
das cortes de Portugal, que merecêrão a'sancção de conhecll~en.tos estatlstIcos de cada Ul~a deUas;
de Sua Magestade Imperial; assim como todos os eu propore~ pOIS o que me p~rece convell,zente para
decretos e ordens que expediu Q Mesmo Senhor pôr a Call1lllh? e_ste n~goclO, tanto maIS urgente
como Principe Ile~ente e COmo Imperador até â quanto cada dia sao maIOres os vexames dos povos
data da installacào°das cÔrtes' e recommenda mui causados por esses chamados governos, Igualmente
instantemente âos pov:os do' Brazi! a sua obser- lller~ce aatte~ção da assembléa, l>ela sua im,p?r
vancia emquantt! o contrario não fôr expressa e tanma, a materm que vou expor-lhe. Por notICIas
legalm~llte determinado. ' que me forão' commullicadas, tanto de' POl'lugal

« A assembléa acceitará, e. acolherá. benigna- como de Inglaterra, con~ta-me que o gov~rno por
mente todos os projectas e memorias, todas as tuguez, reconhecendo nao p_oder, conqmstal'-nos,
representações e notas, todas as supplicas e queixas,pre~ende" na s~a desesperaçao, dllacerar-nos ,por
de qualquer qualidade e natureza que sejão; mas me~o ,da, d!scordza; e que para esse fim tem envzado
fiel ao seu prestado juramento, conforme sempre emlssarlOS para, de accordo Com alguns agentes

. comoo fim a que 'principalmente se tem proposto, seu~ que vl,vem entre nós, ensanguentar nossas
ella fará examinar .tudopor 'commissões comp~- praias, se podere~l aproveItando-se do nosso de,5
te~tes, e prestará a' sua attenção sómente áquelles canço para estes l~l.lquOS fins.. Jnlgo_ portanto que a
obJectos, que se manifestarem urgentes, dirigindo as~embléa tomara em conslderaçao as duas se-

:aos chefes do poder exec.utivo e judiciario os qUe gUl~tes propos.as: .
lhe disserem respei~o, e recommendando â consi- (C 1.a Proponho que se diga âo governo que faça

6



SESSÃo..· EM 6 DE MAIO DÊ 1823

.quanto..antes apre:>e~tar um mallpa estatistico de a commissão, não possa ser menos de tres nem
· cada uma das provIDClas do Imperiô, afim de termos mais de sete, deverá primeiro a assembléa decidir
por onde dirigir-nos na organisação das suas ~s- de quantos membros se comporá esta. (Apoiados.)
pectiya5.. administra~es emp~egan~o engenherros O SR. PttEslDENTE propôz á decisão da assem

. e maIS pessoas habeiS' neste tao util como neces- hléa o numero dos membros de que se compo-
sario trabalho. - ria a commissão de constiiuição, e re>ulv~u-se que

« 2.ll Proponho que se n?meie um~ con:unissão fosse sete; e tendo-se duvidadõ se osSrs. seereta
especial para buscar- os meios e proYlden~I~ ~de- rios podião ser eleitos para esta ou outra qual
quadas, ~e nos livre dos la~os d?s nossos InimIgos quer cominissão, venceu-se Como artigo 'alidicional
e das ciladas dos seus emlSsarlOS, e para apon- do regimento, que nunca fossem compreheudidos
tar-nos os expedie~tes ~nergicos que e.xigir~m as nestas nomeaéões.

· nossas CircumStauClas; alllda mesmo o silenCIO par- Procedeu-se então á votacão, e sahirão nomE.'.ados .
cial e lemporario das l~is,.que ~antem os direitos membros da commissao dê constituição, os Srs.:
civis' e que esta comnnssao seja secreta, e o seu AJitonio Carlos Ribeiro de Andrade, com 40 votos;
resultado se trate em sessão secreta, quando eIla Antonio Luiz Pereira da Cunha,. com 30; Pedro de
exin'ir, guardado porém o regimento provisorio que .Araujo Lima, com 20; José Ricardo da Costa.
a e~te respeito existe.-O deputado Antonio Carlos Aguiar, com 19; Manoel Ferreira da Camara,

·Ribeiro de AfldraM Machado e Silva.• »-Foi remet- com 18; Francisco Moniz Tal-ares, com 16; José
tido á mesa. Bonifacio de Andrade ê Silva, com 16. .

O SR.•4SDR.WA E SILVA :-Eu apoio O que disse o O SR. PRESIDENTE designou 'para a ordem do- dia
illustre preopinante; e como ministro e secretario ala proposta do Sr. Andra.da Machado sobre o voto
de estado dos negocios estrangeiros tenho em meu de graças.
poder omcios que confirmão o que acaba de dizer Le,-antou-se a sessão ás 3 horas e meia da
o nobre deputado, e que apresentarei á conunissão . ',t •
se a assembléa resolver nomeaI-a. .tarde.-.!lfanoel Jose de_;:sou::a F-ratlça, se~relarlo.

O SR. PEREIRA DE SAMPAIO :-0 nobre deputado o
Sr. Martins Bastos offerecendo 11m projecto de de- RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
ereto a favor dos criminosos de opiniões polilicas, PAR.\. ~o'sÉ BOr,"IF.\CIO DE ANDRADA: E SIL\'A
não se lembrou de outra porcão de cidadãos não •
menos dignos certamente da ãuencão e compaL...ão 1Um. e Exm. Sr.-A assembléa geral constiuinte
desta augusta assembléa; não se leinbrou daqueIles e legislativa d-o Imperio do Brazil, tendo re~olvido
cidadãos que, incursos em outros diversos crimes que se procedesse a nomeação de presidente, vice
se acbão supportando, encarcerados, os horrores presidente, e secretarios, para o mez, que decorre
da fome e da miseria. Os nossos antigos soberanos da data de hoje até 5 de Junho, manda commu
costumárão sempre marcar com um acto de ele- nicar ao governo que tem eleito para presidente, o
meneia a favor daqueUes desgracados certos dias reverendo Bispo êapellão-Mór, para vice-presiáente
festivos c de !egozijo publico. À.semelhança pois a V. Ex. para secretarios~effectivos José Joaquim
dos nossos anlJgos monarchas, qUlzera eu que esta Carneiro de Campos e Manoel Jasé de Souza França
soberana assembléa, usando da clemencia que lhe e para supplentes José Ricardo da Costa Aguiar e
é propria, concedesse a certa especie de crim~s um Franci~co Moniz Tavares. O que V. Ex. ,levará ao
absoluto perdão, e marcasse deste mesmo o dIa so- conheCImento de Sua Magestade !mIJerIa!. Deus
lemne da sua installacão,' dia sem duvida o mais guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 5 de Maio
plausivel, e digno de" eterna memoda; portanto .de 1823.-José Joa(juirn Carneiro de Campos.
proponho o seguinte - . -

« PROlECTO DE DECRETO Sessão de 6 de Halo
« A'assembléa geral constituinte e legislativa do

Brazil, desejando marcar o solemne e plausivel dia PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-JIlÓR

da sua installação com o sello de clemencia para Ab~rta a sessão pelas 9 horas e meia, leu-se a
com os desgracados cidadàbs processados criminal- acta da antecedente e foi approvada.
mente, .decretá o segUinte: . O SR. ANDlt.\D,\ :MACIlADO~- Parecia-me melhor

« 1.0 Serão perdoados e immediatamente soltos que o Sr. secretario não inserisse na aeta os omeios
todos os que ao tempo da publicacão deste decreto e discursos inteiros, mas só o resumo deUes,.pois
estiverem seguros,.af!ançados, e prézos em qu.w.qller desta maneira fica a assembléa sciente, e não são
das cadêas do Impeno por crImes nào exceptuados as actas tão extensas, as aetas são simples resumos;
nos perdões que em occasião de applausos se cos- e o mais pertence) ao 'diario onde tudo vai ampla-
t!UD-ão c~)Dee~er: e se tiverem parte, além da jus- mente expendido. .
tlça, s~ 11vrara?~como seguros. . . O SR. SECRETARIO FRANCA: _ Bu como secretario,

« 2..Goz~o deste ~esmo mdulto todos os g:~e que sou neste mez, devo ·poupar o trabalho- o mais
pelos di.t~s cnmes" estn erem ausen.tes do Impeno que fôr possivel, para poder desempenhar tudo que
ou hOIDlSla~~s, 10eo que se recolhao, e se apre- está a meu cargo. Dar a substancia dos omeios é
sentem .ao ~wz da culpa dentro de 8 mezes contados 'mais pezado do que transcrevel-os por inteiro: o ex~
da publicaçao. do presente decreto. ~aço da ~sem- tractar não é para todos, e se não houver um om
bl~a, 4 de Maio.de 1823.-:-jlanQ~l Pmto RZOet'l"o Pe- cial habil que o faça, ha de, o secretar~o carregar
retra -de Sampaw. >I-FOI remettldo á mesa.. com esta tarefa quando para copiar todos servem.

O SR. PEREIRA DAC~ ::-Eu julgo que a. as- Além disso co~ as cópias' evito a responsabilidade a
.sembléa deve a~o~, pruneIr? ~e tudo, tratar de que estou sujeito dando resum~s; e P9r isso em
nomear a co~sao de constltUlçao que.hade-apre- quanto a assembléa não contrarIar este methodo,
sen~ um proJecto della; e como o regimento de- usarei deUe em meu proveito e dos que me succe
termma que o numero dos membros, seja qual fôr d~remneste-lugar.-(Foi-apO_iado") .
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Veio á mesa.um officio da junta da fazenda da constituição; e como eu estou altamente persuadido

J?ro~incia das AlagôaS, e.duvi.dando-se a qual dos ..g;ue esta 3.$sembléa se empenha em fazer uma cons
~rs. secretarios pertencia a leitura delle, por não tituição digna do Brazil, e por tanto digna -do seu
raIlar com bastante clareza o regimento a este res- monarcha constitucional, proponho que no voto de
peito declarou a assembléa, que todo o expediente graças se declare o s~"'Uinte:

tanto dos Srs. secretarios de estado, como das au- « A assembléa se persuade não poder deixar de
toridades secundariall pertencia ao lo sec.'"et-ario; e fazer uma: constituição digna do imperante e do Bra
por isso passou o Sr. Carneiro de Campos a lêr o zil, por assim confiar dos seus sentimentos nobres c
referido o:fficio concebido nos termos seguintes: patrioticos. »

« lllm. e Exm. "'51'.-= Ajunta da fazenda nacio- . O SR. A,'"DIUDA l\Lü:lL\Do:- Eu não terei duvida
nal da provincia das Alagôas ·tem·a honra de pôr d~ admittir em parte o que propõe o nobre depu
na respeitavel presenca de V. Ex., e do soberano, tado: pois ainda que não acho na falla de Sua Ma
e augusto congresso' nacional, que ten40 os ren- gestade termos quenão sejão muito constitucionaes,
dimentos desta provincia sotIrido uma consideravel e que reconheca que ninguem está obrigado. a de
dirninuicão por causa das presentes circumstancias fender o que julga indigno de si, com tudo não
muito prinCipalmente comparados com as multipli- acho tamliem inconveniente, em que se declare que
cadas despezas, que continuadamente se fazem tào a assembléa confia que ha de fazer uma constituicão
necessarias, que se não podem dispensar, e devendo digna do Brazil, 'e por tanto digna do imperante.
lanear-se mão de um meio de remediar esta falta, (Apoiados.)
maís acommodado ás cÍrCU:IDstancias,.~ ~enos gra- O SR. MOXIZ T.WAB.ES:- Sr. presidente, hontem
voso aos po,:os .d~lla r~m1Ssos em sUJeltar-~e. a al- quando se apresentou esta moção, eu quiz levan
gumas cont!lbulçOes e Impostos, e mes~o d1Z1IDos, tar-me logo, e pedir que-elIa .passasse sem a menor
que repugnao pagar, ~omo.dantes á :ns~ do real discussão: o que não me animei a fazer por isso que
~ecreto de 16 de AbrIl ~e .1821; é mteIramente desejó, que nada saia desta augusta assembléa sem
Justo mandar esse aUj:;u~t1Sslmo e soberano co~- o cunho da reflexão e da madureza; hoje porém
~s~o, que nesta pro~'1DCla se cobrem todos os dI- que se passa a discutil-a, e os Srs.· deputados sem
reIto~, que de\'em pas:a~os generos ~a sua producção duvida já hão de tel-a examinado, eu posso com jus
espec~ahnenteo subSIdio de ~O réIS em arroba de tiça exjgir este pedido, esperando que seja ~tisfeito
algodao, que até agora tem SIdo costume cobrar-se 'pelos motivos que passo a ex.por. Apenas ~ua Ma
na.quellas provincias donde elle se exporta em di- gestade acabou de repetir o seu onergico e ~trio
reltura para os portos da europa; além do que, pa- tico discurso, eu vi toda esta assembléa retmir aos
rece _árduo, que uma pt:0vincia seja prinda dos repetidos vivas de jubilo e de prazer, pronanciados
rendim~ntos, que resultao d~ generos, que. ella por todos nós de mistura com o immenso povo que
produzlO, e que estes se apphquem á benefiCIO de nos rodeava: eu vi a alegria estampada em todos os
outras, q:ue nisso nào tem a m~~or parte. 19u~- semblantes: ·todos universalmente satisfeitos. Sen
mente VaI ponderar a V. Ex. a utIhdade que resul- timelltos de semelhante natureza não se mudão
taria. â fazenda a ~xt:acção, e ccrmmercio do Páu com fecilidade, muito principalmente qu~ndo o o})..
B.r~il nesta provmcla, .tIue nel~a é abu~dante se jecto que os moveu, otIercce cada vez malOres atra
allul se puzesse e!D pratlcaJlela mtendencll~. respe- ctivQs. Por mi~ojl!-lgo, e ing~nuamente o co~fegso

. ctIya o commerClO sobredIto sendo seus cortes ad- que quanto maIS leIO a menclonada falIa maIS me
ministrad~s pelo actull;l administrador das matt~s. persuado que se devem decretar louv?res ao seu
Oexpendido que esta Junta achou razoavel, suppbca sempre respeitavel· autor. E nem se 41g~ 'que as

. a V. &., e ao. mesmo soberano congre~so IIajão palavras- Dignas do Brazil e de l\lim- merecem
por ?e~ annuu', e mandar por em .pratlca nesta censura; pelo contrario eu. julgo que elias foráo
p~OVlQCIa. Deus guarde a V. E~. mUltos annos.- applicadas mui judiciosamente, e que denotão uma
VIlla das A.lagÔ~~, 5 de FevereIro de 1823.-Illm. franqueza, hoje pouco vulgar mesmo entr~ monar
e. Exm. Sr. presl~ente do ?-ugust~ congresso na- chas. Acaso pretender-se-hla que o chef~ sup~emo da
clOnal.- Laurentmo Anto'/l'W Pere~ra de Cal'llalho, nacão brazileira aquelle sobre quem recahe todo o
presid.ente.-Alanoel R.0d1::~·{Jues JJlachadoe Portella. peio da execuçã~ assignasse uma cons~ituição que
- .Mtguel Alvares Teuce·t1"(), de .I.1IendonÇ.a.- Pran- em lu~ar de concorrer para a prospendade deste
cisco de Serqueira e Silva Ju·mor.». ImperlO, o submergisse no hediondo abysmo da de-

Resolveu-se que este oflieio se reservasse para vastadora anarchia"? Persuado-me que nenhum de
ser remettido á commissão de fazenda, logo que fosse nós pretende'semelhante desvario, antes estamos
nomeada. todos concordes em fazer uma constituição que

O SR. SECRETARIO CUtXEIRO DE C.urPOs fez a cha- nós honre. Que t~ceio pois póde haver"? E' desne
mada dos S1's. deputados, e acharão-se todos pre- cessario falIar mais; concluo dizendo: praza aos
sentes. céos que todos os manarchas- do universo usassem
. Passou-se á ordem do dia, e entI:ou em dis~usão de ~ali~guagem igu~! Então.o gen~ro hUll}ano
~epois de lido, o voto de graças proposto na sessão 'podia consl~erar-se felIz, e mUlto Jellz. Assun o
antecedente pelo Sr. Andrada Machado. penso, e assun voto em favor da moçao. ..

O SR. ANDRÁDE LIMA:- A falIa de Sua Mages- O SR. DIAS:~ Eu creio que se trata de fazer
-tade Imperial está sem duvida concebida em termos constar á Nação se esta assem~léase conforma com
constitucionaes, mas notão-se no fim della algumas o que Sua l\Iagestade expressa~ente declarou nas
palavras ambíguas, cujo sentido não é talvez bem palavraS9ue mepar~cem demasIa~amente gerae~
.claro. Diz, que espera que a assembléa faça uma: se for digna de Illl.m e do Brazll;- e pa.rec~me
.constituição digila delle, edo Brasil, e que sendo que o julgar se a constituição, que se fizer, é dIgna
~sim a 4efenderâ; ora constituindo-se deste mode do Brazil, só com.p~te a ~ós com~. repres~ntantes
JUIZ em causa propria e sendo ao. mesmo tempo do povo, e aos m8.1S que amda falta0 de mUltas pro
-defensor dóBrazil,pod~rá inferir-se que Sua Ma- vineias. Demais se nós confiamos tudo delle, porque
gestade pretende por si só julgar da bondade da não confia elte tambem tudo de nós '1 Tem um povo. .



fiel que o ele~e seu defenwr, que () ae.clama, que demos fazer, não merece a S\\8. al\'Pt\)'Vaeã.o,elle
o corôa e ha ae desconfiar'! Acabem:'se por uma seguirá o que a sua consciencia lhe ditar ; ~preferirá
vez est~ indifferenças; e seja UJJl~' só a voz d~ na- ante~ deixar de reinar entre nós; farã o que a pru
cão e a do chefe do ~ode"t executivo, por malS ar- dencia lhe- aconselh~, entretanto que nós Y<lJlius
riscada que fór a crise. NÓS, comu representantes tambetn fazendo· aqt;illlo de que somos ~ncumbí4os.
da nacão não SeretDos injustos, nem faltaremos aos Torno por ianto a mstar q1J.~ acabemos: Com esta
nossOs deveres; o povo brazileiro ama cOPlllredile- discus..qo.
cção a dymn~stiade Bt:agança, e é tão brioso ~ libe- O SR. Â:~D1UDA~\c!lADo:-Eu tenho quasi a ~x
rcil como anugo de seu imperado... Entendo pOIS que primir as mesmas ldeas que por nenhnm motIvo
deve e,ntrar neste contracto sem desconfiar de nós: abandono. Nmguem respeita mais do que e\\ ()

O SR. MA.L\.:- S~a Magestade Imperiat, na pro- pode~ real na mo~archia, ta~to quant~ deve ser
posicào em que diz que approvará a constituição se respeItado.; ~as. l!mOS mendIgar ~u.pp~cantcs as
for mgna delle e do Brazil, parece-me.sIue se ctm- b!J-Ses da constllul(:ao, n~ne; o admltt~l. Que nos
forma com o sentimento dos po,'os que já renun- d;iz ?~a Magestad.e Imp~rlal • Que accel~áa cons
ciárão, por meio de sua camaras; aO juraIDento ~Itlllçao se.fQ~ dIgna d ell? e do Br~il; _mas se
-previo de Sua !\lages\ade á cons\it,\licào; mas tam- Isto e um dIreIto Clue o ~alS 'pequ.eno Clda~a.o tem;
bein me parece que, concedendo-llie nós o veto se a entrar no Pacto SOCIal m~gucm é obrl(?ado; se
absoluto sobre e11a, deveremos tomar todas as q~alquer pó~e ~uerer, ~\l n~o llUe~r., pOIS o que
cautelas para que não aconteca traba\.harmose 'Per- nno Cluer delXa de ser. Cldadao brwlelro, eomo se
dermos o tempo. Eu apezar Íle não ter nascido no pretende nêgar esta hberdade 80 supremo chefe?
Brazil, sou t?davia patrio~ e constitucional, ~as Diz o nobre . preo!:,i~a..nte o·~r. Maia. que .a~ ca
não posso deuar de eonsldcrar que esta naçao, maras do Brazü des~stuao do 3\\ramento pre'ílO ti.
antes de ser representada nesta augusta e soberana qlle a camara desta cidade queria obrigar o lnIpe
asseIllbléa, já tinha acceitado Sua Magestade por rador, e daC{ui pretende ded\12ir o illustre deputado
seu imperador constitudonal~ iá o tinha acclamado, que tendo SIdo esta condição regeitada, como con
já tinha assistido á sua sagracão, e ouvido o jura- Irália á <>rdem, por isso mesmo podia deixar de
mento que clle então prestãra sem condição al- acceitar a conl>tituicão, a que se nào obrigára. ~Ias
guma; e por tanto agora que se-acha representada não é justo desconhecer 0:0 fortes moli\'os que ti
não póde deixar de considerar o imperador um verão as mais camaras para desejar esta derogação.
contratante de alta e reconhecida dignidade, que Ellas o renunciArão porque era um juramento pro
deve ser atlendido e res{'eitado na organização da missorío, um juramento que podiarecahir sobre um
constituicào. Sou por isso de parecer que, para não faclo torpe. sobre uma con~titt1i~o indigna do
perdcrmós tempo, se convide o imperador para Brazil, incapaz de fazer a sua felicldade. Confesso
que, poi si ou por seus ministros, ]los exponha que 'isto nào é natural; mas se assim fosse seria o
Sllccinta e brevemente aS condicões com que quer imperador obrigado a sustental~a? S6 por esse ju~
entr9r no pacto social, pois se'não forem justos e ramento prévio devia acceital-a, embora reconhe
rasoaveis, nào se lho acceitão, e não será reconhe- cesse o seu nenhum prestimo, aliás seria perjuro.
tido imperador, senão quizer concorrer com esta Isto é que as camaras tiverão e111 vista; não qui
asseIllbléa para o bem do Brazil. Proponho por zerão forcar a religião do imperador a abracar
tanto que a mesma deputação que ha de. dirigir-se a inepci'ss e· monstruosidades, só por prestar o jura
Sua Magestade para o voto de _graças, sirva lambem mento sem saber o que jurára..
para.o convidar, em nome lIa Nação, a declarar-nos Eu já nas côrles de Lisboa mostrei que ]lin"'uem se
succmta e br~vemente as sobreditas condições par~ obriga porjuramentos promissorios, e que elIes erão
serem desculldas. contra qs bons costumes; q?e erapreciso conllecer-se'

O SR. ACCIOLl:- Eu não vejo no discurso' de a m~tetla sobre 'lue cabe o J_ur~mentÇl; e que quan~o
Sua Magestade o que tem causado tão viva discus- se nao conhece, Jurar ou naO Jurar e o mesmo. DIZ
são. Talvez à primeira vista pareça que Sua Mages- tambem o nobr~ deputado que p~rd~mos o nos~o
tade quer marcar o caminho que a assembléa deve temI:'0 se, ~epOls de tra~alharmos, o Imperador nao
trilhar õr"'anizando a constituicào· porém o seu acc~lta._ Nao _por certo, quem cumpre com s.\las
procedim;nto tem sido tal e tão con;taMeAfue não obrlga~oes nao perõ;~ o _tempo; somos os eleItos
deixa a menor duvida sobre os principios;;(;ÍÍstitu- d:a n~çao; teII1os' obtlga~o ~e formar o pac~o cons- .
cionaes que o dirigem. Porgunto s'e a assembléa tlluclonal; de dar-lhe 1~1~ ~onf.?rmesá raz.ao, ade
fizer uma constituição liberal, e estabelecer o,equi- q~~das ao esta~o de clvlhzaçao no ~razll•. e que
libríó dos tres poderes, dando a cada um as attri- sCJao a expressa0 da vODt~~e geral. ,E precIso en
buicões competentes p6de por ventura Sua l\'1a"'es- tender que qual fór o espmto popular tal deve ser
1.ade deixar d~ acceital-a ~ . Certamente não; pois o U?sso.; nós devemos ser o eSIlelho e.m que elle se
marchemos gUIados por estes principios, e deixemos retl!c.ta " cump~e que ~m~re D?S respIre o me~o
controversias de que nenhum bem resulta espmto, que aDlma a ~açao. .Esta ,!erdade tem sl.do

• expendlda. pelos escuptores classleos elU matenas
O SR. MONIZ TAVARES:- Sr. presidente, o Ulus- de liberdade; um dos mais sinceros amigosdella, o

tre deputa~o o S~. Maia, querendo inculcar uma celebre Burke, que apregoou. e victoriosamente
gra~de cópIa de ldé8:s llberas, desgraçadamente demonstrou: que o genio da l~berdade detesta igual
calno, talv~ sem conSIderar, no d~t~st.avel absu!do ~ente chimeras exageradas como o baixo servi
em que cãiem ?s patronos da legJ.tlIl:ndade na Eu- hsmo. a pôz f6ra, do alcance da contestação. Se
ropa. Sr. pr~s:.dente, nós fomos ele1tos para fazer representarmos pois o espirilo -popular, se ex:pri:'
uma constlt!Ucao; e Para ~ faze!mos não. se nos mirmos a vontade geral, se cumprirmos com os
!Dan~ou pedir }>ases ; uma propOSIção tal não deve nossos deveres fazendo ~~ constituição em qll8
jámalS conseJ?-tIr-se. que passe entre nós. Se o mo- nada abandonemos dos dueltos.da nacào, anLes lhe
~arcba por infeh~ld~~e nossa, (o que não creio) seguremos aS liberdades a que tem direito, mas
Julgar que a constltUlçao, que com ,desvello preten- ao mesmo tempo não levemos as cousas ao cabo~
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invadindo e aniquila,ndo as legitimas prerogativas
da corôa, qJle garantindo a existencia da monu

.chia garantem tambem a ordem social; sem du
'vida uina tal constituição merecerá o agrado e ac
ceitação do imperador, que tanto tem trabalhado
para suainstauração, e tanto amor tem mostrado
ao povo. Mas se, por desgnt!,;.a, feita a constituição,
Sua l\fagestade recuzasse acceital-a, então ou Sua
Magestade tinha por si a opinião nacional, e nós
nos tínhamos desviado do nosso mandato, e nesse
caso nuno era o que tivessemos feito, ou Sua 1\Ia
gestado não· tinha por si 8 0pinião geral, e nesta
hypothese ou havia de annuir á constituicão, que

.era a vontade geral, ou deixar-nos, quõd Deus
à'Vertat.

A nação, Sr. presidente", el.egeu um imperador
constitucional, deu-lhe o poder executivo, e o de
clarou chefe hereditario; nislo não podemos nós
bulir; o que nospel'tence é estabelecer as relações
entre os poderes, de fórma porém que ~e não ata
que a realeza; se o fizermos será a nossa obra
digna do imperador, digna do Brazil e da assembléa.
Isto espero que façamos; não temos pois necessi
dade de l,edir o mesmo que temos direito a dar, e
que só póde ser recuzado se passarmos as raias da
nossa procuracão e dever. })ara satisfazet· porém o
melindre de alguns $rs. deputados, não duvido que
se acrescente que a ass~mbléa'está persnadida que
fará uma constituicão digna da nacão, digna do
imperador. e di:"'ll8 'de si. (Apoiado!:.j

O SR. Dw.:- O povo brazileiro tem posto em
nós a sua confianca, e espera que facamos uma
const.ituicão digna'dalle; mas eu me cónsidero e o
todos nós' em criticas circumslancias, logo que se
suscita a qnestão se Sua Magestadd Imperial me
rece mais amor ao publico, e tem mais influencia
na opínão geral do que a assembléa; pois em tal
caso P9derá eBe dar uma constituicão, ou pelo
~~io da força descoberta, on por qualquer maneim
InjUsta, enlretanto que o povo nos encommendou
uma constituicão mui conforme aos sellS senti
mentos; donde' se segue que depoi!: de nos termos
exposto a muitos incommodos, e perigos, lnln~z te
remos a sorte que quasi sempre cabem aos defen
sores da liberdade. Eu nào quero a liberdade licen
ciosa, !Das a liberdade bem entendida; e a favor
del1a sempre clamarei, como orgão do povo, sem já
mais me des,-iar deste caminho por temor ou co
bardia. E', pois, muito prudente prevenir-nos para
não perdermos o nosso trabalho, nem darmos armas
contra nós mesmos.

O SR. RIBEIRO DE A~DR,\DA combateu o que aCil
bava de onvir, mostrando que era sem fundamento
o receio do illustre preópinante sobre os perigos
da sua situacão: 10, porque nunca tinha sido mais
visivel a tranquillidade e a ,satisfacão do povo·; 20 ,

porque não constava que o povo tfvesse declarado
as co.ndições com que abraçaria a constituição; e
depOIS de expor como se devia entender essa ap
prov~ção de constituição de que ouviJ. fal1ar tanto
relahvamente ao monarCha como ao pOvo, con
cluiu qu~ as graças se deYião dar a Sua Magest~de
sem maIS declara~ão alguma, -porque em StlU dlS
curso tinha manifêstado o mesmo espirito consti
tucional que sempre o dirigira. desde o principio
de seus trabalhos, para engrandecer e felicitar o
Brazil.

O SR. DIAs:- Peço a palavra.
O SR. Â~DRADA MAcHADo:-Eu peço por amor da

ordem a lição d? regím!3nto no capitulo que trata
do modo de deliberar, onde se estabelece que na1'"
discussão de qualquer materia cada deputado tem
só-direito de fallar duas vezes.

O SR. Dus: - Eu só desejava saber quantas
vezes tem falIado o illustre deputado?

O SR. !o;ECRETARlO CARNEIRO DE Capos leu o ar
tigo do regimento.
. «Art. 55. Todos os deputados da assembléa tem
direito de faUar a respeito de qualquer proposta
em geral, de cada artigo em particular, e das alte
rações que se fizerem. Na primeira e terceira dis
cussão duas vezes,.. e na segunda tres vezes. »
, O SR. DIAS :- Estou inteirado; decide a assem

bléa que eu não falIe mais.
Ó SR. RODRIGll'ES DE CARYALHO:- Srs., é para

mim do maior espanto ouvir as desconfianç."ls que
reinão nesla a~sembléa, das quaes não posso per
ceber a razão. De certo não é da nação, que se
desconfia; se elIa acaba de nos nomear seus repre
sentantes. prova é de que nos acha dignos de ser
mos os seus orgãos. Suspeitaremos uns dos outros
pouco patriotismo'! Tambem nãb é possivel, não
só porque ainda não llll. factos que pl'o'.em tào des
honrosa suspeita, como porque não nos compele
erigil'mo-nos censores uns dos outros. E' do im
perador'! E quem, nos ajuntou aqui senào eUe? Foi .
elle que consultando os desejo~ .da nação, nos abriu
o passo para este recinto. que elle mes:mo IllI1I1jlou
edifi~ar. E' da fana que recitou quando veio tomar
assento enlre nós? mas: eu não vi em sua exposição
se não a linguagem da franqueza ingenua. Otn-i o
detalhe do seu procedimentQ publico e em alguns
artigos até me pareceu minucioso. Se as circum
stancias o obrigárão a algumas medidas que, á pri
meira vista, parecem dura!:, elIe mesmo deu a
razão; era preciSl) Suffocllr partidos, at<llhar inno
cacões que tomando ala póde causar incendio em
uni e~tado. Eu julgo muito injusto o relJaro que se
faz das expressões com que firmou o juramento, e
o ratificou entre nós- Se a constituiçào for digna
de milll c do Br<lzil;- todo °homem tem o direHo
de regeitar o que é indigno, e terá o ill:perador
m'enos direitos'! "

Senhores, longe de nós temores e desconfianças;
a nação escolheu o Sr. D. Pedro I para seu impe
rador. e l:\ nacão o ama. Nós não a podemos ouvir
unida; mas cônsulte cada um o que nu e ouviu no
dia da abertura desla assernbléa: os "ivas dentro
deste recinto, fóra, e pelas ruas, e1'ão incessanle~;
no theat1'o o regozijo e as acclamações forão igl1aes;
e eis-aqui o thermometro do sentimento publico.
Comecemos a nossa tarefn em toda a segurança, cer
tos de que o chefe da nação não ha de perturbar a
obra que deseja e para que tanto nos tem propor-
cionado. os meios. .

O SR. ANDRADA E SILVA:- Eu não tenho talentos
de orador; só no silencio de meu gabinete sei
formar os meus discursos; mas vejo-me obrigado a'
faUar agora sobreestamateria. Não posso nem tenho
.expressões para exprimir a admiraç~o que me
causão as -proposicões que acabo de OUVir neste au
gusto recinto. Como é possivel que bajão homeDs
que do mel puro do discurso de Sua Magestade Im
perial destilem venenó? Eu nào acho n~s expres
sões do Imperador senão as nossas propnas exp~s
sões, e a vontade geral do leal :Povo do Brazil.
Que quer este povo? E. para que tem. tr:abalh~~o
até agora tanto o governo'! Para centralisar a UUlaO

"
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~.previnir as desordens que procedem de principios elia não procede da f6rma da sua constituicão, sim
revollosos. O povo do Brazil, Sr. presidente, quer de habitos inveterados. prejuizo e aferro a suas an
nmaeonstituicãO, mas não quer demagogia e anar- tiga~ instituições; sendo muito difficil. ouquasi im
chia; assim o tem declarado expressamente, e é uma posSlvel. o reformar-se um ~verno sem estas com
verdade de que hojenãopóde duvidar-se, Declaropo- mocões. Demais Fernando vn é, e foi, o primeiro
rem que não é tençâo rõ.iriha atacar algum dos Srs. autn.or de todas as desordens e desgraças que tem
deputados, mas sómente opiniões; a guerra terri- sofIrido e está sofIrendo aquella tão briosa como

-veI que eu poderia·fazer, seria contra esses mente- infeliz nacão.
captos revoluciona:rios que andão, como em mer- EUe foi õ que provocou o' tumulto de Aranjuez. e
cados publicos, apregoando a liberdade, esse bal- entregando-se depois estupidamente nas mãos de
sarno da vida de que elles s6 seservem para indispor Napoleão ·obrigou seus sutiditos a so1frerem uma
os incautos; mas seria. muito injusto o que messe dominação de cinco annaS, nos quaes pelejárão
esse conceito dos que neste recinlo se reunem. como leões para expulsar de seu terrltorlo'300,OOO
Estou certo que todos nós temos em vista um só mncezes. No·principio de sua -gloriosa luta, elles

-objecto; uma constituicão .digna do Brazil, digna pedem faculdade para organisar uma constituição.
do imperàdor, e digna ae nós. (Apoiados.) e o feroz Fernando accede. promcttendo sanccio-

Queremos uma con~tituição que nos dê aquella na-la logo que fosse restituido ao throno; mas ape
liberdade de. que somos capazes. aquella liberdade nas volta o tyranno. esse ingrato _monarcha sub
que faz a felicidade do estado, e não a liberdade trahe-se com a mais negra perfidia á sua real pro
que dura momentos; e que é sempre a causa e o messa; acha infames generaes que o apoião, que
fim de terriveis desordens. Que quadro nos apre- comprão c seduzem os soldados. e lança por terra
senta a desgracada America! Ha 14 annos que se a constituição pela qual seus subditos enthusias
dilacerão os póvos, que tendo sabido de um governo mados tinhão resistido ao mortífero ferro do mais
DÍOnarchico pretendem estabelecer uma licenciosa terrivel e soberbo dos conquistadores, e substitue
liberdade; e depois de lerem nadado em sangue, lhes inquisicões, cadafalsos, ferros e masmorras.
não são mais que victimas da desordem, da po- Gemem os"Iiespanhóes por algum tempo em $ilen
breza e da miseria. Que temos-visto na Europa cio; mas, tornando a erguer o grito da liberdade,
todas as vezes que homens allucinados por princi- segunda vez accede esse Nero dos nossos dias. e
Jlios meta'Qhysicos, e sem conhecimento da natu- jura hoje a constituic.io que hontem destruira,
reza humana, quizerão crear poderes. impossiveis .Ma!; logo que se lhe orrerece occasião emprega de
de sustentar? Vimos os horrores da Franca; as suas novo medidas subversivas, semeia a discordia, di
constituições apenas feitas logo destruiaas, e por vide a Hespanha, e anima o partido da opposicão.
fim um Bow'bon que os francezes tinbão excluido E' portanto {lUe e seus satellites os que perturbão
do tbrono, e até execrado, trazer':'lhes a paz e a a ordeui para destruir o S)'stema estabelecido, e
-concordia I Na Hespanba, onde o povo se levantou, não os povos, como disse o illustre preopinante;
não para pedir constituição, mas para se defender os povos não se revoltão senão para quebrar o scep
·dos exercitos francezes que pretendião domina-la, tro de ferro com que o gõvernão os tyrannos.
tambem os hypocritas e os libertinos se aprovei- Fosse quaIfossea constituicão dePortugal, tivesse
tárão das circumstancias para formar uma consti- uma ou duas camaras, como existia o germen de des
tuição que ninguem lhes encommendára, emquanto união na rivalidade e ditIerenca de interessesedirei
o povo corria a atacar os invasores. E que suc- tos, era infalivel a separação'. Estes são os motivos
c~deu.? Entroq F~rnandovn, de repente; segui- porque proclamámos a nossa independencia, e não
rao-se horrores; levantou-se o partido das haio- pelos defeitos daquella constituicão jantes pelo con
netas, dizendo-se o defensor da vontade do povo trario a maior parte do povo à 'quer e deseja com
e desde essa epoca está nadando em sangue a in~ aquellas !ll_odificaç~es que pedem as ditrerentes cir
feliz Hespanba. Portugal, o .desgraçado Portugal, cumstanclas que eXlstem entre o Brazil e Portugal.
que tem ganhado? Pelas ultImas noticias o sabe- Emquanto ao que disse o honrado membro que
mos. Emfim, senhores, confiemos nos principios as republicas são monstruosidades em política, é um
constitucionaes do imperador, e procuremos com· absurdo, porque toda fórma de governo póde util
todas as forças fazer feliz a minba patria; oxalá mente .adoptar-se, logo que se accommode ás cir:
.<Lue .eu pudesse firmar sua permanente ventura I cumstancias do povo ~e a escolhe nós a vemos es
Mas p!otesto á face. da assembléa. ~ á face do povo tabelecída e bem consolidada nos listados-Unidos•..
que nao concorrereI para a formacao de uina cons- (A' ordem! á ordem!) Estou na ordem, Sr.. presi
ti'tuição demagogica mas sim monarchica e que dente; se é porque falI0· em republicas, tambem o
~erei o primeiro adar ao imperador oque re~mente illustre deputado falIou neIlas e não foi chamado á
lhe pertence. (Apoiados.) . ordem. Eu nào digo que desejo estabelecer entre

O SR. CARNEIRO DA CUNHA;-Não era de esperar nós uma republica; sou coherente com os meus
qy.e o illustre preopinante, que acabou de íallar principias;· adheri á causa do Brazil, e reconheci,
emlu;g~ ~e defender os direitos daquelles que ~ como todos os brazilienses, o Sr. D. Pedro I, então
~onstlt'uI?O seu representante, apr.esentasse uma principe regente, como chefe do poder executivo.

..declamacao contra os povos, contra os constitucio- Deixemos, portanto, declamações contra dema-
. naes da Franca, da...Hespanba e de Portugal; que gogos e republicanos porque os não ha; todos nós
. no ~eu entenaer, sao os demagogos daquellas tres queremos o mesmo por ditrerentes meios. E' certo

naçoes; e é para ~amentar que não declamasse con- que houverão receios e desconfiancas nas.províncias,
tra os puros re~s~s, esses desorganisadores. fau- a que derão causa alguns papeis ao Rio de Janeiro,
tores do despotIsmo, que nos podem causar maiores e o decreto de 16 de. Fevereiro; porém, ó de 3 de
males, ou a~ menos tantos quantos elle imagina Junho reunio os povos, socegou os animos, e lan
quer.esultãrao do furor demagogico.~Se pretende çou um balsamo santo nas chagas de todos os ami
r~forçar. s!lu argumento com o estado actual da gos da independencia e de uma bem entendida li-
.gue~aClvi! da Hespanha, eu posso mostrar-lhe que berdade, . ._
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o SR.Á:\"DIUDA MAclL\DO:-Sr. presidente, oUro -digna da nacão braziliana digna de si mesma, e
.fallar muito em liberal, mas muito poucas pessoãs .do Imperadôr. )l ,

~bem o CJUe T1e~ dizer liberal. Ni~guem di~ que O resto da proposta foi approvado sem alteracão
não é legJslaçao ~eral a que .admitte sancçao do alguma. •
monareha; despotismo e 0PPOSlçãO não quadfão; o OS & __ •

mais.é imorar-se o que é hberálidade. (A' ordem.! R: :-r'ullADA. E Sn.VA_:-Eu Julgo que se dElve
á oràem':/j Mantenhão-se os illUl;t-.:eS denutados nos tratar fpo~ da deputaçao que ha de em nome da
seus limites· que eu não sahi dos meus: A sanccão assemb_ea, Ir dar as graças a Sua Magestade.

_é o direito de fazer passar a lei, mas no direilo dádo ~ SR. ÃNDllADA.~CHADO :-:-Se- a assembléa não
· por lei anterior não h.a despotismo; uma constitui- decIde o ~0!1trarlo podem ~ as. mesmas pes;;oas
cão bem equilibrada, é a constituição, que quer Sua que fonnarao ala deputaçao; mas por mmha
A-Jagestade, é a que nós queremos; Dão vamos con- par~_tenho de requerer que sendo o ~utor da pro
fundir tudo, uma cousa é legislaçãoordinaria, outra POSIÇ3.,?, _é de estylo o ser nomeado pOIS ~e_Dunca
cousa, Sr. presidente, é legislação constituinte, e o denarao de ser os autores das proposlçoes em
outra cousa é pacto social. Constituição firma o caso algum.
pacLo social, e é que marca as formulas do mesmo O SR. A1\"I)IUDA. E Sn.VA. pedio ser dispensado;
pacto social. Quando ip.dividuos dispersos se ajuntão c disse o Sr. presidente que entraria em seu lu~
para formar uma sociedade, cadà um é juiz da sua o Sr. Andrada Machado; e que para o lugar do l:lr.
accão; póde ou não entrar; para sua obrigacão é Furtado de Mendonça, que tambem não podia ir
neêessario seu consentimento; a unanimidade, é, por doente. nomeaVa o Sr. Nogueira da Gama e
pois de necessidade nesta primeira associacão; mas que quanto aos mais· irião os mesmos senhores
quandoin(Üviduosquejá seachão formando·um pacto que tinhào composto a la deputacão.
social, quere~ estabelecer a relação entre o~ pode- Suscitou-se depois a questão ·se de.eria á as
res~ sua.quantidade, e_andamento .geral, então rege sembléa deliberar primeiro sobre a admissão do
a plural!dade ; ~as Dao !l ylurabdade _entre n6s, Sr. Navarro de Abreu, deputado pela província dI}
Sr. presIdent~, sIm a plurahdad~ da naçao. Quando Mato-Grosso, ou tomar-se de preferencia em con
por~m, a naçao. IDll!'couas.relaçoes, e s.ó se trata do sideracão a proposta do Sr. Alencar, relativa ao
andamento o~1Dano, deCide a pluralIdade da as- Sr. députado Pedro José da Costa Barros; e no
sembléa. (Apmadl).<:.) tando o Sr. Andrada Machado que o primeiro

O Sa. VELLOSO DE OLJVEIJU:- (Não o oU'l°irão destes dous negocios ~á estava atrecto á assembléa
os tacllygrapllOs.) . para se decidir logo depois de instaUada, resol-

O Sa. PREl;IDE:'iTE:-Eu creio qÜe a materia está 'cu-se que entr~s~e em discussão a parte do pa
su1Bcientemente discutida, e que podemos passar á recer da comnllssao de poderes que delle tratava.
votação; e tendo-se resolvido que sim, leu o Sr. se- O SR. RIBEIRO DE Â.N1)IUDA sustentou que o Sr.
cretario Carneiro de Campos a proposta. Nal'arro de Abreu devia ser admittido á assembléa

O l° artigo foi approvado sem discussão. como deputado por toda a protincia de Mato-
O Sa. C.UloUlA propoz que no 2° artigo ás pala- Gr~sso: l°, po.rque a irregularidade da e~eição me

vras lou'lla e agradece se substituisse a palavra re- re~Ja gesculpa em um povo que praticava pela
conhece; por se comprehendernesta só a significacão prImeIra vez actos desta natureza; 2°, porqUE; des
das duas; depois de breve debate foi approvadâ a de a data do alv~rá <rue mandou re~over a Junta
emenda na fórma seguinte-reconhece louva eagra- da fazenda de YIlla-Bella para Cuyaba, com a qual
tJece 'passárão lambem as outras autoridades, estava

O·Sa. A:'t"DIUDA MACHADO :-Queira V. Ex. mandar ~u!-abá ~om o"caracte: d: capital, ~ois até e~ a
lêr a emel'da do Sr. Andrade Lima. . leslde~cIa d.o l:>overno , 3 , porqu~ a~nda que Vl1la:-

BelIa nao qUlzesse reconhecer o dIreIto que Cuyabd
O Sn. SECRETARIO leu a emend~. presumia ter COIDO capital, nunca devia deixar de
OSn. MO~lz TAVAREs:-Sr. preSIdente, esta emen- executar as crdens de Sua l\Iagestade, não fazendo,

4a não p6de passar como está; creio que a fazer-se como nào f~z,: as suas eleições de dislrictos, cuja
·alguma emenda bastará dizer-se que havemos de ommissão n~o podia ser menos do que uma desis
fazer uma constituição digna do Brazil; porque es- tancia espontanea do direito que tinha de concorrer
tando os intere!'ses de Sua Magestade identificados com os outros dous disLr~ctos para a nomeação. do
com os do povo, fazendo-se uma constituição digna deputado; 4°, porque, calculada a população, era
do Brazil, necessariamente ha de ser tambem digna evidente que'não podião os votos dodisLricto de
do imperador. . Villa-Rella alterar a nomeacão; 5°, porque os dois

O SR. AlSDRADA. MACHADO :-Ha uma differenca en- districtos de Cuyabá e Paraguay-Diamantino, sem
tre povo e nação, ~ se as palavras se confundem a p!e se linhão cOInm?-1?-icado cOJ!l o. chEÚe' do impe-

· desordem nasce. Nação abrange o soberano e ossub- ~IO, e mosLr~do decIdid~ aâ.he~ao ~ causa da npssa
ditos; povo s6 COlÍlprehende os subditos. O sobe- mdependencla, o que ~a~ podi~ .dlZer-se de VIlla-
rano é a razão social coUeccão das razões indivi- ReUa; (lo, porque sena Impohl1co, negando-se a
duaes; povo é o corpo que ·obedece á razão. Da admi5s~0 ~aquell~ depu!-3.<!o, de~cop.Lentar os povos
confuzão destes dous termos, da amalgamação im- que o ~lD?aO elegIdo, mUlto prmclpal~ente !,endo _

,phylosophica da soberania e povo, tem dismanado est~s lim~trophes de ?utros que se acha0 agItados
absurdos, que ensanguentárão a Europa e nos amea- de mtestmas revoluçoes. .
cão tambem; exijo por isso, .que se substitua á pa- O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-51'. presidente, o
1avra povo a de nação todas as vezes que se fallar illuslre preopinanLe illudiu-se com o alvará que·
em sob~rania. apresenta, entende que elle transferio de Villa-

Fizerão-se ainda algumas breves retlexões, e BelIa para Cuyabá a capital da província de Mato
venceu-se por·fim que a emendaJlassasse conce- Grol;so, s6 porque mándou coUocar em Cuyabá a
bida nos termos seguintes: íunta da fazenda, que dantes residia em Villa""

« A assembléa confia que fará uma constituição Belia; mas engana-se o illusLre preopinante,}orque
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des~ nova disposição não se póde tirar a conclusão provincia, mas tão sómente peios dous districtos
de Cuyabã e Paraguay-Diamantino, e por eSta ma

quSr~~~idente,~do na segunda s~~o prepa- neira ficava o districto de Villa-BeIla sem represen
xatoria eu sustenteI o parecer.d.a COmmlssao ~e po- tacão. Reconheceu-se que esta illegalidade não
deres que não reconheceu legItima a nomeaçao do poãia ser sanada então, porque esta assembléa não
deputado de Mato-Gr?sS?, m.ostrei lJ:le V~a-Be!la estava ainda instalada; hoje porém que a assembléa
era a capital da proVlncla, .e qu:e \,;uyaba mUlto já se acha installada, e no exercicio'dos seus pode':'
mal se arrogava esta .preeml~enCla, porque! p~ ,res póde muito bem dar a pro'ridencia que indiéa
a obter e ser deIla prIvada Villa-BeIla, era. lDd~s- a commissão, pois desta ru:meira não fica a assem-
pensavellei; que assim o o~en~e; ora. _Isto e o bléa privada de um deputado que lhe é muito p~

ta C b e e o que nao apre- ciso para o~ seus augustos trabalhos, ne!ll o ~s-
,que não apresen va. uya a, trictode V!lla-BeIla fica sem representaçao, 'VIstosenta o illustre preopmante. .. . -

Cuyabá vendo que neIla reSIdIa a maior parte que se manda por esta vez sómente proceder á
do tempo'o "'overnador e capitão-general, e que eleicão de um deputado que o represente,
ara ali fôr: transferida a junta d~ fazenda que O· SR. ANDR.-\D.\ l\l-\CBADO: - Sr. presidente, a

âantes estava em Villa-BeIla, conclUlO que passa.a questão é mui singela, A commissão não approvou
a ser a capital; no mesmo eng~no, e pela mes~a inteiramente o diploma do deputado eleito, por
maneira, cahio o illustre preopmante, s~m ad.~rtrr que não podia: A co.mmissão tinha. uma lei-da
que esta translação era uma consequencl!l.da licen:- qual senão podIa deSVIar; o seu amblto ~ seus po
ca que havia obtido o go.ernador e capltao-gene: deres se limilavão a conferir o diploma com a acta,
ral de residir a m~iºr par.te do tem-po em Cuya~a e esta com a lei; conferio e achou o diploma cpn
para e'ritar o pestifero clima de Yl1la-Bella. p~H: forme á acta, mas a acta opposta á lei; e vendo que
sendo elle o presidente daquella Ju~ta era precIso o districto não tinha poder de alterar a lei. não ad
que esta estivesse aonde elle por mais tempo se d_e- mittio o deputado eleito illegalmente. ~las agora a
morava, e até porque se pare~eu ponderosa a ra~o questão é dh'e!S3: nós temos o po~er de. legislar ;
de evitar um clima pouco sadl~ ao governad~r,nao decidamos. E' Justo que. apezar da lllegalidade. en
o era menos para por em abrigo das mole~has de tre o eleito para deputlldo! E' justo (' justissimo,
Villa-Bella as pessoas qne compoem a Junta; e porque esse deputado ainda que concorresse com
tanto esla no.a disposição não é.pro.a ~e se haY~r outros seria o mesmo deputado eleito, porque sem
transferido a capital para Cuyaba, que alI!-d;a .depols pre teria pluralidade marcada, .isfo o peqneno nu
do alvará citado se tem como dantes dmgldo as mero de habitantes do districto de Villa-Bella, cujos
cartas rétrias para a posse do governador ~aquena \"otos, ainda sendo-lhe todos negados, jámais lhe
provinci; á Villa-BeIla e não a Cuyahá, 'lstO que arrancarião a maioridade obtida nos districtos de
á camara de Villa-Bella como a capital pertence Cnyabá e Para~ay-Diamanti!10' En~retanto a elei
dar-lhe a p05se do governo; isto mesmo acontece cão foi appro.ada por quem n«o dena ser, mas re
em Pernambuco, cuja capital é Olinda, e toda'ria quer-se circumspeccão em decisões que no tempo
não é em Olinda que reside o governador, nem lá actual precisamente' admitte11l modifirações. A ci
está a junta da fazenda, mas sim no Recife; por- dade de Cu:rabá, como um nobre deputado' acaba
tanto da residencia do governador e junta da fa- de dizer, tem muito razão de julgar-se capital. ain
zend; não se póde concluir o direito de capital; é da que le~almente o não fosse; portanto, entendeu
preciso lei, e é esta qU~ se devia apresentar. que não ae"ia mandar a :\lato-Grosso, e porque

Passando agora deste incidente ao parecer que tendo a.isado não chegárão os eleitores de ~Jato
otrerece a commissão, appro.o que o deputado no- Grosso, cerrou a eleição. Voto, pois, que seja ad
meado pelos districtos de Cuyabá e Paraguay-Dia- mittido entre nós o eleito para deputado, como
mantino entre e tomé assento neste augusto con- dos dois districtos de Cu.abá e Paraguay-Diaman
gresso, sanan~o-se a illegalidade da sua n?meação, tino. .Mas resta outra qüestão: se sendo ádmittido
por esta vez so~ente, e que se ordene a Vll~a-~ella o presente deputado deve acaso ficar Villa-Bella
que faça. ~omear outro deputado p:lo se~ distnCI?J 'sem representação'! A' primeira vista poderi~ p~_
ãfun de na.o ficar sem repr~~entaçao, llols como Ja recer que sendo uma população tão pequena, nao
demonstreI em outra occaslao, ~lla nao de.e ser deve dar ella só um deputado, quando toda a pro
privada da sua represeI!tação delx~ndo de proceder vincia nãq dá mais que um; mas por não ter eleito,

,ã eleição, não ,p~r cappcho, mas .ta~ s6mente p~a não teve culpa verdadeirament~. istó é, não te.e
manter em sua mtegrldade um direito que possUla culpa. na. pnrase legal porque estava autorisada a
e de que s6 a lei Ih'o podia privar: e é ll:rioma ju- decidir. '
ridico, q~e qu~m po~súe um direito. deve tam~em De facto não ha'uma lei que marque claramente
te~ os ~elOs pro.porClonados para o fazer effechvo, o ue o districto, de.ia obrar, e puni-lo Com a perda
aliás nao é direito. do; direitos politicos, quando usava do seu direito,

_O SR. CAJlIARA:-Eu entendo que a assembl~a seria a maior das violencias: Conheço que é insig
nao deve fi<:ar .pnvada dess~parte de representaçao nificanLe o districto deVilla-Bella, mas nem por.isso
nem .a provlDcla.de ter .aqul o.se~ ~eputado, só.pelo deve ser lesado. E' verdade que é demais impor
ca~rlCho de meia dJ?Zla de mdiVldu?s, .depols de taneia o facto que apontou um illustre preopinante,
assIm o querer a maior parte da provlDcla. _ que esse districto nem ao menos fez as suas elei-

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Não ha aqui ca- cões, e que assim tendo incorrido em culposa ne-·
:ericho, ha coherencia e consequencia de principios. gligencia, merecia a perda de um direito· de que
Quando, como membro da commissão, e na segun- nenhum caso fez; mas como era inutil fazer elei-'
da sessão preparatoria, eu votei que este deputado cões de districto que não pódião ter etreito pela
não devia por ora tomar assento, fundei-me na il- dissidencia de Cuyabã e Paraguay-IJiamantino que
legalidade da sua nomeação, porque devendo toda não querião reconhecer a supremacia de VilJ,a
-a provincia de Mato-Grosso ser representada por BeIla, e menos ,esta a de Cuyaliã, a quem a ·lei não
um só -deputado, este não era nomeado por toda a apadrinhava, é de consequencia não 'haver culpa, e
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'por isso nao.ter lu~ o. castigo. Vendo eu, pois, seja appr0!3-do o diploma do _SI'_ deputado eleito
qu~to 'é delicado o direIto.de represe!lt~te,per- pelos distrlclos de Cu:yabá e Paral!Uay-Diamanti
suadido, como estou, que e a earacterJSt1ca de um no, concedendo-se ao districto de Villa-:BeDa a no
povo_ livre a partici~cã~ dos poderes politi~s, :per- meação ~e ~ deputado para o representar nesta.
suadido que uma ·sg ferIda neste ponto distróe o assemblea. Nao me parecem aUendiveis as actu..e;a
corno social~ voto que por esta legislatura se ções que re tem feito 40 deleixo e ommissão deste
pasSe~ ordens ao districto d:e Villa-~lla, para que dist~e~, e àa injustll: opposição. que tem feito As
nomele um representante, VISto que nao teve culpa pretençoes de Cuyaba a ser capItal da 'provincia •
no suceedido; o· que a assembléa, como guarda re- até o presente gosa Villa-BeDa da prerogativa d~
ligiosa dos direitos da nacão, lhe permitte apezar ser a capital da provincia, e como tal ali re de,"ia
da pequenhez de sua popu1ação. • fazer a ultima apuração dos votos de todos os coDe-

O SR. ARAUJO VUNlu:-Eu concordo com oil- 1P0s el~ito~es, I.lão obsta a passageIJ.l daresidencia
lustre membro que acaba de fallar, quanto á ad- <los dOlS ultimo~ ~ot'ernadores, e da JUDta da fazen
missão do Sr. deputado de Cuyabá e Paraguay-Dia- da p~ra Cuyab.a, Isto procedeu de se querer atten
mantino;quanto porém á segunda parte d~ seu dis- der a commodidade d~s empregados, esquecendo
curso em que permitte um representante ao peque- talv~ a ~rand~ necess!dade de augme~tar a força
no districto de Villa-BelIa, sou de diversa opinião, de Vdla-.oolla tao pronmaaosesta~eleclmentos h6.;<;"
porque na verdade fica a representação de ~jato- pa~hóes, qlle sempre se te\"e em \"Ista desde o pn
Grosso muito desproporcionada a respeito das ou- men:o got'ernador de l\l~to-Grosso,. ~pezar das InS
tras provincias do imperio; portanto assentava eu ~nclas! que todos fizerao para resldIrel'l;l em Cuya
propõr á assembléa o seguinte arbitrio. Venha o ba, fu~ndo, como e natural, de u~ mao para um
Sr. deputado de CuyaM tomar assento e expecão-se bom clim~; co~ esta pa.ssagem nao ~e declarou
ordens a Villa-Bella para proceder ã eleição do seu que a cap~tal ~n.a _Cuya~a; o~ dous ultImos gover
districto, e remetter o resultado á assembléa, que nadores nao delxara~ ~ Ir a VJlI~-BeIla tomar posse
sommando uns e outros votos verá quem reune do go\"erno ~a provmcla; demaIS n~s do~s al\"arás
maior numero delles, e este será -o deputado da ~or ond~ forao ele'-ada.-: essas duas "lUas a cath~go
provincia. Póde ser que os \'otos recáião no mesmo rIa de ~Idades, e que. sao de n:ce~le data, temos
Sr Navarroe senão recahirem ficará entretanto que VJlla-Bella, capItal da proV'IDCla, passou a ser
co~o suppl~Dte.Deste modo não fica a maior parte c!dade" de ~Iato-Gr.osso, e Cuyabá. sem tal designD:
da província sem representante, e a naçào terá cao de ~'pltal, f<!l dec1ar.ada cId~d_e de Cllyab.a.
mais completa representação. Estes dlplo~as.mnda m~us roboraraoa pre~ençao

O SR. MA'i.\:-Se admittir-mos o parecer do il- que te",e o dlstrlcto d~ Vl11a-Bel!a a. serem ah apu
lustre preopinante, reconhecemos que foi nuIla a rados os votos dos dOIS ou.tros dIstfl~OS; portanto.
primeira nomeacão, e se foi nulla não póde ser ad- merece toda a.cont~lllplaçao e que nao seja estra-
mittido o deputa-do. nhado o seu proCediml'nlo.

O SR. An.-\Ulo VIANNA :-0 meu arbitrio nào sup- O SR. S.E~nE,!,ARlo FRANÇA e o.Sr. JlIl\'lJEIR~ D~ OLI-
põe tal nullidade, antes por conhecer válidas as elei- VEIRA/allarao Igualmente a fa, or da adml~~o. do
cões é que permitte a admissão do Sr. deputado, o Sr: Na",arro de Abreu, e o Sr. Andrada e SI!va ~c
qual de facto reunio até agora o maior numero de pOIS ~e mostrar pelo_nume~~ de fogos do dlstrlcto
votos; mas póde succeder que com a eleiçào de de VIIla-~ella que nao podlao. os seus "'otos alter~r
Villa-Bella venha outro a ter a maioria; nesta IIY- a.no~eaçao do deputado eleIto pelos ~utr{\s dOIS
P0these é que eu o considero supplente. dlstrlctos, leJl!-br~l1 a d~sordem e anarc1u.a em q~c

_ estava a pronncJa de 2\iato-Grosso pela mstalIaçao
O SR. NOGUEIRA DA GAnA :-A commissão dos po- dos dous governos que a dividião. bem que ambos

deres nada souhe por documentos officiaes do que quizessem mostrar grande adhesão á causa do Brazil
se passou em Villa-Bella sobre eleições: reconhe- e decidida vontade de obedecer ao imperador.
eeu sómente que o dis.tricto de'yilIa-Bella não con- O SR. ANDRADA :\bCH.\DO:-O que o nobre pre
correu.pa!a a nomeacao do umco dellUtado d.e toda opinante acaba de dizer não vem Jlara a questão;
a pro.':lDcla de."à1ato-(i.rosso~ qt.le lhe competIa..dar es~es são males que é preciso remediar; são etreitos
p~las lDstrucçoes de 1.9 de Junho de 1822. por I~SO da celeberrlma monstruosidade chamada go\"ernos.
fOI de ~are~er que o dIploma do Sr. deJlu!Bdo el~Ito provisorios; mas isto nós remediaremos muito
p~los distrIctos de CuyaM e ~araguay-Dlamantl~o, breve. Agora a questão otrerece um novo caso, e é
nao estava le~al. A o~serva~.ao que algun~ dos 11- se se dirá que eleja Villa-Bella seu deputado. porque
lustres preoplDan~s_tem feIto da austerIdade do parece forca-la. e talvez sem ella ter meios de o 5US
parecel' da commIs~o no present.e caso, sem lem- tentar; mãs a duvida cessa uma vez que a não obri
brança do que pratIcou com os diplomas dos 8rs. ruem' se qüerelen-e e se não quer não elege. O
deputad_os d~ provinci~ ~e Pernambuco, p~ra .cuja que é 'mister é que°a ~ssembléa most~e o mais. pro
nomea~o n~o con,correr~o os votos dos dIstrlct.?s fundo e. religioso respeito aos direitos do povo,
d? sertao, n!l0 póde ~er_ lugar; o povo do sertão jámais roubando ao districto eleitoral a participação
nao ficou p~lvado do dIreIto d~ nomea~ o seu rep~e- nos direitos políticos que lhe pertence. A assembléa
s~ntante. VIstO que_nos colleglOs de Olinda e ReCIfe .não o póde despojar desta herança de toda a naçào

. nao.se fez nome!l~o de todos os deputados. que livre; o districto nào cominetteu. crime algüm para,
deVIa ~ar .a provIDCla de Pernambuco. Competmdo por castigo, ser della despojado; houve má int~IIi
â prOVInCla de Mato-Grosso dar sóment~~ depu- gencia; consequencia das discórdia~ e .terrivel cri~e

,tado,._e sendo este Do~eado p~los dous dls.rIctos de em que nos achamos; mas não houve nem- .pod~ll.·
Cu},"abã e ParaguaY:})laman_tl!l0, sem o co?c~rso haver delicto em manter o que acreditava que l~e
de óVilla-Bella. fi~lao os habItantes deste distrlctO competia. E'; pois, justo que uma assembléa con-,
sem representaçao. vocada para manter os direitos da nação declare ao
~ara se evitar este inconveniente concordo com districto eleitoral que·se lhe permitte 'que elej~. o

os:illustrespreopinantes que são de parecer que ·seu representante apezar da sua pequena populaçao,
.8
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attendendo, porém, àos seus meios; bem ~e, ~r.
-presidente, talvez, quando se- trata de ~ClpaçaO
nos direitos politicos, seja melhor que se nao le.vem
em conta considera~especuliare.s, quaes as da po-

_breza do districto eleItoral. Que Importa que o the
souro nacional ~ouemais seis mil cruzados Jlara
sustentar o rigor dos principios? Venha, POIS, o
deputado de Mato-Gros..'=O, apezar da pobreza do seu
dislricto. -

OSR. RmEIRO DE .~b1L\DA:-0 theso~j~ paga
a al!rnns Srs. deputados de di.ersas provmclas, e
nem'" por esta despeza enra.ordinaria deixará de
pagar ao segundo deputado que elegeu Mato-Grosso.

O SR. PREsmE:.'\"TE:-Eu julgo que a materia está
sufficientemente discutida, e que de.e passar-se ã
.otaçao.

Assim se resol.eu, e fazendo o Sr. presidente a
})roposta respectiva, decidio a assembléa q~e ? Sr.
Navarro de Abreu tomasse assento pelos distrlctos
de CUEl:bá e Paraguay-Diamantino, e que o distri
cto de Villa-BelIa tive..,.;e, por esta .ez sómente, o
direito de mandar tambem um seu deputado, para
formar com o já nomeado pelos dous outros distri
ctos a representaçao de toda a provincia.

O SR. ALE:.~CAR :-Sr. presidente, eu creio que a
minha proposta deverá ter agora a 2- leitura, como
hontem se resolveu.

O SR. VELLOSO SoARES :-Eu peço a pala.ra por
qué tenho cousas a dizer. (Começou a lêr 1U1l diil
curso relativo á liberdade da imprensa.)

O SR. Al';J)RADA MACHADO :-Sr. presidente, aqui
não sp-Iêm discursos; por escripto só se permittem
projectos; é preciso observar o regimento; e por
isso só estando em fórma de projecto se póde lêr.

O SR. VELLOSO SOARES declarou que era parte do
preambulo o que tinha lido.

O SR. Ar.-nRADA MAcHADo:-O illustre deputado
deve estudar a falIa em casa e traze-Ia de cór, ou
então em fór;lJa de projecto.

O SR. COSTA AGUIAR :-Julgo que seria acertado
convidar-se o illustre preollinante a expõr amanhã
a forca do discurso que hOJe pretendia lêr: bem
que, segundo o que lhe ouvi, não me parece vir a
proposito. Lei de liberdade de imprensa já existe;
agora se o nobre deputado pretende que se faca
uma nova lei, é outra causa. Quanto á obsepaIÍ
cia da que temos, como já o Sr:Pereira da Cunha
propõihontem um projecto para0 cumprimento de
todas as antigas que estão nos termos de se execu
tarem, parece desnecessario um proj~cto separado
para esta lei sómente, porque vai comprehendida
na colleccão delIas.

O SR. PRESIDENTE decl~ou ao Sr. VelIoso Soares
que se queria lêr a sua falIa a redúzisse primeiro a
artigos pois assim o ordenava o regimento; porém
o nobre deputado, por saber da proposta do Sr. Pe
reira da Cunha, cedeu da sua.

O SR. SECRETA;roO FRANÇA leu a proposta [do Sr.
Alencar, transcnpta na sessão antecedente.

O -SR. VELLOSO SOARES pretendeu mostrar que o
governo tinha todo ti direito e autoridade de mandar
proceder contra o Sr. deputado Pedro José da Cos
ta Barros; mas os tachygraphos nao puderão ouvir
os seus argumentos. := - -

O SR. ANDRADA MACHADO:- Sr. presidente, eu
não me levantaria senão visse que agui se tratão

doutrinas anti-constitucionaes. Que direito temos
nós de perguntar ao go>emo por materias da sua
competencia! Nao sei como o nobre preopinante
diz que o eleito deputado é deputado nosso colIega!
Nós não conhecemQs senão aquelles cujos diplo
mas e acta forão reconhecidos l~oaes : só depois
desta ~rificacao é que dtm:: ü Sr. Pedro Jó:;é àa
Costa Barros Ser considerado deputado; antes tem
o direito de vir a ser deputado mas ainda nao é;
nao basta a eleicãosem a formalidade da sua .eri
ficacão. E senãô existem es..--as formalidades como
quer o nobre deputado saber de -um homem que
nao pertence ao nosso seio! Isto era ingerirmo-nos
no poder executi.o e judiciario. Se requeresse com.o
cidadão, ou o-nobre deputado apontasse violação da
liberdade individual, então podiamos, como guar
das da liberdade,. inquirirmos o seu caso; mas não
succede assim. Ninguem mais do que eu espera e
deseja a existencia da innocencia deste cidadao;
ningllem se magôa mais da sua sorte; mas não posso
affirmar que elIe seja innocente. Não é da nossa
competencia arrogar-nos o poder judiciario, vista
a divisão dos poderes como implica a palavra cons
tituicão. Deixemos que o poder judiciario decida
a suá innocencia, e uma vez determinada,-como es
pero. apresentar-nos-ha o seu diploma, e verificado
elle, tomará assento entre nós: desde então sem
deputado; antes disso não é nem póde ser.

E' um principio reconhecido em direito, Sr. pre
sidente, que qllanao um acto chega a um ponto
donde nao podia começar, esse acto é nullo; ora as
instruccões ordenão lIue -não se elejãOt criminosos,
e sendo' o Sr. Pedro José da Costa Barros criminoso
é nulIa a sua eleicão, e elle nao é legalmente deJlu
tado. nem póde éntrar em exercicio. Se pois o Sr.
Pedro José da Costa Barros não é ainda deputado,
se ainda não é do nosso seio, se apenas tem direito
a vir a ser, esperemos que exista esta qualidade,
para o reconhecermos como tal, para pugnarmos
pela hont:a sagrada de um colIega nosso. Se elle é,
como de facto é, um simples cidadão, ou a prisão foi
legal ou foi illegal; se legal, nada tem de que quei
xar-se, se foi porém iUegal, devia dirigir-se a _nós
pedindo-nos que como pais da patria, como guardas
dos direitos nacionaes, flZesc;;emos observai as leis,
e emendassemos a violencia que se lhe fazia; nada
disto ~e fez tàlvez porque nao fosse necessario. Este
cidadão ao que parece não tem soffridoviolencia al
guma, a marcha do processo tem sido regular; o
juiz procedeu por devassa contra elle; o caso era
disso conforme a lei; o resultado do processo in
formatorio foi assentar o juiz, nao sei se justa Olt
injustamente, que este cidadão era suspeito de cri
me, e pronunciaI-o.

O que me admira é que avançassem nobrés de
putados que o juiz commettera injustiça; para isso
affirmar-se nesta assembléa, relevava que o pro
cesso fosse presente, que a sua inda§'acão fosse
commettilh a uma commissão, e esta pepois de a
examinar fizesse o seu relatorio, e sobre elIe deli
berasse a assembléa, se houvera ou não razão legal
de pronuncia, e por consequeneia de prisão. Nada
disto se fez, Sr. presidente; nós-não vimos o pro- 
cesso; ignoramos se elIe pecca na materia ou fórma;
affirmar, pois, a innocencia d9 réu presumpto, é
leviandade de que devemos fugir. "Resumindo-me,
voto que nao tomemos conhecimento deste caso,
por nos faltar o preliminar exame,. e mesmo por
não ser da nossa competencia-no estado em que se
acha. Não comecemos desde jã a_ empolgar um
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poder que a mesma palaua con...c:tituição divide e taxado d.e leviandade quem affirma aquillo de que
separa do nosso. está convencido, e isto é o que eu. fiz.

O SR. 'ÂLENC&R :--Sr. presidente, é-me mu.ito Diz o illustrc preopinante, que o Sr. Barros não
sensivel, que õ illustre preopinante me taxe de in- tem soffrido violencias, que seu processo tem sido
constitucionalidade e leviandade, sem ter repando ~"U1ar, e será-isto bastante! Não sabe o illostre

-na minha moção; de certo o illustre preopinante preopinante, quaes são os incommodos de uma pri
nem a ella attendeu, e só tratou de atacar-me e isto são! Quantos prejuizos physicos e moraes se sof
porque eu defendo ainnocencia de um cidadão be- frem! Creioque os não ignora: ambos nósjáossof
nemerito, que mereceu a escolha da patria'! Nin- tIremos, e então como, gabando-se de tão compade
guem mais dó que eu. aborreca a ingerencia de um cido do Sr. Barros, nàoquer que se lhe dê o menor
em outro poder; ninguem mais do que eu está con- remedio ao seu mal '1 Como quer que eUe continue
vencido de quanto esta ingerencia é prejudicial; preso, incommodado e vexado, só por satisfazer ás
mas, Sr. presidente, em que me quero en ingerir chicanas de um processo, formado ainda á maneira
no poder judiciario com a minha moção! Que peço dos do tempo do despotismo, quando todo o mundo
eu nella! Que se di~ ao governo que solte ao Sr. no Rio de Janeiro, sabe, e o mesmo illustre preopi';'
Pedro José da Costa-.narros, se é só por motivos de nante parece nao desconhecer, q~e elle está inno
precaução que elIe está preso. Será inconstitucio- cente, e quando nós tanto necessitamos deUe'
nalidade dizer-se que se solte a quem está preso .Quando eUe já nos deve pertencer de. muito perto,
sem culpaformada't Não podia succeder, que o go- pois está com direito a ser do-nosso seio! Sim, se
verno o tivesse feito só. por motivos de segurança nhores, o Sr. deputado Pedro José é innocente de
publica, tendo em vista o salllS populi suprema facto. e talvez nem mesmo do processo lhe resulte
&ex?' indicio de culpa; é um cidadão benemerito; seus

E sendo assim nao seria bom que' fosse solto um serviços sãopublicos e notarios nesta cõrte, a bem
cidadão que está eleito deputado, e cujo diploma já da causa do Brazil; necessitamos dene; tem direi
está entre nós! Um cidadão que nos póde ,ir ajudar to de ,ir sentar-se entre nós, e portanlo é necessa
em um tempo em que nos achamos ainda tão rio, que "ppliquemos o remedio conveniente para o
poucas! Mas eu pedi ainda outra cousa na minha conduzirmos dentro deste recinto.
moCão, e f,li que se dissesse ao governo, que se o O SIl. AI'iDnADA MAcRADO :-Eu. sinto muito t~r
Sr. ·P~dro José e~tivesse preso. não por 'p~ecaução, magoado o mustre deputado, mas seguramente não
ma~ SIm pronunciado na d~vassa,.que aq.UI se pro- posso· entender como nao seja leviandade avançar
cedeu, que f~sse mand~do J~nar l!Dme~latamente; como verdade o que senão sabe, nem póde saber: o
~ haverfl aqUI alguma lDconstltuClonalldade? Sera nobre deputado nao leu 0llrocesso, e ainda que o'
lOconstltuclonal mandar-se acabar com o processo lesse não tem conhecimentos profissionaes para de
de um homem !lu~ ~:stá ha t!~S mezes preso? E~ cidir se o réu está bem ou mal pronunciado; a de
lemJ>q de conStltUlçao deverao estar. presos os CI- cisão pois cathegorica de sua innocencia selU exame
dad;aos por tanto ~emp? sem serem.Jul:tados! D.e- prévio competenle nao póde escapar de ligeireza;
vena soffrer em sIlenCIO que um cldadao e eleIto a censura do ma!ristrado inaudito tem re~ibo<; de
deputado pela minha pr?vincia esteja preso ha lr~s injustiça; se eu ~e propuzesse á defeza do Sr:Pe
mezes, sem.sa)ler ~eu CrIme. e soffrera a. assemblea dro José da Costa Barros não diria que era innocen
tambe1l!' eXIstIr prIvada de um colaborador, s.em ao te, porque o não podia saber sem exame do pro
menos lD~a~ar o porquê, e dar-lhe o ~emedlO que cesso, diria sõmente que era rumor geral e vaga
fôr propno? .Mas tax?u-se-me de leVla~dade por fama que elle era innocente; não confundiria boatos
eu afirmar a lnnocenCla do Sr. Pedro Jose da Costa com provas, que decidissem o meu assentimento;

•Barros,. sem estar eu.ao facto do pro~esso.; e como o contrario obrou o nobre preopinanle, e isto achei
sabe o lUustre J)reopmante que eu nao saIba cousa eu que era arrebatamento que não merece imi-
alguma deUe? Seria eu tão indiscreto, que avan- lacão~ ,
çasse uma asserção sem ter fundamentos para elia? Se as formalidades da lei th·essem sido \~ioladas

De cerlo eu não vi o processo mas a tradir.cão no caso desse cidadão, eu não gritaria vagamente,
tambem é uma das fonles dos nossos conhecimên- mas·exporia especificadamente que tal cidadão se
tos, e umà fiel' tradicão me affirma, que uma unica achava preso sem culpa, ou com elIa; se sem culpa,
testemunha tocou nó Sr. Barros, como já hontem diria que devia ser solto em conformidade do re
.aqu.i disse; é por isso que eu supponho, que será gime.nto das justiças; se com culpa, que devia
só por precaucão que elIe esteja preso; porque não apressar-se o seu processo; em um'e outro caso.
posso suppor:que uma simples testemunha, e des- seria passo digno da assembléa advertir ao governo
mentida, possa fazer prova sufficiente para ser pro- ou ao poder judiciario, qualquer que fosse o vio
nunciado; comtudo. como poderia sueceder que lento ou negligente. que vigiasse mais na execução
fosse pronunciado, precavi-me na segunda parte da das leis, que são a salvaguarda da liberdade indi
minha mocão; a que o illustre preopinante não at- viduaI, para cuja conservação nos ajuntamos em so
tendeu. Porém, inda mesmo -estando o Sr. Barros ciedade. Mas tomar parte, como quer o illustre de';'
pronunciado, ser-me-hia prohibido atlirmar sua in- putado, por um cidadão que se diz violentado, sem
nocencia, estando eu della convencido? Inda cem se mostrar que o é, e principalmente porque é de
testemunhas jurando contra elIe, tal é a confianca putado, que ainda não é, parece-me anti~onstitu
que eu faco da sua innocencia,sempre ficaria deÚa cional. pois admitte ingerencia no poder judiciario,
-convenciâo.; e portanto podia affirmar: a innocen- e confunde os poderes cuja divisão e harmonia são
eia consiste em não transgredir-se a lei; e como o principio conservador da liberdade.
·eu eslqu inteiramente convencido que o Sr; Barros Por fim, Sr. presidente, é muito possivel, que no
a não transgredio, como lhe imputão,. ainda que calor da discussão escape algmna palavra desagra
cem testemunhas affirmassem o seu.crime, eu. affir- davel a algum Sr. deputado, mas eu não du~do re
maria sempre sua innocencia, e com esta condição forma-la; não são os homens, mas as doutrinas, e
,(llamaria sempre a favor deUe..Nao deve, pois, ser opiniões perigosas que eu ataco.
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o SR. FRANCA.:-Eu -vejo que haneste negocio o fizemos quanto em.nós cabia para não ser privada
faclo de_um cidadão preso ha lres metes; -e que daquelIe defensor particular de se~ direitos ede
versando a imputacão de culpa que selhe faz sobre quem tanto mostra confiar. Peco, pois, a V. Ex.
crime de estado, tôdavia aÜlda es~á a~ agora por que proponha á a,ssembléa se dêve & não a com~
sent-enciar; quando o mesm? cnme e. d~ classe missão dar o seu parecer sobre o diploma do Sr.
daquelles em que o processo e sum~anssuno; de Barros. .
sorte que prescinde de ce~'tas solemBldades para a O SR. ANnlLWA. MAclL\DO:- A commissão não
sua prompta ultimação. póde ter duvida-em dar o seu parecer.

Esta demora, pois, merece a at~enção desta as- O SR. ALENCAR:-Antes de fazer a minha indica-
sembléa, que deve 'igiar sobre a liberdade.opre~ ção lambem me lembrei de requeret que a commis
de todo o cidadão, fazendo obs~~ as leIS e.n..s- são désse o seu parecer sobre o diploma; mascomo
tentes; e exigindo a responsabilidade. dos ~~~s- ouvi ao illustre relator della que sómenle se to
tros que a infringem. E', portanto] mmha oplD~ao mava conhecimento dos diplomas dos qüe estavão
que se pergunte ao gO"erno o motIvo p_o.rque este prezentes, ~ mal podia estar prezente qliem estava
cidadão tem estado preso ha tanlO t~m~o, sem selhe .preso porisso tomei o expediente da indicação,.
facilitar os meios de sua defeza, sendo.a esse r~s- porém agora apoio o que acaba de propôr o Sr.
peito ouvido o juiz da culpa, e d~pOIS !omara a Araujo Lima. .
assembléa mais circumspecta. dehbera~o sobre O SR. ArmRAD.\ MACH.\DO :-Se a commissão não
este assumplo, que lhe toca pela generalIdade com verificou o diploma de um depulado de Pernam
'{ue deve attender,_e fazer ~eparar os vexam~s p~- buco foi porque o não teve á vista, e nem elIe es- .
tlcad~s,. na execuçao das le15 contra todo o cIdadao lava prezente; mas o caso do Sr. Pedro José< da
oppnmldo. Costa Barros é diverso; diz-se que tem diploma,

O SR. C.\Rl\"EIRO DA CmmA :-Eu posso a~mar que o remetteu por seu procurador, e que está pre
que o Sr. Barr?s mandou entreg~r o' seu dipl0!Da zenle nesta côrte. E', pois, possivel a :"erifi~cão
ap governo, e e natural que de-la fosse r~mettldo que se pede. A commissão nunca podia dUVIaar
a esta assembléa para lomar delle conhecunenlo a disto.
commissão de poderes, e se o ~~verno o n~o r~- O SR. PRESIDENTE propôz á assembléa se a com
metteu pergun~e-se-lhe o motn o deste pro~edI- missão devia dar o seu parecer sobre o diploma
mento. . . do Sr. Barros, e venceu-se que sim.

O SR. RODRIGUES DE CARv.uno :-Eu fuI mcum- . - .- - ifi _
bido de apresentar a Sua Magestade o diploma do SUS.Cltou-se depo.ls!- q.~estao se esta vejO ca~o
SI:. Pedro José da Costa Barros, e Sua Magestade se farIa pela commlssa<;l Ja nomeada, ou s~ deverIa
o entregou ao ministro dos negocios do imperio, o nomear-:se a que o regimento ordena, e disse-
Sr. José Bonif~cio, e consta-me que elIe se acha O SR. COSTA AGUIAR :-Eu sou de voto que de
com os dos maIS Srs. deputados. modo nenhum se incumba a verificacão de legali-

O SR. Al't'1>RADA E SILn.:-Não ha duvida; eu dade do-diploma ~ commissãoque se-nomeou sim-'
o remctti com os mais que tinha dos outros se- plesmente para os nossos trabalhos preparatorios;
nhores. trate-se já de nomear a que deve ficar permanente

O SR. ARAUJO LI!IIA:-Emquanto eu considerava e encarregue-se logo de dar o seu parecer sobr~ o
esta materia como pertencente ao poder judiciario, dIploma. .
conservei-me no firme proposito de não falIar O SR. .Ál\'1>RADA MACHADO :-Queira V. Ex. pro-
neIla, porque sempre fugirei quanto puder. de pôr se ha de ser de tres ou de sete membros.
apoiar inge.rencias de um poder ~m outros; mas Feita a proposta, -decidio,-se que fosse de tres; e
differente e o m~u modo de pensar gU8:ndo o~ço passand~-se á votaçã? sahirão eleitos os ~rs. Ma
affirmar que o di~loma do Sr. Pedro Jo~e da Co~ta noel Jacmtho NogueIra da Gama, Anlomo Carlos
Barros fOI remettldo para esta, assemblea com os Rib -iro de Andrada Estevão Ribeiro de Rezende.
dos outros Srs. deputados. Ate agora eu pensava e , _ .
que nem havia titulo da sua éleição; mas como já O SR. PRESIDENTE assignou para ordem do dia a
sei que está eleito e que existe aqui o seu diploma, segunda leitura do projecto do S.r. Pereira da Cu
então digo que a commissão de poderes àeveria nba, e levantou-se a sessão ás2 horas e um quarto.
ter dado o seu parecer sem lhe importar com a si- -:blanoel José de Souza. França, secretario.
tuação do deputado eleito, porque a sua obrigação
limita-se a conferir o diploma coma acta, e esta
com as leis'que a devem regular, e depois decla- RESOLUCÔES DA ASSEMBLÉA
ra-lo legal ou illeg~. -Portauto, parece-me que a . • -
assembléa deverá determinar que a commissão; _ PAR.\. JosÉ BONIFACIO DE A.ND~ADA E SILVA
-v:erific'.ando a legalidade do diploma, dê o seu pa- rum. e Exm. Sr.-A assembléa'geral constituin-
recer, para que a mesmaassembléa, se elle estiver te e_ legislativa do imperio do Brazil, resolveu na
légal, possa depois indagar o motivo que embaraça sessão de hoje em'iar uma deputação a Sua Mages
a en~rada do Sr. Barros neste congresso; sem que tade Imperial para lhe significar QS puros votos doe
por ISSO pretenda, se esse motivo fôrjusto, impedir seu agradecimento pelo disctJISO que Sua Mages
que o governo continue no exercicio das suas func- tade proferio na mesma assembléa no dia- da sua
ções sobre' este negocio. solemne installacão. O que partici~o a V. Ex.--para

Esta medida é "tão necessaria lJ1:lanto é certo que que sabendo de Sua Magestade o dia, lugar e hora
os governos (fallo em these e de nenhum em parti- em que determina recebe-la, V. Ex. m'o commu
cular) muitas vezes se servem deste expediente Dique, para eu o fazer presente á mesma 'augusta
parafrustrar as nomeaçães dosrepr:esentantes, que assembléa. Deus guarde a V. Ex. Paço da assem-"
por algum motivo lhes desagradão; e -é tambem bléa, em 6de Maio de 1823.-JoséJoaquim Carnei-;
aever nosso provará pro~cia<fUe 0. elegeu que. '/'0 de Cannpos.
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:P-ARA. A~ONIO l'iAVARRO DE ABREU ordena particip,; a V." Ex.,p~ _o fazeq~resente na
.A-assembléa ,geral·constituinte e legiSlativa lIo m~ma assemb1ea, que tem destinado o dia de sexta

imperio do-1Jrazil; tendo sanad.o a irregularidade f~ para receber-a deputacãono-pacoda cidade-ã
nolada no diploma de V. S., tem resolvido que h~ra do meio dia. Deus guarde a V. EX.-Palacio do
venha ter parte nos seus augustos trabalhos, to- Rio. de1aneiro, em 6 de Maio de l823.-José Brmir
mando? ~ssent~!lue lhe compete -como deputado facyode Afldrad4 e Silt'a. - Sr. 10sé 10aquim Car
da provmcla de 1rIato-Grosso. O queparticj~J>o a neIrO de Campos. »
V. S. para sua intelligencia.Deus,guái-de a Y. S. O SR. SECRETARIO FRANÇA, leu-umarepresentacão
Paço ~a assembléa, em 6 de Maio de l823.-Josédo Sr. deputado Goúlão, que lhe tinlia sido ên-
Joaqutm Carfleiro de Ca·ntpos. tregu~ pelo Sr. Rib~iro de Rezende, em que pedia

__ ser dispensado de Vir tomar assento na assemtiléa
Sessão de ., de Baio . por attenção.á sua idade e molestias.

PRESIDENCIA DO SR. llISPO CAPELLÃO-lIÓR. O SR. ~RADA ~c~<? :-Sr. presidente: o
deputado elelto deVIa dirigir-se ao ~r. secretario,

Aberta !l sessão pelas lO-horas da manhãa, leu o co~ o s~u requerimento em fórma, para a assem
Sr. secretario Franca a acta da antecedente. blea ~eliberarsobre o projecto_ delle; isto não é
- O SR. A..\'iDIL1Dj. 'ÍlACIUDO observou que tiJÍha ha- supphca nem officio; é uma- communicacão parti
vido;umainexactidão naacta que se acabava de ler, cular de um deputado eleito com outro Sr. depu
poisnella se dizia que o Sr. presidente dera para a ta~o; e esta assembléa como corpo constituido só
ordem -do dia a segunda leitura de umprojecto, pode tomar conhecimento da materia quando se
quando em regra nunca se davão segundas leituras apprese.nte e:f!l fórma; e 'por isso o que me parece
para,a ordem do dia e sim projectospara·discussão: conv~mente e que por seu procurador dirija a sua

O SR. SECRETARIO FIU.."iÇA. sustentou que não ha- suppli~ á asse~b~éa, po~ue .esta a mandará á
. . . t d d -1' respectIvacommlssao para dar o seu parecer e

Via mconveDTen e em se arem segtUl as elturas sobre elle decidirá a assembl' d -' .
Para a ordem do dia' e o Sr ArauJ'oLimasemio o d . ea se eve ounao con-,. o _ ce er a escusa..
mesmo parecer, acrescentando que no congresso de .
Lisboa muitas vezes se tinhão dado. O. S~. RIBEIRO ~E 1ttZENDE pedio que .lhe fosse

O S
Ã. .... • .,. • restltUIdo o referIdo papel, visto não estar· em

- R., AJ,'D~DA .JUA~ InSIStiO nO.Yamente di-fórma de poder aassembléa tomaI-o em consida-
zendo que serIa desaIroSO que se. dissesse que a ração. Assim se fez. _
assembléa dera para a -ordem do dIa o traballio da
leitUra de uma simples proposta, pois isto faria com O .SR. SECRETARIO FRANÇA l~u tamb~m outro re
que o povo tivesse ~s deputados por uns madraços, querlmento ~o Padre VenanclO .Henrlques de Re
e que para o evitar é que tinha lembrado O" emen- zende concebIdo nos termos segUIntes:
dar;.se aacta nesta parte. « Senhor.-O Padre Venancio Henriques deRe-

O SR. SECRETARIO' F~ç.\ declarou -que apezar zende, natural, e morador na provinci~ de Per
dees~arpersu~dido que bem podia dizer-se na acta, nambuco, representa que tendo elle SIdo el~ito
sem mconvemente, que se dava para a ordem do ~eputado com cento e s~ssenta e_ nove votos, e Jul
~a a segundaleitura.de um projecto todavia como a oado .nos te~mos, das mstr!lcçoes em a~bos _o~
mtenção do Sr. presIdente fora que em seguimento col~eglO~ eleltoraes ~o ReCIfe, e de Ohn~a, fOI
da segunda leitura do .projecto do Sr., Pereira da arbItrarIamente exclUl~o pela camar~ de Ohllda: o
Cunha .houvesse a respectiva discussão no caso de repre~entante convenCIdo, como esta, da !alta ~e
se vencera urgenciadelle, não duvidava que com autorIdade naquella cama:a para o exclurr, nao
.esta declaracão se emendasse a acta.Com esta al- pretende com ludo mortIficar o congresso com
.teracão foi approvada. argumentos obvios ~ todo mundo; ~lle apresenta só
O~S . S· C r'. 1 . á acta d'aqueUe dia, que pelas lDstruccões é ·0
. . R. E~RETARIO ~~IRODE ~HPOS. euos d~us diploma dos depJltados, submettendo á álta sabe

'Offi~los,s~gumtes-doIDlDlstro de estado dos negoclOs doria da assembléa a deci!:ao deste n'';' - -O _
dO:lmIPllmerlO: E S· T d 1 - dre, Venancio Henriq1/es d~ Re=e'1lde. :l:>°Fi~~u sdE:e

.« • e XID.· r.- en o evad~'á presença de a mesa. -
Sua:Mages~de o Imperado~? OffiClO de V. EX. da . A;cabada a lei~ura propoz o Sr. Araujo Lima c~mo
,data de hOJe! ~l!l que~lc)lla ter a. asse~bléa mdlspensavel, para se não roubar o tempo á as
,ge~, -.constl~Ulnte e legl~latlva do .lmperlO. do sembléa, a _nomeação da commissãode peticões
.:Bras!! procedido á~meaçao d_o preslde~te, VIce- _para .as examinar e dar-lhes as respecth'as 'di
-presIdente, e secretarios, que hao de ser.vir·durante l'eccões
·oc·mez, .que· -decorre alé:5·de crunho : o mesmo -Au- .' . . -
'gusto -&.. I1h'or.me ordena participe a V. 'Ex., 'para o .fFOl~pprovada estap~oposta; .e ·ficou reservado,o
-fazer 'presente na mesma'assembléa" que'fica-sciente ·requenmenlo.para:segurr_ a marcha regu~.
,das 'pessoas -eleitas .para. ,os reft:riâos. carg~s. ,Deus O ,SR. $EC~ARIo"-CAltlmIRO DE,CklIPOS Jez a- cha
-guarile- a ~. -IEX•..-lRalaclO ·do· Rio 'de: Janmoem:6 omada, e aeharao-sepresentes -52 ·Srs. deputados
-de "'Mliio .d~_~iJ:823.-Jose'B01tiftUio' .de Aml.,..ada 'e faltando o Sr. Furtado de'Mendonça.
'S:il'Va,~Sr•.JoséJoaquimiCarneiro~de Campos. ,»(O'SR. )RnlEIR~ DE-REZENDE, . c(}mo'relator da
~ «':-I1lm•. e:,Exm.Sr....:..:.TendO''levado'á:-presencade:Camm.issê:O· dept)der~s, :100-o '-Seguinte 'Pll1'eeer:

·_Suai-Mage.~ade o ;-Im'pera~~r'Q omeio 'de .V:- Ex., _d~ '. « AeomIiiisssã:o lie :páder.es reyeliôo"O'lliPloliia
~ita~ ~e'~oJe,:em ~'part:lcl~a'ter~assembI~ageràl do Sr. Peitto.YÓséda-Co$: Bártos, elêito'depntaCio
_~ltumt~'e: legIsla"tlva'llo-llllpetlo'do l;efa:SiI-resol~ 'p'é~a ,PrUVincia-do-'Cettá-Granae, o 'achou 'confot1be
'l'fdo ';a:-enVIm" mna-'depttta~o .para -S1gnifiCar''aQ 'com:a à"Cta, 'eestasegntrdo as 'leisque;a -demo
~~o'!ttugtlstó'5enhor o"s-putOS'_!l:Itos' d~~e1t'àgra" -r~ar:'é, J1.O!:s,.tle,paré~er que'ô'mesIrid_Sr.-'depu
'ife'ClJIlento ']leIo '(fiscmo,'«úe'recltoll-D'otlia-da sua ido p'áde--vn--fómàr'Cf seu"àSSento. 'Paro' lia-'tisse1li
solenme-:instlil.a~o·: Stta: Magestatle 'lmperial-'ine bléa constituinte e legislativa, '1deMafO'tle'1J:~""-

9



SESSÃO ~M 7 DE ~illO DE 1823

Ester;ão Ribeiro de Re::etl~e.-Atltomo Car~ Ribei;o O SR. COSTA ÂGUIAR :-Eu SOU do mesmo parecer.
de AlIdradajlaclIaooeS~lra..-jla'Jloel Jacwlhol\c- Temos um numero infinito de leis, publicadas em
gue-im da. GallTa. »-FOl approvado... \. . . epocas mui differentes, e· até em tempos mui des

I li d gracalios, umas para Portugal outras para o Brazil,
O SR. MO:SJZ TA.V..\REs:-Como Ja está ega.sa o cujõ exame não póde nem deve ser feito com li

'0 diploma do Sr. Pedro José da.C.osta Barros,ju!go geireza. Por tanto parecia,;.me que para caminharmos
q'..le Q Sr. secretario deverá partIc~par-Ihe que pode com prudencia dc\-eria mandai-5ê imprimir o pro-
vir tomar assento; e no caso de nao comparecer e~ . d ta b t d

~
eraremos airuns dias pêla sua resposta; e depOIS Jecto (e sem emora, porque m em en en o que
el'lberaremo;, tomando em'Ct'nsideração a proposta deve ser quanto antes discutido) e depois destri

buir-se, para fallarmos com (} preciso conhecimento
'do Sr. Alencar.-Assim se resolveu. de materià tão importante.

Passou-se á orde~ do, dia e l~u-se p~la segunda
vez °projecto de leI do Sr. ~eretra da Cunha (tra.n- ~epois d~ breve debate, decidiu-s~ qu~ fi~l!-Sse o
scripto na sessão de 6 de 1\lalO) para entrar em dis- proJecto adIado, mandando-se logo ImpnmIr para

entrar em discussão, depois de ter dado 'sobre elle o
cussão. seu parecer a commissão de legislação.

O SR. PEREIR.\ D.\ CU:SH.\:-E~. já p~n~erei OS
iu<:tificados motivos que nos devIao deCidir. a pro- O SR. COSTA AGUIA.R :-Pe.ço licença para lembrar
i:n~l!!acão .de uma lei geral, que' dé~se ~Vlgôr,.e a V. Ex. a nomeação das commissões, porque sem
aute~ticidade ao actual systema de legtsla.çao brazI- ellas não pódem os ~egocios pr~gredir e~ ?rdem;
lica visto que proclamada nossa sep.ar~çao da mo- e apontarei como mUlto necessarla a de pohCla para
narchia portugueza, e devendo constItUlr-!10s como O governo interno da assembléa, a da redacção do
povo independente, e~ de absolul~ n.e~essldade que Diar'ia, porque -os tachygraphos escrevem, e o pu
organizassemos não so Ilma constltUlçao em que se blico nada. sabe das sessões, e a da fazenda porque
estabeleça a fórma do governo, e as.bases.geraes até já temos um omcio, creio que da junta da fazenda
que regtllão as leis fundamentaes deste ImperlO, mas das Alagoas, sobre o qual a dita commissão deve dar
que formassemos um codigo em que se. c~mpreh~n- o seu parecer.
dessem 11S leis civis prescrevendo os direitos, e m-
teresses dos cidadãos entre si. Para esta gr.ande obra O ~R. RODRIGUES DE CARVALHO .lembrou a com-

d t missão de legislacão porque sem ella nada se poderia
é que fomos aqui reuni os, mas esta Importa0 e fazer sobre. o prôjecto do Sr."Pereira da Cunha, cuja
empreza só póde ser bem dese~})p~n}lada com vagar importancia J-á estava reconhecida pela assembléa;
e circumspecção, porque as leIS sao filhas d~ expe-
riencia. e da sabedoria. Entretanto assumIDdo a' e pedindo depols permissão para propôr um projecto
nacão brazileirasua soberania, ficou ~onservando as de decreto, faUou nos seguintes termos:
mêsmas leis politicas e civis que a governayfto, .até. « Os governos arbitrarios andão sempre cercados
que se consummassem nossos tr~ba:lhos, aos qu~es de receios e temel'OSOS da conducta dos povos op
nos prestamos com o fe~v~r, e aSSIdUIdade que eXllí.e primidos, e se estes não gozão dos encantos da feli
nossa obrigação, e patrlotl~mQ; I!las .e~se consentl- cidade aquelles não tem repouso em suas vigilias,
mento tacito da nacão, dena ser explicItamente de- e sonh~ndo reaccões inventão quantos estratagemas
darado por esta âugusl~ .assemblé~, a quem está lhes suggere o systema de reger povos pelo terror
commettido o alto exerClClO de legIslar. Esta tem dos suppliCios e dos ferros. O governo portuguez,
sido a pratica das nações, que mudand~ de fórma ~e ainda em seus ultimos periodos, nos deu uma prova
Cl'overno ou de dymnastia tem autorlsado a legIs- desta verdade, promulgando o deshumano alvará
facão a~tefjor, em quanto novas leis adaptadas.ás de 30 de Marco de 1818, que fulminou contra as so
súas circumstancias, não fórmào o complexo da JU- ciedades secretas penas dignas do tempo de Sylla;
risprudencia patria. Na monarchia portugueza mesmo e desgr~çadamente o raio .veio desf,echar sobre
acllamos esses exemplos, e é o ultimo o de el-rei alguns Cidadãos, que ha malS de 3 mezes gemem
D. João IV, que subindo ao throno que de justiça debai:x:o das formalidades de um enfadonho pro
lhe pertencia, or?enou no mesJ!lo'anno de sua ~ccla- cesso. Eu seria temerario, e erraria em pontos da
macão e o ratificou pela leI de 29 de Janeiro de minha profissão, se quizesse sentenciar o mesmo
1643 q~e as ordenações filippinas, e leis post~riores processo de injust~; não vi as p_rov~s; e se~ estes
se houvessem por boas, e firmes, como s.e por elle dados não posso Julgar se eXiste Imputaç.aQ, nem
fossem promulgadas e estabelecidas. Eis'as razões calcular os seus gráos'; mas pezando a opmião pu
que me induzirão á propositura deste decreto, para blica, conheco bem que a medida aterrou muita
que .como primeira lei, fosse as primicias de nossos gente desta cÔrte, e até produziu um terrivel choque
trabalhos. Eu mui.to folgaria, e grande gloria me nas províncias, e eu não me atrevo a taxar.de ti
resultaria se pudesse apresentar um novo codigo midos povos que ainda conservão as marcas do des
com todas as circumstancias que exige esta obra potismo. Dá-se por fundamento das prizões serem.
prima do saber h!1IDano, mas faltão-me forças, e ta- os cidadãos implicados membros da sociedade ma
lentos para fazer á minha patria este grande ser- conica. O alvará homicida existe; os juizes são
viço: o tempo, e as nossas constantes fadigas servos da léi; e os cidadãos que estão nas circum
completaráõ nossos desejos.. stancias dos presos temem, e com razão, o mesmo

O SR. MONIZ TA.VARES :-Sr. presidente, sempre flagello. Se e. pois verdade que o fundamento das
me opporei a que esta assembléa tome deliberacões prizões nasce do'crime de sociedade secreta, ti
apressadas sobre objectos de tanta ponderacão cómo remos aos juizes· q obstaculoque lhe fai uma l~i,
este. Trata-se de coDfirmar leis existentes, é isto não reconh~cida por. uma inaudita. crueldade, ainda
póde fazer:se sem preceder demorado exame. Con- iJ?esmo entre-as naçõesque~ais ~etemêrãodas so
venho que a materIa é urgente, mas não tão urgente Cledades secretas; e se não é essa a culpa dos presos

. que não possa esperar que se imprima o projecto, e .arredairios da cabeça dos cidadãos este alfange' de
..~e·distrib.úa para0 examinarIllos e'reflectirmos sobre que.sep6de servira perversidade .de w:n delator.

~.ene c~m ID:a,aur~a. . .' .' . 'P~rtanto propo~~ para este ~IIl.o. s~gwnte _ .
' • . '.0, _.. • •
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« PllOJECTO sentenciados, e ter já comecado a soffrer a pena
« A assembléa geral constituinte e legislativa gravíssima da lei que se prefende revogar.

decreta: _O SR. PINHEffiO DE OLlVEIRA:-Parece-me que
« 1.0 Fica desde já cassado e revogado o alvará-de na~ tem logar o que acaba de dizer o illustre pre

30 deMarço de 1818, pela barbaridade das penas im- opm~te, porque estou persuadido, que não temos
püs'".as contr:l. as sociedades secretas. o a~t.o~dade pll!a embêuaçar a marcha do poder ju-

« 2.0 TodoS os processos pendentes em virtude do diClano. (Apolados.) o

mesmo alvar~ fic~o de nenhum efIeito,o e se poráõ O SR. RODRIGUES DE CARVALHo:-Quando se tem
em perpetuo sIlenCIO, como se não tivessem existido em ~ta fazer uma lei para anullar o etreito do

°tendo para esse fim o presente decreto o efIeito re: alvará, havemos principiar por passar uma portaria
troactivo. .. par~ se ~uspender o processo? De mais, o Sr.
. « 3." Não é com tudo da intencão da assembléa Jose BomfaclO, que deve ter sobre este ne"ocio

·approvar e confirmar pelo presente decreto as so- mais conhecimentos, que todos nós, já asse.:'erou
ciedades secretas, antes deixa para tempo compe- qua é outro o objecto do processo; mas quando
tente. a, legislação. sobre este- objecto.-Paço da fosse est.e, é muit.o provavel. que elIe se não
assemblea 6 de MaIO de 1823.-0 deputado, João con.cIúa antes de chegarmos á decisão deste ne-
Antonio Rodrigues de Carvalho. » gOClO, que não pódp, levar muitos dias.
OSR~ ANDRADA MAcHADo:-E' preciso que V. E~. O SR. ANDRAD.\ ~hcHADo:-Nada de nos inge-

declare se fica para segunda leitura ou se é consi- rirmos. em poderes alheios. Os magistrados applicão
derado urgente. _. . as leis; se ellas são injustas nós as revogaremos;
~ SR. MONIZ TAvAREs:-Sr. presidente, se este mas antes executem-nas. (ApoiaM.)

projecto se declara urgente não haverá cousa alguma O SR. DIAS :-Eu estou persuadido que achim
que o não seja; de,-emos próceder sempre com re- do-se esta assembléa em estado organisante, está
gul!U'idade; eu nunca admittirei urgencia neste ne- revestida de todos os poderes, e que longe de ter
gOClO. lei a que se sujeite, é ella que as dirige todas.

9 SR. ALENCAR:-Eu sou de opinião co~traria, O projecto já está declarado urgente; e portanto
pOIS entendo que se ha alguma materia, urgente é atalhe-se o mal, venha elIe do poder execlltivo ou
esta, porque talvez em virtude do, citado alvará es- do judiciario. (A' ordem, â O1·d~m.)
tejão homens presos sofIrendo penosos incommodos O SR. A)jDR.\D.\ MACHADo:-Sr.· presidente, estes
cujos males se terminaráõ com a revogacão d~ principias sào desorganizadores, perdoe-me a ex
mesmo alvará. Digo, pois, Sr. presidente, que é o pressão o illustre preopinante.Nós não temos se
projecto mals urgente que se tem aqui apresentado. não o poder legislativo, os outros dous não nos

O SR. ANDRADA E SILVA :-Ainda que se não trata competem. No governo que abraçamos onde estes
agora da materia do decreto, entendo ser do meu tres poderes estão dhididos, seria tyrannia se a
dever como deputado, e como ministro de estado assembléa invadisse o executivo on o judiciario.

°acclarar alguinas circumstancias, e apontar os mo: Longe de nós esta idéa; o que nos pertence é a
tivos do procedimento do governo. Eu não sei legislaçào, e nesta legislatura sómente a 'nós per-
porque o juiz devassarite pronunciou essas pessoas tence. .
que se achão presas; mas posso asseverar que o O SR. RIBEIRO DE ANDRADE :-Quando fomos no
forão em consequencia' de devassa, e que o não meados para deputados desta assembléa consti-

·forão po~ pedreiros livres, pelo que é propriámente tuint~ e legislativa, vimos pelos nossos- diplomas,
· maçonarIa•. Talvez estes réus se servissem de socie- que tmhamos de fazer a constituicão politica do
dll:des secretas p~a perturbar a tranquillidade pu- imperio do Brazil, e nem podia ser outra a nossa
blic~, e sendo asslm todos os arguinentos do iilustre commissão; ora, sendo a baze de todo o governo
preopinante assentão sobre principias falsos, com livre a di~'jzão dos poderes,. cuja rennião fórma
tu~o, sem entrar por ora na analyse particular dos a soqarama, não poderia a nacão deixarde olhar

artlgos do decreto, sou de parecer, que é mui li,. como tyrannia a pretenção de querer a assembléa
beral .e merece toda a c,?nsideração, pois sempre a~r?gar""s:- os ontros poderes. Semel~lantes prin-

·votareI que se conceda aos CIdadãos toda a liberdade ClplOS podem espalhar desconfiancas nas nacões
que for justa, ainda mesmo para associacões se: ~om qnem commerciamos; e entre muitas ~esgrâças
cretas, todas as vezes que não tenderem a perturbar mternas pódom .trazer-nos a pobreza, lf!.le e a maior
a publica felicidade.' - calamidade dos est.ados grandes. De mais parece

O. SR. ANDRADA MACHADO :-Sejão quaes forem os que nos esquece o juramento, qlle- ha pouco demos
t d . nós juramos fazer a constituicão política deste

!Do lYOS a prisão, não destroem a urgencia lio pro- imperio, e simplesmente 'as refôrmas' mais urgen-
Jecto; se acaso não estão presos por maconaria a C
abrogação da lei não lhes faz nem bem nem m~l' teso omo pois agora pretendemos suspender a
e s.e não é outro O seu crime, é da nossa sabe: marcha de um processo, usurpando o podér jll
dorla arrancaI-os das garras do antigo despotismo; dici~rio? Çomo póde, sem l!- maior admiração,
po!ta~t~, voto que se declare urgente, e que se im- OUVir-se dJzer nesta assemblea - pergunte-se' ao .
pnma jã, para_ entrar sem demora em discussão. governo porque fez isto" ou aquillo, porque teve

Assim se decidiu.. tal procedimento?-Já nm illustre preopinante de-
.. . clarou, que houvera devassa, e. que a esta se
· ; O SR. MAIA:-Como se declarou urgente o pro- seguiu prízão em consequencia de pronuncia; e
Jecto, parece-me acertado mandar suspender o pro- será possivel; que a assembléa reunida para fazer
cesso; .porque pódem os pre~os ter sent~nça e unia 'constituição, se lembre hoje de ser legislativa,

_sofIrer a pena, sem l~es apr.oveltar o beneficIO, ql~e executiva e judiciaria 'l Serápossivel que se entenda
·:es pret~ndemos!a!-er, pOls~ste sómente se verl- que, as attribuições da nação inteira. nos perten

o fa.depols da declsao do projecto, e ante~ de co.n- cem todas, Cluando a nossa commissão é sómente
c UIrmos. o nosso trabalho pódem' estar os réos . legislativa? Vai e~ado q~em .assim pensa. Deixe-
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mos a cada-um dos !>u!t'0s Po~~res -o exercicio das. lJ.Ue deve s~r de cinco memi>ros.-Decidiu-se que
suas fuilccões, e limitemo-nos a -desempenharsun.. -
aquil-lo de que estamos el1eureg-ad~. - O SR. RIBEIRO DE ÁNDRADA:-Eu desejo que :se

O SR• .ÁLENCAR:-Eu quizera que advertissemos tome em consideração que os membros da ~com
que estamos gastandoinutílmenteotempopOTllão missão de constituição não dcyemser.nom_éados
se ()bservar a ordem. -Quando qualquer Sr. depu- para outra porque estando :encarregados. de tão
tado apresenta uma proposta, é -esta remettida á :grande ti iwp<;l'-1éWte trabalho, mal -o poderão des
mesa, para se vêr se ha de ter segunda leitura, e empenha; occupados de outr.os; e p'or isso., pro
depois se- entra -em discussão; anles disto. nenhu~ ponho q~e ~ejão exduid-os em qu~quer.nomeação
Sr. dejnJdado póde fal:1ar:sem -transgredrr o l'egI- de commlSSa-o.
mento; .mas -aqui não se observa i~to. Propoz ~ O SR. ANDRADA MACIL\DO:-O que eslá leito, 'está
Sr. Rodrigues de Carvalho, o seu Pl'?J~cto, e a .a5-' feito; mas em verdade é justo que não sejão mais
se~~léa, declarando-o urgente, de~l(1iu que se lID-- nomeados para .outrascommissões porque o tra.ba
prumsse para ~ntrar logo· 'em discus~ao. Outro - lho da constituicão, é mui pesado e continuo. Eu
nobre deputado lembrou-se, q:ue se deVIa escreve~: já -estou -em duas-e'Cstimarianão entrar emotItra,
ao governo para a ~nsao do processo -d.?s outra, e outra. (Á'poiados..) .
pre~st ~ por esta OCcaSl80 :ntra-se _~a qu~~e .::0 SR. PRESIDEN'!'E propoz se. o~ Srs. que erão
da diVISa0 dos poder~s, falIa se, falIa ~e, falla .e, membros aa-eomnus~ão de 'COnstltUlcão devião ser
e por fim,. sem eonchurmos nada, a~hamo-nos fóra nomeados .paraoutras· commissões: e decidio-se
~ mat~l'la, ~ da or~em, e -com mUIto tempo p~r- que não. - ,
dido. E precISo conSiderar, senhores, qu~ o povo, Procedeu-se logo á votação para a commissão
que por ora nos e~euta com gosto, se "\'lI que se de .peticões e sabirão eleitos os Srs D Nuno Eu-
passam quatro e CInCO mezes sem nada fazermos, . d" L' . J é T' . d F' • V
talvez perca a confiança que tem em n6s, e. E'ntão gemo e 0~1O'.os. elxerra a onseca asc0l!.-
tudo irá mal. Porlanlo, peco a V. Ex., que deelare cellos, Estevao Ri~eIro de Rez~nd.e, Caetano Maria
o que temos a fazer agorá. . Lopes Gama e LUCIO Soares Tel>;eu~ de Gou~·êa.

O SR. PREsiDENTE :-Entendo que se deve passar O SR. SOUZA E MELLO :-Como vejO !Iu~ nao ca~e
á nomeação das c.ommissões, começando pela da no tempo o ~omeaI-se ~:lUtra commIssa~ peço li
redaccão do Diarw.-A assembléa conformou-se. cen.ça para ~er ump.rojecto q.ue con~lldero de

• . mUlta urgencIa. DepOIS que se mstallou esta as-
O SR. A~DJW)A E SILVA lembro~ que faltav~ sembléa tem-se apresentado algumas propostas

Sl.lber de {{ua?tos me~b!os se haVIa de compôr a dignas de toda a consideração, especialmente as
dita commlssao, e decIdlU-se que fosse de tres. que tem por objecto o soccorrer a mnoceneia op

OSR. COSTA AGlJUR:-Emquanto se vai proce- primida, e previnir-nos contra a perfidia de Por
der á votação da commissão'lernbra-me perguntar tugal, que por meio dos seus etnissarios occultos
porque. não está ainda impresso o regimento. se pr~poem espalb.~r a discordia ~ntl'e nós p~a

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPOS referiu destrUlr a nossa umao e força, que nao tem podIdo
que no' dia antecedente fôra pessoalmente depois nem poderáõ jâmaís vencer, pelas acertadas me
~e sahi! da assembléa, -ãtypograp~ia nacion~, -para didas qu~ se tem tomado. Poré~ eu ainda 'vejo
lDqtrerlr a causa da demora da lID.pressão do re- outro obJecto' dé grave ponderaçao. Os governos
gimento, mas que não achára .lá nem o adminis- dás -provincias do Brazil, ainda ~stão organisados
tradoI nem o compositor ; concluindo que ã vista segundo o -decreto das côrt~s de LIsboa de 29 de se
disto attribuia a demora ao deleixo daquelIaad- tembro de 1821, e eu conSIdero indigno de v6s, il
ministracão. . -, lustres depositarios da soberaniabraziliense, o can-

O SR. éOSTA AGutAR:-Peço Sr. presidente, que sentir. ,que estes governosestejão regUlados pe!o
ou os Srs. secretarios oua commissão, que se vai que dlet-ou o congresso de Por~u~, que s6 !l1e~
nomelU', da redacção do Diario, se encarregue de tava s~bmetter-nos ao se~ dOI~l1Il10. A orga!-,I~açao
promover a impressão do regimento, pois é da aetuaI destes governos Implica com a feliCIdade
maior necessidade para nos dirigirmos por elle nos dos .povos, e o. seu cIamo~ g~ral o atte~ta~ .Já
nossos trabalhos SeI"Vl em duas )untas pronsortas e por 1S50 os
OS, ~ '" conheco e apreCIO bem; elIes s6prestão para se-

~• .A;~DRADAMAcH.U!0 :-Eu eXIJO maIS algu~a mear â discordià, e talvez destruir o credito de -aI
cousa. eXljp !lue s~ omcle ao governo p'ara Il;dvertIr. guns cidadãos benemeritos quenelles servem. A
a e~ta adml!11straçao_ q~e deve _ser maIS cUl~ad~sa materia é pois de grande momento, e o estado
na IID-pressao dos .papeIs que _vao d~sta assemb!ea, ;actua,l do Brazíl não- permitte -demoras; e .por isso.
p~eferIDdo-os a quaesqúer outros, e quando IStO ,propondo o seguinteprojecto peco que se.dec1ue
.nao baste dar-~e:ba -nova.?Iente parte ao goyer- urgente. ' •
no fala a pUDlçaO de taodelelxados obreuos. .
(ApoiaMS.). «-PROJECTO DE DECRETO

OBR. SSCRErARlO CA:RI.·..EIRO DE CAMPosdisse',que -cc 1.0 Emcada:prõvinciado'Brazil,haverá u.mgo-
.se dena ofticiar .aQministra da.fazenda.a -esteres- vernador, ,ao quaJ..estarãõ sugeitase :responsaveis
.peito, ,por penencer a-t}!ÍIOglophia;á:referida-repar- todas as autoridades,delIa. _.
-iição.-Decidiu-se que sim. - cc 2.0 Haverá da mesma f6rma em cada p:rovincia

:P.aSsou-se'ánomeacãodos::membros-da commis- um chefe militar; o qual terá.o -~i~u1o. d:e cO~Ipa.n~
:.-são da TedaeeãO do '.iJJio;rio ie 'sah.irão 'eleitos os dante das-armas, quer a.proY1n'Cla '~rél"da:;prlm~l~a
.Srs. -Candido':Tosé :deAnkjo Vianna,::Antamo .ordem,~er da segunda; e .~~r.á ta:Iiibem ~uborili-
iGonçalves:GoJriide .;Tf»ão'kntonidRodrigues-deCaÍ'- nad? ~o "~ov~rnad()r da:proV!ncl.~. _ . '

_."V.alho.' . ' , . '." cc 3.o .:A.~ duas autorIdades 'cclllI~ :sel'áo nom:ea:-
;'. _ . - . _: "_ .... .das _pel? lDlperan:techele'~o:Pddar :exeautív:o,
0:5R. SE"~JA1UO ~ÇA:~omo,se segue .a:goJ:a com. cUJa l'epresentação.coincIUen:r w;-réfEiriilas'Ji"O-

a commissao de -petlçoes, dIgO que ·tne-parecemeações. .
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« 4:.° O gover~ador da pro~incia será presidente
da junta da 'fazenda, promoverá o seu melhora
mento ·de finanças, e a manterá na organiiação
em que se acha, até que a assembléa geral consti
tuinte lhe dê em breve a melhor fórma possivel.

« 5." Para desafogo, e liberdade dos povos, ha
verá em cada provincia um juiz do povo, a quem
este recorra nos casos de oppressão, para apre
zentar na côrte ás suas queixas, o que o mesmo
juiz do povo deverá fazer ex-omcio.

« 6.° Sem embargo do exposto no artigo prece
dente, fica livre a qualquer pess-oa o direito de pe
ti.ção para recorrerem como e quando lhes con
VIer.
. «7.° O juiz do povo será eleito com pluralidade
relativa pelos eleitores de parochias, reunidos nas
cabeças dos districtos, e pela f6rma da -eleição dos
deputados' .

«8.° A eleicão do juiz do povo deverá recahir
exclu~ivamenteem pessoa de conhecimentos, luzes
e prudencia, e que tenha a geral confiança, e
amor dos povos. .

«9.° O governador, commandante das armas, e
juiz do povo deverão residir no centro e capital da
provincia, para commodidade igual dos recursos
e da administração publica. . '.

« 10. A commissão respectIva proporá a assem
bléa o regulamento, attribuições, e ven~imen tos
das autoridades expostas no .prezente proJecto.
. «.Paco da assembléa geral constituinte e legis

lativa do Brazil, 7 de Maio de 1823.-José de Souza
e Mello, deputado pela província das Alagoas. »

O SR. ANDRADA. MA.CILUlO declarou que na sessão
seguinte otrereceria tambem um projecto sobre
esta mesma materia, para ser tomado em conside
ração com o que se acabé!-Ya de lêr, e o Sr. Gomide
disse que tambem traria outro, para ser attendido
com os dous primeiros.

O SR. PRESIDENTE assignou para ordem do dia a
continuacão da nomeacãollas commissões e jun
tamente ã do thesoureiro da assembléa.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-.Ma
noel José de Souza França, secretario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JOsÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA

lllm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constitUinte
e legislativa do imperio do Brazil, tomando em
consideracão, que pela irregularidade da nomeacão
do deputâdo eleito pelo districto doCuyabá, e 1>a
raguay-Diamantino,. onde não concorrêrão os votos
do collegio do districto' de Mato-Grosso, ficaria
sem representação na assembléa ~ste ultimo dis
tricto, se não se désse a este respeito alguma pro-o
Tidencia, rezolveu que se proceda no referido dis
tricto de Mato-Grosso ã eleição de um deputado,
que concorra com o já nomeado por Cuyabá e Pa
raguay-Diamantino, por esta vez s6mente, e que
elle venha quanto aptes tomar part~ J?os t~abalbos
da mesma assemblea. O que partiCipo a V. Ex.
para que, levando-o ao coDhecimento. de Sua Ma
gestade se passem as ordens necessarias. Deus
guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em 7 de Maio
de 1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.

PARA PEDRO JosÉ DA COSTA BARROS
Tendo-se verificado pela commissão dos poderes
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a legalidade do diploma de V. S. para deputado da
assembléa geral constituinte e legislativa do im
perio do Brazil, pela província do Ceará-Grande;
rezolveu a mesma assembléa que V. S. venha
tomaI assento e ter parte nos seus augustos tra
balhos. O que participo a V. S. para sua intelli
gencia. Deus guarde a V. S~ .Paco da assembléa,
em 7 de Maio de 1823.-José Joaquim Carneiro de
Campos.

PARA MARTIM. FRA.~CIs<;O RIBEIRO DE ÁJ.~DRADA.

Illm. e Exm. Sr.-'-A assembléa geral constituinte
e legislativa do impario do Brazil,' tomandQ em
consideração a necessidade da mais prompta expe
dição em, se imprimirem os escriptos, que manda
remetter á typographia nacional, ordena que a
junta da directoria da mesma typographia tome as
medidas necessarias para que Se consiga na impres
são dos ditos papeis a maior brevidade possivel. e
se evite desde já o deleixo com que se tem traba
lhado no projecto do regimento provisorio. tão ne
cessario para o desempenho regular das augustas
funcções da mesma assembléa. O que V. Ex. levará
ao conhecimento de Sua Magestade Imperial. Deus
guarde a Y. Ex. Paço da assembléa, em 7 de Maio
de 1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.

Sessão de 9 de Maio de ~8e3

PRESlDENCIA DO SR. BISPO C.\PELLÃO-MÓR.

Aberta a sessão pelas 10 horas .da manhã. leu o
Sr. secretario França a acta da antecedente.

O SR. ALENCAR notou que faltava na acta o pare
cer da commissão de poderes sobre o diploma do
Sr. Pedro José da Costa Barros; e tendo reconhe
cido o Sr. secretario a falta, foi approvada a acta
com o referido aditamento.

O SR.. SECRETARIO CARNEIRO' DE CAMPOS leu o se
guinte omcio do ministro de estado dos negocios
da fazenda:

« Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Impera
dor pelo omcio de V. Ex. de 7 do corrente mez que
lhe foi presente, fica inteirado de que a assembléa·
geral constituinte legislativa do imperio do Brazil
acaba de ordenar á junta directora da -typographia
nacional a prompta impressão do projecto de. regi
mento provisorio. e mais escriptos necessarios ao
regular d~sempenho .das suas funcções. O que V•.
Ex.·levara ao conheCImento da mesma assembléa.
Deus guarde a V. Ex. Paço, em 8 de Mitio de1823.
Jl1artirn Francisco Ribeiro de Andrada,.-Sr. José
Joaquim Carneiro de Campos. »

O SR. SECRETARIO FRANÇA 'leu o parecer da com
missão de petições em que indi.cou as direcções que
devião ter os seguintes requerimentos:

De Joaquim GonçalvesLedo, Joaquim Alvares de
Oliveira e Venancio Henriques de Rezende.-A'
commissão de poderes.

De José Fernandes Gama.-A' commissão de le
gislação e justiça civil e criminal.

Observárão alguns senhores que a commissão de
petições se dava a um llU"go ~ desnecessario tra
balho, .escrevendo o seu parecer sobre todos os
requerimentos d~gidos á assembléa, e que bastaria
indicàr a direccão .de cada um, para a tomarem
logo directameIÍte da dita commissão.-Assim se
decidio. '.

Annunciou-se ao Sr, presidente que estava ã
10
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porta da salã da assembléa o Sr~ Navarro ªe Abreu l( Conheceu V. li. Imperial. e conheceu rapída
deputado pela província de Mato-Grosso; e sabindo mente, que a grandeza -do poder gera- 4e necessi
os Srs. secretarios, na fórma do estylo. a busca1-<l, dade o abus~,' que a fraqueza humana impede Q
o introduzirão na sala; e tendo o dito Sr. deputado pon~ual desempenho ~e attribuições exageradas;;
prestado o juramento, tomou assento. . dahi o desgoverno, dahl a oppressão do povo, cujas
. Fez-se a chamada, e acharão-se presentes 52 Srs. carnes maceradas preãa 'Vorazcs corvos süciae:s, zan
deputados faltando por motivo de molestia os ~ãos políticos, ~gentes corrompidos, e inertes au
Srs. Furtado de Mendonça e Rodrigues de Carvalho. 1.ICOS..Co~heceuma!sV. M. Inlperial que a justiça-

O SR. PRESIDE:>."TE fez repartir pelos Srs. deputa- e a pmneua das vJrtudes, e na qual se encerrão·
dos o projecto do decreto do Sr. ltodri,gues de Car- todas, e q~e a sua prati~~ sempre util ao lJU:e a
valho tiara a revogação do alvará de ,31) de Março exerce; VIO que restitulf a nacão o que lhe" deve
de 1818 contra- as sociedades secretas. pertencer na organisação social; era consolidar; e

Passou-se á ordem do dia; e começando-se pela melhor segurar os direitos essenciaes ao monar
colJ1missão' de legislação, resolveu-se que fosse de cha, dir~itos sem cuja exis,encia não póde haver
sete membros; e procedendo-se á votação sahirão verdadeIro conceito de monarchia.
eleitos os Srs. Antonio Rodri~~es Ve11050 de Oli- IC Depois deste sem par esforço de sabedoriae
Teira, José Antonio da Silva .wIaia, D. Nuno Eu_generosidade menos pesáo na minha balanca com
genio de Locio, Bernardo José da Gama, José Tei- quanto muito devão pezar, o trabalho, e âs;idui
:xeira da Fonseca e Yasconcellos, Estevão Ribeiro dade incansavel, com que V. i\L Imperial tem atten
de Rezende e João Antonio Rodrigues de Caryalho. dido a concertar, e fazer continuar o harmonico

Como era meio-dia mandou o Sr. presidente sabir andamento, ainda das mais pe~enas rodagens da
a deputação incumbida de levar a Su~ Magestade complicada machina do Estado. Mas a admiracão,
Imperial o voto de gracas da assemblea, .pela fana como tudo que ê humano, tem o seu maximo'; ()
que dirigira á mesma assembléa no dia da sua ins- qual u~a vez tocado, segue-s~ a gradual declinação
tallação. Voltou pouco depois a deputação; e o do sentimento, quandoa nowdade o não refresca.
Sr. Andrada Machado. como orador deHa, leu o Foi este o etreito .que produzirão na assembléa os
seguinte discurso que fizera a Sua Magestade : nobres sentimentos de civismo, e verdadeira libera-

(C Senho~.-A deputa~o,. a qu~ pertenço, orgão lidade com que V. M. Imperial salpicou a sua gra':'
da assemblea geral constltmnte. e com o maior pra- ciosa falIa, que rociando-nos, como o orvalho da
zer, qll.e vem apresentar a Y. M. Imperial as reso- manhã, excitárão de novo a marucente admiracão.
luções da ~esma as~embléa, e os seus puros votos (I Uma só-corda, senhor, que podia parecer dis
~e agradeclmen.to. Senho!, nunca foi ·V. ~. Impe- cor~e no ~em orden~do. concerto, mas que sem
nal, nunca poderá ser maIOr; do que no dIa memo- dUVIda devla de contnbmr para o geral etfeito da
rando de 3 do presente mez, quando no meio dos harmonia. ferio os nossos ouyidos. Seria possivel
anciãos da patria, animado dos mesmos'sentimentos que desconfiasse V. 1\1. Imperial que a assembléa
de ternura, e afinco ao Brazil. de amor da ordem e brasiliense fosse capaz de fazer uma constituição
da liberdade genuina, augurou a nós, e á nossa menos digna da nação e de V. M. Imperial? Não,
posteridade o esperançoso prospecto da geral pros- senhor, semelhante suspeita não seria consoante
p~ridade, que, graças â providencia, desponta ra- C?JD? geral }eor de conf!.ança, que respira todo o
alante, torneada pela paz, concordia, e fraternal dISCurSO de , . M. ImpenaL ' .
união, e extreme das densas nuvens das desavencas cc V.l\I. Imperial está·com razão seguro, e deve
civis. insensiveis seriamos nós 'ao grito das nossas estar, que a assembléa brasiliense não se deixará
consciencias, e cégos á luz da verdade se desconhe- deslumbrar pelos fogos Jatuos de theorias imprati
cesse~os o desinteresse, a g~nerosidade, e a gran- caveis, criação de imaginações escaldadas ; antes
deza d alma de V. M. Impenal, os seus paternaes pelo .contrario guiada .p.elo pharol da eX'periencia,
disve110s pelo adiantamento da nossa commum pa- a UDlca mestra em pobtlca, accommodara com dis
tria, mesmo' no silencio de todas as instituicões cernimento as novas instituições á materia, que é
liberaes, no torpor de todas as autoridades. • dada, e que não está no seu poder mudar; ella
_.. (( Insensatos e injustamente prevenidos nos mos- conhece que de outra arte perderá as d~spezas do
traríamos, se nào descortinassemos nas francas e plantio, e a nova planta definhará á vista de olhos,
leaes expressões de V. M. Imperial os sentimentos e por fim acabara por não poder apropriar para'
de verdadeira constitucionalidade, e o espirito, não nutrir-se succos hecterogeneos ministrados por um
dessa liberdade espuria, ou antes llcenca, que mar- solo inimigo. A .assembléa nem trahirá os. seus
cha ~empr~ ataviad3; com as roupas ensã.nguentadas committentes, otrerecendo os direitos da nacãQ em
da dlscordla, mas snn da verdadeira liberdade filha baixo holocausto ante o throno de V..M. IIDperial,
de uma- regeneração, que pesa Com prude~cia o que não deseja, e a quem mesmo não convem tão.
bem, e o. mal:!ias illnovações politicas que nãode&!adante sacrificio, nem terá o ardimento de in
sacrifica.a geração presente á futura e m~nos aban- vaair as prerogativas da corôa, que a .razão aponta
dona O, mteresse real do individuo, que sente ao COmo complemento do ideal da monarchia; a assem
presumpto .de collecções metaphisicas, que estão bléa não ignora, que· ellas quando se conservão
fóra da esphera das sensacões. nas raias proprias são a mais eflicaz defeza dos

_ (C Como r:tão se penetrana de respeito, como se direitos d? cidadão, e o maior ob~tac?10 á irrupção
~ao .eu~h~rla de tern!U"a a assembléa dos pais da da tyranDla,' de qualquer denommaçao que seja.
p'atna a VISta de um Joven priucipe, que volunta- (( Estes são. senhor; os sentimentos da assembléa,
rlaDlente provocou a reunião de uma assefubléa., conteudos nas resoluções, que a .deputação tem a
que deve dividir, e diminuir o poder, que'indiviso honra!le pôr na presenca de V. M. Imperial, as
e .em toda a sua totalidade possuião de facto os se~ quaes não tenho feito. inais do que parafrazear.·
P!edacessore~? Muito seria isto p~a qualquer prin- Nestes sentimentos permaneeerã inabalavel, e com
clpe, po~co e para V. :M. ImpenaJ, cuja conducta a. sua inspiração, e guiada pelos dictames'da mais
magnamma nos tem acostumado a maravilhas. " - clfcumspecta prudencia marchará na sua espinhôsa
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« 1~. .A.lé~ das reuniões .ordenadas por esta lei,

podera o presIdente convocar para consultar o que
lhe aprouver, ou todo o conselho ou parte adver
tindo, que sejão p?n~ipalmente ~quelles' de entre
elles a lfUem men(lS mcom.mnit.. " ""-"'~-~:_"'-+-". --.... v VV&&A.t'u.&.'=''''l.I.I.J ....llll\l..

« 11. O concelho não terá ordenado algum fixo:
nas reuniões porém determinadas por l:> esta lei,
onde é de necessidade a sua cooperacão, teráõ os
conselheiros electivos tão sómente unia gratificacão
diaria designada pelo governo, e paga pela fazenda
publica da respectiva provincia.

« 12.-Nas sessões ,ordenadas por esta lei, nas
materias da competencia necessaria do conselho
terá este voto deliberativo, e opresidente em caso d~
em,pate o de.lI1!alidade. ~as convocações.poiém que
fica0 ao arbntno do presidente, terão os conselheiros
tão s6mente voto consultivo. '

« 13. Tratar-se-hão pelo presidente em conselho,
todos os objedos, que demandem exame, ejuizo, taes
como os seguintes: .

cc 1.0 Fomentar a agricultura, commercio, indus
tria, ar~es, salubridade, e commodidade geral;

cc 2.0 Promover a educação da mocidade;
cc 3.0 Vigiar sobre os estabelecimentos de cari

dade;
cc, 4.0 Examinar annualmente as contas .da receita

e dcspeza dos conselhos;
cc 5.0 Decidir os conflictos de jurisdiceão;
« 6.Q Suspender magistrados. •
c( 14. Não cstando'o conselho -reunido, em todas

estas materias proverá o presidente, como fôr justo,
submettendo depoiso que hOllver feito á approvacão
do conselho. •

« 15. Todos as resolucões sobre as materias
acima especificadas seráõ publicadas pelaformula-
o presidente em conselho rosolveo-...

« 16. Ü governo da força armada da provincia
de la e 2a linha compete ao commandante mil1itar,
e .é independente do presidente, e conselho excep
tuão-se as ordenancas, que são sujueitas tão sómente
ao pr~sidente. e com quem nada tem o governo das
armas. Exceptua-se tambem o recrutamento, que
deve ser f\;!ito pelo presidente, a quem o corriman-.
dante militar participará a n.ecessidade do dito
recrutamento.

{( 17.. A administração daJustiça. é independente
do preSIdente e conselho; pode porem o presidente
em conselho suspender o magistrado, em casos
urgentes, e quando se não possa esperar resolucão
do Imperador; dando porém logo parte pela secre
taria da justiça, do motivo, e, 1;1rgcncias da sus-
pensão. •

cc 18. A administração, e arrecadação da fazenda
publica das provincias, far-se-ha pelas respectivas
junlas, ás quaes presidirá o ~esmo presidente da
provincia, da mesma forqla, e 'maneira que a pre
sidião os antigos, governàdores, e capitães gene
raes.

cc 19. Se alguntdos conselheiros electivos abusar
da sua autoridadé, o Imperador o poderá suspender
dando parte motivada á assembléa, e neste caso·
entrará em seu lugar um supplente.
, 20. Ficão revogadas todas; e quasquer leis e
alvarás, carlas regias, decretos, ordens, c determi
nações, que em alguma parte se opponhão ao que
vai determinado. Paço da assembléa, 9 de Maio de
1823.-0 deputado, Antonio Carlos Ribeiro de An
drada j[achado e Silva. »-Ficou para a segunda
leitura. . .

,Depois de lido requereu que fosse· tomado em·

.~eira, esperando,~1Íe"a feitura sua lhe d,ê honra,
-e seja digna do brioso povo brasiliense; e de V. M.
Imperial seu illustre chefe. li ,

Acabada a leitUra disse que Sua Magestade lhe
déra a resposta seguinte:
_ (( Eu me lisonjeio muito vendo que os serviÇO.s

que prestei em beneficio da nossa cara patria são
louvados pela nação representada na assembléa
geral constitúinte~ e legislativa deste im:perio.
Dou-me por bem pago, e a não me faltarem as forças
heide continuar a presta-los a fim de desempenhar
o honroso titulo de defensor perpetuo do Brazil,· e
de mostrar sempre a par delles a minha constitu
cionalidade. IgUalmente agradeço sobre maJ;leira á
assembléa a deliberacão em ,que está de 'fazer uma
constituição, digna de mim, digna de si, e di!!"Da
da nação brasileira, que tão credora é de receber
em premio do seu brio, valor e generosidade, uma
constituicão que lhe assegure aquella justa 'liber
dade, quê é a unica, que lhe póde acarretar lou
vores, conciliar amigos, e cobri-la de'felicidades. »

A assembléa declarou que esta resposta era rece
bida com muito especial agrado.
, O SR. A:SDRADA MACB.\DO pedio licenca para lêr
o projecto sobre a fórma dos governos provinciaes,
que na sessão antecedente promettêla apresentar,
e leu o seguinte: , -

« PROJECTO DE LEI

« A assembléa geral.constituinte e legislativa
brasiliense decreta:' .

« 1.0 Ficão abolidas as juntas provisorias de
governo, estabelecidas nas provincias do.... imperio
do Brazil, por decreto das côrtes de Lisboa de Se-
tembro de 1821. '

cc 2'.0 Serã o governo das provincias confiado pI:O
visoriamente a um presidente e conselho.

cc 3.0 Opresidente será o executor, e adminis
trador-~eral da provincia, será da nomeacão do
Imperaaor, e amovivel ad nutu'm. ~

c( 4:.o Para o expediente terá um secretario, que
será tambem o do conselho, mas sem voto, o qual
será igualmente da nomeacão do Imperador, e amo-
vivel ad nutum. •

cc 5.0 Tanto o presidente, como o secretario terão
orde~a~o pago pela fazenda publica da respectiva
proVlncla. ,

cc 6.0 O presidente despachará por si só, e deci
dirá todos os negocios, em que segundo este regi
mento senão exigir especificamente a cooperacão
do conselho. •

cc 7.0 O conselho nas pl'ovincias maiores cons
tará de seis membros, nas menores de quatro.

cc 8.? Tanto em umas, como em outras o magis
trado mais' condecorado, e a maior patente de orde
nanças da capital, ~erão membros natos do conselho,
e os restantes dous, ou quatro, serão electivos, e a
sua efeição será. pela mesma-maneira, e modo,
porque se elegem os deputados á assembléa. Ele
ger:-se-hão, mais dous supplentes n~s pro-v;incias
maiores, e um nas menores, que suprao os lmpe;.
(tirnentos dos ordinarios.

cc 9.0 Este conselho se reunirá duas vezes em
cada anno, uma em 1 de Janeiro, e ou~ em 1 de
Julho; cada uma destas sessões não durará mais
de 15 dias, saly~ se por affiuencia denégocios im
portantes unammemente apontar o mesmo con
selho, que se deve prorogar por mais algum tempo,
o qual p~rém nunca poderá passar de 10 dias em
cada sessao•. : ' .',
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consideracão com os outros relativósao _mesmo
objecto.•
. O SR. GoHIDE igualmente pedio licença para

ler o se,! projecto~em relat1Vo.aos g~v~.os das
_-.n_;.........1I0C!' a ,..n:n6'tolnifn. nos te-rmos 5eoamnte_-
J'a.V"'&.I.&"'''~' " ............................._ .........

« PA.1L-\ REGUL.UIE!'"TO DOS GOVER:.~OS PROVINCI.\ES
DESTE DlPERIO DECRETA-SE o SEGlJINfE:

« 1.0 Haverá em cada província um p~denle
nomeado. e autorisado pelo poder executIVO p~
promover" e inspeccionar todos os ramos da admi
nistracão.

I{ 2:0 Sobre elIe ficará todo o pezo da responsa-
bilidade, certa. e precisa.

, I{ 3.0 Seu emprego será.triennal. . .
I{ 4.0 Poderá ser destitwdo no trienmo por má

gestão. .
I{ 5.0 Não será recondUZido.
I{ 6.0 Ouvirá préviamente ~~ tud~ _o conselho

provincial; e nos ~s. que eXIJao declSao urgente.
lIDIDediatamente depOIS.

« 7.0 O conselho provincial _se~ co~posto de
quatro conselheiros, e um ~ecretario,.eleItos pelos
collegios eleitoraes á pluralidade rela~~,a de votos.

I{ 8.0 De trez em trez annos en~o novo secre
tario, e dous novos conselheiros, eleltos pelo mesmo
methodo.

I{ 9.0 Do primeiro tr!ennio~õ p~r sort~ os
dous conselheiros exclUldos, edos lr1enlllQS segwntes
os mais antigos.

I{ 10. Os conselheiros não serão reeleitos, sem
intermediar um triennio.

« 11. O secretario será reelegivel.
I{ 12. O conselho será isento de responsabili-

da~. .
I{ 13. Cada conselheiro dará o seu parecermot1va

do que se escreverá, sendo livre ao presidente adop
t<J ou não as razões dos conselheiros, que nunca
lhe' serviráõ de meio de justificação. ...

« 14. Haverá em todos os actos publiCldade, e
notoriedade geral.

« 15. Qualquer. ficando responsavel áve~cação.
terá direito de analisar, e publicar pela 1mpren~

os votos dos conselheiros, e as decisões do presl
dente.

I{ 16. Haverá mais em cada provincia um com
mandante militar, posto pelo poder executivo, e
por elle amonvel. Paço das cortes, 9 de Maio de
1823.-Antonio Gonçalves Gornide. »-Ficou para
segunda leitura. ,

O SR. PAULA E SOUZA: - Peço ~cença para lêr
uma proposta. Um dos nessos malores deveres- é
fomentar todos os meios de auxiliar o thesouro
publico, e um delles é o que appresento nesta
proposta, quepor 'ser mui clara escuso motiva-la. Eu

: vou lê-Ia:
(C Proponho: lo. Que a bem da fazenda nacional

de todo o imperio se diga ao governo que faça
suspender a apresentação de' todos os beneficios
ecclesiasticos ainda,mesmo os curados. ficando a
cargo dos bispos proverem a estes interinamente. e
vagos aquelles. . . .

« 2.0 Que todas as congruas competentes aos
beneficios eI1-trem no thesouro publico, e nunca se
.distribuão. como se tem usado.

« S.o Que esta providencia dure até que se
estabeleça uma consti~uição ecclesiastica da í~eja
brasiliense, ou um,a 1e1 regulamen~ a tal resl'e1to.
Paço da assembleageral9 de Malo de 1823.-

o deputado. Francisco .de Paula Souzae Mello )t.-

Ficou para segunda le1tura. _
.O SR.· !rART~S BASTOS:-:-Eu peço a

A
• attençao

da assembléa para o 'Projecto que vou l~r. e que
julgo muito urge~te•. l!:ujá exp~z.em ~~o de 5 do
corrente os motivos que me aetermmao a' appre
senta-lo:

I{ Proponh~:1.0 Que se conce~aplena, e c.ompleta
amnistia a toaos aquelles que dlreC.ta. oum~
lamente se tenhão envolvido em obJ~ctos politic~s,
pelo que respeita á sagrada caum.damdep«:nd~nc1a.
e ao syStema de governo monarchico cons~tuclOnal.
que felizmen te temos adoptado; quer se achem
;PIesOS, ausentes. ou expatriados.

I{ 2.0 Que a presente amniStia sej~ ~~tensiYa; a
todas as pessoas. contra quem se tenhacJacomeçado
processos. ou pronunciado sentenças. Paço da assem
bléa, 9 de ~lalo de 1823.-Antonio Marli'1lsBastos.»

Feita a leitura requereu o seu illuslre autor
que se declarasse'urgente, e entrou em discussão a
urgencia. . .

O SR. SECRET.-\RIO FRANc.\:-Eu voto a favor da
urgencia. .E' necessario, Sr. presidente, derra~ar
generoso balsamo sobre as leridas. q~e mUlt~s
cidadàôs têm recebido do go'·erno. por dive.rgenCla
de suas opiniões politicas em tempos de cns-:, em
que talvez fosse mister á segw:~ça. pu~lica _a
praticade meios ,·iolentos. que. Ja hOJe nao ,sao
precisos. Eu não entro no conliec1ID~ntodos mot~yos
que derão cansa e fizerão necessanos esses melOS:
o que digo é que fossém elIes qu~es fossem. tem
cessado a"'ora que nos vemos reumdosnestaassem
bléa. E'ne~essario. pois, repito, que lancemos salu
tilero' balsamo sobre suas feridas.

Porque havemos nós deixar correr dellas por
mais tempo o corrosivo vurmo do odio e da
vingança, quando sabemos que.dilatando-se este
pelos amigos e parentes dos queiXOSOS. deve P?r
força engrossar um partido de. mal.contentes, c,!Ja
dissidencia póde vir a ser noclva a ca~a publi~a
da nossa independencia'? A nossa força. Sr. pr«::~l
dente. consiste mais na intimi.dade da nossa umao
do que no numero dos nossos soldado.s: desunidos
seremos sempre fracos quand~ umdos seremos
invenciveis. Congracemo-nos. pOlS; congracemo-n?s
que assim o exige o bem da nossa ca~sa; e seja
a medida que adoptemos para esse etre1to o esque
cimento dos erros, dos desvios. e suspeitas pas
sadas.

O SR. CRUZ GouvÊA :-Sr. presidente: as pro
vincias do Norte estão em desordem como a todos
é notorio; e que fará a provincia do Ceará dividida
em partidos, uns a favor do Por Bem Barbosa,
outros da causa do Brazil '? quando souber que está
preso o se,u deputado? o Rio-Grande acha-se gover
nado pelo presidente Manoel Pinto, um secretario.
e odeputadocommandante Ântonio Germano, como
se vê das representacões do povo de Porto-Alegre.
A Parahyba, que unánimemente adherio á causa do
Brazil, já mandando para aqui seu procurador. e
deputados, já enviando tropas para a Bahia, já
guarnecendo suas praias com l~dos batalhões dos
filhos dos lavradoresquevoluntarimente se otrerecem
para re~ateras baionetas e!1ropéas C{Ue a ,ameação,
não esta em socego: o pres1dente Vai para um lado,
o governador das armas para outro; Elntregue 'o
commando a um coronel demilicias; e para desgosto
geral de toda a província quandõ acaba 'de acclamar
com a maior pompa e prazer o seu augusto impe-
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rador eõntitucionaL e defensor perpetuo, recebe a ~, porém que por má sorte se -achão hoje oppri
portaria para se devassar dos que durida..c:;sem· da ~dos, presos na~a das Cobras, e arrancados do
constitucionalidadedo imperador., e de seus minis- selO de suas familias; e porque crimes'? Por meras
tros, como se fossem os teIDB""S do marquez de suspeilas, por crimes fabricados por infames dela-o
Pombal. Sr. presidente, aParahyna não fez Bernarda; tores, e..c:ses vermes do E...c:tado.,
elIa não quer mercês; só quer uma constituição. Se moHTos de desconfiancas fizerão,que muitos
liberaL Pernambucoacaba agora dedar umaamostra B~ileir.:>sdUY'idassem da juSti-:,a da causa, e de seu
da scena de S. Domingos; e Alagõas goza de pouco felIZ resultado em quant-o I}ão eslava generalizado
socego aqui oS.homens de gravata lavada oupedrei- já não existem estas desconfiancas; antes todo~
ros livres (como lhes chamão) clanlão contra o conyencidos h~je dest'jão vê-la éoncluida, traba
despotismo; o Sr. YeDozo de OliTeira tem dito lhandoparaomesmo fim. Sendoporlantodapolit!C3.,
nestas salas que eDes são innocentissimos; que da e prudencia de todos os governos, aindadespoticos,
devassa não resulta culpa; e que o ministro merece depois de taes mudancas, e convulsões concederem
!lue se lhe dispa a béca; e o publico sabe que Sua uma amnistia geral; julgo ser do deyer desta
l\Iageslade o imperador quiz mandar queimar esta augusta assembléa, no comeco de seus trabalhos,
maldita devassa. Sr. presidente, esla assembléa é o este passo magnifico, e gen·eroso, lançando desta
tbermometro. onde os povos observão lodos os dias forma um véo sobre crimes de opiniões, sobre erros
a altura da sua felicidade futura. Portanto, a bem politicos, e restituindoá afilicta, e lagrimosa espcsa
do imperio, e do mesmo imperador, voto pela c perdido consorte, ao pai o aus~ntefilho, ao irmão
urgencia da amnistia.. - o opre,sso irmão, ao amigo o saudoso amigo.. e ao

O SR. PINHEIRO DE OUVEIR!.:-(Não o olll'irão Brazil inteiro cidadãos ute~s, ebenemeritos; excep--
os tachigraphos.J tuando todavia alguns presos de Pernambuco, que

de certo não deyem regTcSS<1r á sua p<1tri<1 para. a.
O SR. VELLOSO DE OLlVElR.-\ :-Eu, Sr. presidente, não perturbarl~m,jáque desgraç:adamente seduzidos:

não proferi uma sentença absoluta contra o desem- não sei porque máo genio, se desHzárão do caminho
bargador denssante; falIei condicionalmente," e da moderação, e de seus deveres, insurgindo-se
disse que se era verdade o que deDe geralmente se contra o governo civil, e causando derramamento
aflirma"a, e dizião os mesmos illustres deputados de sangue; pnrém tambem não approvn que estejão
com quem eslava falIando sobre abusos praticados em prisões apertadas, anles tenhão <lquelles soc-·
na deyassa, bem merecia até que se lhe despisse a corros e aliyios que se deye esperar da justiea e
béca; e confesso que isto mesmo, que não passou humanidade em que se firma o governo das leis, e
de uma conversação particular, não esperava quese não os homens. 'oto, pois, pela saudavel medida da
relatasse nesta augusta companhia. Xessa occasiao amnist!a.
acrescentei, e agora repito, que a falta de corpo O SR. ANDR;.\D.\ MACHADO: -E' isto O que eu ia
de deliCIO era insanavel; e que,Qs juizes commis- dizer; da urgel1cia é que devemos tratar; e que
sarios não podião afastar-se dos termos reslriclos não hasemelhant~ urgencia é o que eu mostrarei;
a 'expressos do diploma dacommissão, pois ha muita não falIarei por ora na salubridade e prudencia da
differença entre juiz ordinario e juiz commissari(l: medida, ba muito que dizer pró ou contra, mas este
o l° faz tudo quanto convem ao descubrimento da não é o lugar. Disserão os nobres deputados que
verdade e punição dos rêos: 0;20 súmente o que se ha discordias por opin!ões politicas, quero conceder;.
lhe ordena, ficando até, muitas "ezes, as dilig~n- mas a amn!stia remedia as discordias, abafa a diwr
cias subsequentes á devassa a cargo de outro gencia das opiniões poEtkas? creio qu~ não;' a ques-"
magistrado. tão fica sempre a mesma, e se reduz á seguinte :-

O SR. CAR:\'EIRO DA CU~HA:-Eu tive nuticia E' a amnistia remedio apropositado para produzir
que se mandára tirar uma devassa geral, e que um união de opiniões? Creio que não, torno a dizer.
de seus artigos era conhecer dos que duvida"ão da O processo com que se formão opiniões na cabeça
constitucionalidade dos ministros de estado; não do homem é lento, e o meio de as extirpar não póde
posso' crer que seja verdade, mas se tal succedeu, é ser senão lento igualmente. Eu não decido cathe
para mim um caso novo, um precedimento espantoso goricamente que a amnistianão possa concorrer para'
e digno do maior reparo; é um acto o mais impo- adoçar a fermentação em certo tempo, mas nem
litico, e arbitrario (que segundo o meu juizo) podia sempre o conseguirá; e nunca de todo, e de um
praticar o ministerio, fazendo-o principalmente golpe trará ao aprisco da moderação opiniões exa-.

,extensivoáprovinciadaParahyba, cujopovú adherio geradas. Mas, Sr. presidente, nào é por opiniões,
unanime á causa do Brazil, lJ.uando ainda vacilavão que se acha alguem preso; eu cuido que nenhum
os povos das mais - provinclas limitrofes, e que magistrado pronunciaria a um seu concidadào por
resentido dos males de 1817 por as muitas devas- pensamentos e opiniões; mas.sim por factos, filhos
sas, que ali se tirárão, é nas quaes sahirão e expressão de opiniões damnosas ao bem social. Se
criminosos todos quantos tiverão inimigos, não porém houve magistrado que pronuncioualgum cri
póde deixar de olhar com horror para semelhante minosodeactos, que alei não erigira, nem podia erigir
medida. Se ogoverno rec~ioso de algum movimento em crime, elie tem responsabilidade, exija-se-Ihe.
tomou aqui medidas 'extraordinariás, e violentas, Se pois a amnistia que rola sobre opiniões não
talvez mais por sugestões de muitos; que quizerão se póde applicar a factos que é o' cajlo dos réos pre
estabelecer sua fortuna sobre a desgraça alheia, do sumptos, e lhesépor isso inutil, como será urgente?
que por verdadeiros motivos, como agora é notorio, De mais, Sr. presidente, proficua que fosse, era.
já não existem felizmente estes receios: além dislo tarde no actual estado do processo, quando sabemos
não é de crer qU&O povo, -que. hontem ,acclamando que até está já decretado o livramento summario; e
com enthusiasmo o Sr.-D•.Pedro, claramente esta- que por necessidade pouco ou nada ganharáõ em
b-flleceu ti governo constitucional, queira hoje materia, de tempo os que houverem de ser soltos; e·
destrui-lo; e muito i"priucipalmente aqueDes, que o peior é que os innocentes perderáõ muitõ re
mais se dlstinguirão, e trabãlhárãoparatão glorioso cebendo como graças o que dejustiçalhes pertence:>-
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e soltOs sem e::rnme; sobre suas des.,rrracadas cabeacas dos.na opinião publica por conspiradores contra o
pl~ará o net'oeiro da suspeita de ~inali~a .e. gov~no, e.cuja conspiração se affirmava ter ramifi
Por estas razões voto contra a urgenCla de ammstla, cacões em todas as provincias, o sér o fóeo de todàs
em quanto me não chega a vez de mostrar a sua as·desordens que inquietavão os povos. Logo se o
impolitica, perigo, e injustiça. ministerio, por essa portaria de que falIou um illu5-

d' d tre preopinante, generalisou a devassa, fez sómente
Agora, Sr. presid~nte, I!ão posso elX~ e cen- o que exima a se~nca. -interior do F.stado. sem

sorar as duras. e nao motivadas expre.~lJ?S de um ~ ~
. illústre deputado. que ex-cathedrá decidio, lrue. se cuidar de desaggravos pessoaes como falsamente se

devia tirar a béca ao magistrado. que p~nunclOu acabou de asseverar. Portanlo o maior elogio que
os réos; triste em verdade é a sorte dos maglStrado~ se póde fazer aos minist;,:.os de sua Sua Magestade é
se sem preliminar juizo podem ser appresentados á dizer que elles cuidáIão; por todos os meios que
Nacào como indignos do honroso cargo, que exer- estavão ao seu alcance, da salva~ão do Estado,
cem e apontados como bestas ruivas, como objecto amea~ado por conspiradores, eéprecisamente o que
do odio geral. E porquem,justo Deus. pelos deputa- elles praticárão. Tudo o mais são imputações ca
dos nacionaes, pelos mantenedor~ da ordem, pelus lumniosas que assentão em notoria falsidade de
membros de um dos poderes publicos, como aquelle facto. e que eu não posso nem de\"o out'ir a sangue

S t frio.de que elles fazem parte. . e em tão P?UCO empo
caminhamos tanto na carreIra da anarchla, que nao O SR. ALE~CAR:-Sr. presidente, sempre que se
dewmos temer~ Cresceu ainda mais o meu pasmo t~ta de medidas para soccorrer ahumanidade. oppri
ao ouvir outro illustre deputado. um magistrado mlda, eu as reputo urgentes; e como este projecto
encanecido na arte de julgar increpar e duramente é para uma amnistia, pela qual se aliviaráõ os ma
a outro magistrado por ter feito perguntas aos réos; les de muitos desgraçados. que gemem. eu não posso
jult1'ar de excesso de jurisdiccii.o, por não se lhe ter deixarde t'otar pela sna urgencia, inda mesmo de:
ord~nado pda portaria de ónde se originou a de- baixo unicamente deste ponto de~;sta geral; mas se
vassa! considerarmos as circunstancias pecuJiares. em que

Confesso que é para mim novo, e nO"issimo s~- nos achamos, ainda mais cont'encido eu fico da ur
milhante reparo. Sr. presidente, a todos os magis- gencia do projecto, de que se trata uma razão de
trados é não só permitlido, mas até l)rdenado fazt:r politica assim m'o' dicta. Sr. presidente, o que são
perguntas aos suspeitos de crime. uma \"ez presos, factos publicos não se podem occultar; e é neces
a lei o manda, a practica e est)"lo geral o prescreve; sario fallar com a franqueza, propria..de um re
quantos temos sid,? jnlgadores, o fizemos; até o presentante do povo. Desde 30 de Outubro do anno
iIlustre deputado que censurou ao seu collega; e se passado a marcha. dos negocios politicos do Brazil,
algum não cumpria com ,este de\"er. as relacões os não é serena, e regular. O governo tem tomado
reprehendião, e com razão pois o processo inlorma- medidas violentas, e anti-constitucionaes: tem-se
torio devia vir instruido com todas as peças que po- prendido homeus sem culpa formada; tem-se de
dessem servir para aclaramento da verdade, e para portado outros; abrindo-se uma devassa não só na
estremar-se a innocencia 'do crime no processo in- cõrte, mas J.>elas provincias. que nada menos é que
quisitorio. Se nisto é que peecou o magistrado uma inquiSIção politica; a liberdade da imprensa,
devassante, eu digo que merece elogios, e não cen- está quasi acabada. se não de direito. ao.menos de
sura. . facto. O Rio de Janeiro donde sahirão tantos papeis

O SR. AXDIUDA E SlLY.\ :-Eu não entro no exa- liberaes. até ãquella data, está hoje reduzido ao
me dos pro"eitos ou damnos que podem resultar da Diario das rendas, ao do Governo, e ao Espelho.
amnistia, só digo que não julgo urgente o projecto, Os escriptores de maior nomeada estão deporta
como o illllstre preopinante acaba de estabelecer. dos. ou presos; os espiritos aterrados; muita gente
Pedi a palaHa porque a todo o cidadão é licito de- timorata, desconfiada, e vacilante; teme-se, des
fender-se, de falsas accusaçôes, e eu as acabo de confia-se do despotismo; e o desgosto é geral final
ouvir de dous illustres preopinantes. Como minis- mente até mesmo os estrangeiros, que estão entre
tro de estado pesava sobre mim a responsabilidade' nós parecem reconhecer. e sentir esta verdade: um
da conservacào da tranquillidadepublica,edocuida- destes dias dous.'inglezes. aliás homens de bem,
do de evitar·que homens perversos e deslumbrados amigos do Brazil. e muito da liberdade de todos os
maquinassem contra a seguranca do Estado, e con- po\"os, me disserão em minha caza, em confian~ de
tra a vontade geral dos povos. "Escorado na grande amizade:-«Senhor, nasua patria nãohaagora liber
lei. da salva~o da patria, pJ:'imeira lei sobre todas. dade; a imprensa não está livre; existe uma inquisi- .
quando Sua Magestade estava autorisado tambem ção politica; e os animos estão desconfiados, é ne
como defensor perpetuo a tomar todas as medidas cessario que a assembléa dê a isto algum remedio,
que julgasse necessarias, eu faltaria ao meu dêver etc. >i -e eu não pude deL'Car de ·reconhecer com
se dei~asse de ~õr em execu~o o que exigia o bem elies estas verdades. .
da I}llnha patrla. Os dous lliustres preopinantes Não quero com isto atacar o ministerio; quero
ousárão atacar t? ministerio ~e Sua Magestade sem antes crer,. que elle obraria tudo debaixo do .ponto
reparar que pedia.a prudencIa que não avancassem de vista da salvação do povo; quero mesmo crer que '
proposições que não podessem demonstrar. ~'falso se persuadida~r necessarioá causapublica'o tomar .
que se man~8;Sse ~irar uma dev~sa dos que fallavão essas medidas; mas o facto é que essas medidas são
contra o IDlDlSterlO: o caso fOI este, e bem publico violentas; que se forão em algum tempo neces- .
nesta cidade.' sarias já hoje o não são'; e que é indispensavel re-

O povo em~umeroso concurso. e os procuradores mediar os males, que por ellas tem soffridoa liberda~
das provincias denunciãrão certos homens. como de publica, e individual. Eu sei que a salvação do
pertubadores da ordem ~stabelecida, e pedirão que povo é a suprema lei; porém tambem sei que foi
se procedesse a devassa para se conhecer. daextlmsão debaixo desta maxima, que Robespierre e seus col
de seus crimes e áe seus cumplir.es. Foi entãomdis- legas na França l?erseguirão a quasi 200,000 cida- .
,~ensavel tomar medidas contra individuos designa- dãos. Longe demun a idéa de querer comparar o
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nossô ministerio com o cruel Robespierre, e é por
iSso que eu quero, mesmo de commum accordo com
elle, visto, que alguns de seus-membros estão !?om-:
nosco identificados, remedi~ os males succedidos.

Eu fui test6munha, Sr. presidente, do quanto em
Lisboa uma devassa bem semelhante a. esta, a que
aqui se procedeu, acabou de perder toda a popula
ridade do governo portuguez; e ninguem me tira da
eabeca, que forão as perseguições de José da Silva
CarvâJ.ho a muita gente boa de Port~aal, quem
occasionou a revolucão das provincias, que agora
assola aquelle Reino: Tomemos pois o exemplo, e
fujamos de semelhantes males. Tratemos já de uma
amnistia, que lance um véo sobre o passado: sus
pendão-seessas devassas, acabem-se esses processos
infames, restabel~-se a liberdade da imprensa:
voltem aos seus lares os deportados; arranquem-se
das masmorras os infelizes, que ali gemelh, muitas
vezes só pelo odio,. calumnia, e malicia de-inimigos
e invejosos, que nestes tempos de perturbações
sévãõ seus depravadosgenios ;rnondu.::a-se a alegria
ao cora(;Õ,() de todos: e finalmente restabeleça-se a
liberdade, um pouco aterrada, e suprimida. A Na
çãõ espera isto de nós; a opimão publica o reclama;
e nós devemos mostrar ao Brazil, e ao mundo todo,
que somos guardas da liberdade, e que em quanto
cada um de nós puder levantar a vóz neste recintõ,
terão os cidadãos outros tantos propugnadores da
sua liberdade, e de seus direitos. - "
, Julgando-se a materia sufficientemente discutida;

propoz o Sr. presidenteseassembléa julgava urgen
te o projecto da amnistia, e venceu-se quesim. Em
consequencia disto fez-se segunda leitura, e man
dou-se imprimir para entrar em discussão.

O SR. SOUZA E MELLO tambem requereu que se
declarasse urgente o projecto que apresentára na
sessão antecedente sobre a nova fórma dos go
vernos das provincias.

O SR. ARAUJO VIA:'iN.\:- Eu entendo que melhor
será mandar esses projectos sobre os governos pro
vinciaes à commissão de legislação para formar
delles um s6, ,porque todos tres não podem entrar
em discussão sem alguma confusão; e podem, se
quizerem, ajuntar-se à commissão os Srs. deputados
autores dos projectos.

Depois de pequeno debate venceu-se tambem
que era urgente o projecto do Sr. Souza e Mello; e
como os dos Srs. Andrada i\'lachado e Gomide tinhão
por objecto a mesma materia re!iolveu-se que se
fizesse de todos tres segunda leitura. Feita esta,
mandou-se que fossem impressos para entrar em
discussão.

O SR. PRESIDEN.TE designou para a ordem do dia a
continuação da,nomeação das commissões.

Levantou-se a sessão às duas horas da tarde.
Manoel José de Souza França, secretario.

Sessão de ~O de Malo de f. 823

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR-
: Aberta a sessão pelas 10 horas da manhã, leu-se
a acta' da antecedente, e foi approvada.

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE ,C,uIPOS leu um
omcio do secretario de estado dos negocios do im
perio remettendo ao conhecimento da assembléa
uma repres_entação do governo provisorio da pro
vincia de Goyaz, relativo ao im'pedimento que tinha
o deputado da mesmâ provincia Joaquim Alves
d'Oliveira para vir desemp~as suas funcções

:;:<:

na assembJéa, e lembrava a providencia de ser
chamado o supplente Luiz Antonio da SilvaeSouza.
-Foi para a commissão dos poderes.

O mesmo Sr. secretario leu a resposta do Sr.
deputad.o 'p~dro José .da Costa Barros ao omcio que
se lhe dmg:Jra para vir tomar assento na assembléa
como deputado pela provincia do Cearã, concebida
nos termos seguintes:

« lllm. Enn. ·Sr.-:-Em cumprimento ao res
peitavel omcio, que v. ex., em nome da augusta
assembléa geral constituinte e le.,nislativa do im~

perio do ~razil, me dirigio com data de 7 do cor
rente, rogo 'a V. E.'t. queira levar a presença. ~o
soberano congresso o seguinte: Em consequenCIa
dos disturbios acontecidos no dia 30 11e Outubro
passado, procedeu-se à horrenda, monstruosa, e
execravel devassa, em que aleivosos, e infames de
senfreárão as furias, que tinhão no coração! envol
verão-me nesse pelago de horrores, e atrocIdades ;
pronunciou-me o ministro d'ella, e recebi a 9 de Fe
vereiro ordem de S. M. Imperialpara recolher-me à
forteleza de Santa-Cruz da Barra; d'ali, passados 11
ou 12 dias, fui removido pata a da Conceição, onde
fui retido até o dia lodo corrente inclusive, e d'ella
sabi com homena"'em na cidade; estado em que
actualmente me acho. Subirão à Relacão os autos
pelos quaes me julgárão réo: sustentoú esta a pro
nuncia I ! ! e manda-me, responder summariamen~e

a não sei o que; pois que ainda me não foi enun
ciada culpa; e como no accordão da mesma vinhão '.
comprehendidos réos, que se achão auzentes, e que
devião ser citados por carta d'edito, cujo prazo se
dilata ã mais 60 dias, requeremos, os chamados réos
presentes, ao regedor da justica paraconceder-nos
o responder-mos já, não -ficandôsrijeito's á delonga,
a que estão sugeitos os réos ausentes; de cujo reque
rimento não tenho ainda solução; e épor este mo
tivo, que não o"uzo appresentar-me entre os meus
irmãos para aprenderd'elles á fazer:a ventura deste
riquissimo imperio ; o que farei com o maior jubilo,
e ajuda-los-hei com o mais decidido interesse a le
vantar o magestoso edificio da nossa felicidade,
logo que o Areopago Brasilico me julgar innocente,
e digno de ter parte em seus augustos trabalhos; o
que espero do seu saber, da pureza de suas mtenções,
e da sua inabalavel justica. Cumpre-me finalmente
mostrar ao soberano congresso que eu fui nomeado
pela mesma provincia, que hoje me tem nomeado
para as presentes côrtes, para as de Portugal; o que
participei logo a S. M. Imperial, então principe-re
gente, rogando-Ihe me não obrigasse a partir, carre
gando com toda a responsabilidade áquellas côrtes,
que então mettião medo ; não me fascinárão oouro ea'
representacão ; posterguei estes dois idolos, s6 para
ter parte nos destinos da minha patria, e servirás
ordens de S. M. Imperial, por quem tudo troquei:
isto sabe-o S. M. Imperial,' sabe-o o ministerio,
sabe-o o Rio de Janeiro, sabe-o todo o Brazil, e
breve o saberá todo o mundo, bem como o qllt! se'
segue. Communiquei esta minha resolução á minha
provincia, e ella louvou o meu procedimento.

« Eu fui o primeiro deputado das provincias do
norte, que Íelicitou a S~ M. Imperial, Rela heroica
e magnanima resolucão, que tomou de ficar entre
D6s;. medida tão hum,ana, como sábia, e que foi a
percursora da dita, que hoje gosamos. Eu fui o que
no dia 10 de Outubro em acto dacamara desta
cidade defendi os direitos de Sua Magestade Im
perial, reprovando a idéa do juramentõ previa !Í
constituição brazilica, como, '\oiolenta" e inconstl-:-
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tucional, com sacrificio da minha nda, entregue a deputado fez a sua mocão relativa ao Sr. Pedro'
um partido dissidente; convocando para fazerem José da Cesta Barros, ê como o que elle pedia em
parte commigo muitos dos meU;5 amigos (entre os uma parte deHa já tostá feito, e não se verifiCa a
quaes são alguns dos presos na ilha das Cobras), a hypotliese da outra, com muita razão requer para
fim de apoiarem esta mocão ; o que elIes fizemo com a retü'ar; e deve defirir-se aos seus rogos. s~ o
a melhor conàescenàencía, e maior enthusiasmo. illustre preopinante quer usar do direito de petição"

u Eu fui (lue em dias de Setembo escrevi para a a favor desta ou de outra pessõa, póde faze-lo, mas
minha provincia, rogando-lhe fosse a primeira das em mocão propria; a do Sr. Atencar deve retirar-se.
do norte em proclamar a Sua:Mag~tade Imperial, Demais, eu não sei para que ha de ir denovo á com
imperador const.itucional do imperio do Brazil, e ,o missão este negocio com a resposta do Sr. Pedro
consegui, sendo elle acclamado 8lli promptamente, José da Costa Barros. A commissãodiz-o Sr. depu
e com a maior effusão de coracào. tado póde vir tornar assento;-o Sr. deputado res-

u De todo o expendido posso, quando o queira o ponde-não posso porque estou criminoso- ; or,a ~e
mundo, apresentar documentos i.ndubitaveis7 toda o Sr. Barros não vem tomar assento por estar crillll
esta cidade faUa em meu abono vmgando a vutude noso, segue-se que só póde sahir deste embaraço por
perseguida. um de dous meios, ou porque o poder judiciario o

« E é o premio destes serviços, tão notoriamente declare innocente, ou porque alguma medida le
conhecidos, a privacão da minha liberdade, o ul- gislatoria o súccorra. Esta medida legislatoria está
trage do m~unome; e o m~noscabo da ~inha re- pendente,_e se passar então o nobre deputado, livre
putacão! ~lereço por premIO dos meus disvelIos a do impedimento que' o estorva, poderá vir tomar
call1lÍmia, a infamia, ea pronuncia de um juizo bar- assento entre nós; e se não passar deverá esperar "
baro, cruel, sanguinario, e... ! E' no seio virginal dos a decisão da sua sorte do poder que unicaQlente a
campeões da liberdade brazilica que eu solto as póde determinar. Não ha pois necessidade de con
vozes da dor, e da oppressão : é á augusta assembléa, fundir os negocios: convém dar-lhes o destino que
que eu levo a peti~.ãQ dos ~eus direitos, tão vil e lhes compete, dirigindo-os pelo rumo que lhe é
aleivosamente negaâos. O ceu faça que prosperem proprio.
os luminosos trabalhos dos augustos representantes O SR. ALEXCAR :-Sou da mesma opinião,-e apoio.
da briosa nação brazileira. Deus guarde a V. Ex. o que diz o illustre preopinante. O meu fim é re
Quartel na rua das Violas, em 10 de :Maio de 1823. Dl~diar o mal em geral, e o particular do Sr. de
.:.-.mm. e Elilll. Sr. José JoaquIm Carneiro de putado l>edro José da Costa Barros; e como está
Campos.-Pedro José da Cosia Barros. II proposta uma amnistia geral que aproveita a todos,

O SR. ALEXCAR :-Pela leitura da resposta do Sr. sem dependencia do poder judiciario, julgo des
Pedro José aa Costa Barros, vejo que já não tem necessario a minha indicação. Só por um motivo eu
lugar a moção que fiz no dia 5 do corrente; porque podia preferir o meio da minha moção ao da am
a hypot11ese da primeira parte da indicação não se lIistia, isto é, por querer salvar a honra do meu
verifica, pois não está preso por precaução de se- coUega; mas para quem tem elIe necessidade de se
gurança publica; e quanto ao que pr.evenia na justificar? Será para o po.·o do Rio de Janeiro?
segunda parte aflirma-seque já está feito, achando-se Todo elIe lhe faz justiça. Será para o chefed~naçao?
pronunciado, o que eu não sabia com certeza. Por EUe mesmo o condecorou e o honra. Sera para a
tanto peco liçença para reth:.ar a dita indicação; e sua província? Ainda não perdeu o concerto gue
retirandô-a, pediria a palavra para propôr algum formava do deputado que duas vezes escolheu. Por.
remedio a estes males, .se outro nobre deputado tanto repito o que já disse, julgo desnecessaria a
·não tivesse já offerecido um projecto de amnistia minha" indicação, e por isso pertendo retira-la.
geral, que comprehende o mell illustre coUega, e O SR. PEREIRA DA CUlIo"lIA :-Eu tambem sou de
que vai a entrar em discussão; por isso se a as- parecer que o illustre autor da indicação póde re
sembléa m'o permitte eu retiro a minha indicação. tira-la mas nem por isso entendo que o Sr. Pedro .

O SR. SECRETARIO FRANÇA:-Opponho-me a, qll~ José da Costa Barros deva ter paciencia, e esperar
o illustre preopiIlante retire a sua proposta; eua pela contin"gente decisão da amnistia. EUe já expoz
apoiei, e falIei sobre ella; e o Sr. Barros clara- as razões que o estorvão de vir tomar assento nesta
mente se queixa na sua resposta das demoras do seu assembléa, e agora resta entrar no conhecimento
livramento. Quando eu falIei sobre este objecto dessas razões, pois está verificada a legalidade do
propoz o Sr. Araujo Limaque se tomasse a materia 'd d O

"em outro ponto de vista, conhecendo':'se primeiro seu diploma, e e portanto eputa o. que propoz
o nobre deputado o Sr. Franca me parece muito

da legaJidade do diploma do Sr. Barros, para se acertado; vá a resposta do Sr.13arros á commissão
decidir se era ou não deputado. Em consequencia de legislacão para que a examine e dê o seu parecer,
do que propoz o Sr. Araujo Lima, mandou-se á d ,. bl' d ·di· I é
commissão de poderes para interpôr o seu parecer; e epOls a assem ea eCI ra. sto - O· que eu
e' achando esta legál o diploma, escrevl'u-se ao Sr. julgo que sé deve praticar.
:Barros para vir tomar assento. Nestestermos en- O SR. ANDRADA MACHADO:-Eu creio que V. Ex.
tendo que visto haver já a resposta d'aquelIe Sr. deverá propõr á assembléase o Sr. Alencar p6de
deputado, deve voltar tudo á commissão de poderes retirar a sua indicação.
para que unida á de legislação e justiça dêm o seu O SR. PRESIDEl.'iTE fez a propostà; e decidio-se
parecer sobre este objecto, que já está affecto á as- que sim.. .
sembléa para o tomar em consideração, não como OSR. êAMARA propoz que se mandasse a resposta
negocio de um cidadão particular, mas de um de:. dó Sr. :Barros, e os mais papeis relativos a este"
putado. Voto por tanto que não se retire·a moção: negocio á commissão de legislação unida ã de po-

O SR. ANDRADA MACHADO:-Eu sou absoluta- deres. "
mente de opinião contraria. EstaIOôscontinuamente O Sr. ANDRADA MACHAIDo:-Eu sou de parecer"
em confusões; isto é o que se chama misturar que não deve ir a commissão alguma. O que ha a
co~que não tem relaçãoalguma entr~ si. On.obre fazer neste caso é dirigir o Sr~ secretario, em nome
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da a5ssembléa, um omcio ao Sr. BaJ:ros ~gnificaJ?--llibe~' e para que d~li!'yre. com mais acerto vá o
do-lhe qae. sentemaitover.-.se p.n.~da,a~ suas nego.CiO a·uma.com~o amda. qae pareça sim
luzes e talentos emqaanto durar o lD1pedímento ple~ e claro: ~qm o qu~ eu disse. e o que ainda
temporario qae o im~ssihilita decomp~~. ~E ~plto. DemaIS. o .negoclo de n>.eonhecer se am
se llurante este·impauimôntü.algum Sr.... depataao a~l'a.tado deve.oa nao to~ assento ~ assembléa
quizerrepresentarem sel1 favor póde fazê-lo, ~~I!lO nao. e: de peq;uena mon~ e .desumma tmportancia,
já disse. em moção propria; a .qua! s~ a e mwto m.e~droso. . .
marcha de qualqaer outra. Tado o maIS e altel'lU' As provmcIas querem que os homens que esco-
a ordem' e confundir os negocios. . lhêrão para advogar a sua causa levantem a voz

. .. ' neste recinto em seu favor; e quando algum não
O Sa. .SECRETAJUC? F~NÇA.::-: Nà~ Jul~? ,que se fôr admittido é preciso mostrar qae não fomos pre

proceda f?ra. da ma.!Cha 0Í"lfi!la!la dlrlglDdo-~e cipitados, que seguimos a marcha ordinaria, que
estes.papeIS a re..<:pect\va c~JD.:UllSS3-0; antes s~ .!1ao fiZemos quanto estava da nossa parte .para não
segolllr.mos. esta. orodem prec.IpItar~mo~ as decIsoos.: errar:. E'. pois pela. importancia e ~vid~de do
N~d~ se perde em que e~t~ negoCIO va a uma co!U_ negoCiO que eu de~~Jo que elle tome a. duecçap que
mISsao para que o. exarDl;De coJ!l vagar e nos.lD tenho proposto. Fmalmente devo dizer que não
forme; antes ~Ul~ maIS f~ilme':.lte llodera a confando requerimentos com respo~, que foi o
~embl~ depoIS deliber~. Nao veJo msto nem seoo-undo objecto da admiração do illus!.re preopi
~convementenem confusao.. . nante; o que escreveu o Sr. Barros sempre o con-

O SR. ~RAu.TO ~,: - E~ não dIgo só que.n~da siderei resposta; mas tendo a assembléa de deli
se perde, digo que e necessano que vá á commISsaO. berar sobre elia, e não sendo o negocio de ur"ente
O Sr. secretario ~~o póde escrever ao Sr. Barros decisão, requeiro que esta seja acompanba~a de
se~ -ereceder declS.ão da assembléa, ~ para ~sta to~as as .solemnidades que mostrem que a assem
dec~o é que-convem .que a cOJJlII1l.SS3o nos lD- bIea deliberou com a vagar que deve deliberar
form~_.Por ora temos sómen~ o que represe!1to~o sobre taes negocias. Este éo meu voto.
Sr. Barros, -e pelo que elle umcamente nos diz nao . Julgando-se a mataria sufficienteml'nte discutida
é que a assemb~éa ha de delibe~ que n~o póde propo~ o Sr•.pt:.esidente se de\'ia ir. o negocio a
entrar·neste recmto. Voto Jfor ISSO que va a com- alroma commlssao e venceu.se que SIm.
missão; pois por muito simples e claro que seja o &opoz aepois o Sr. presidente, se iria só á com
negocio, sempre melhor se ha de conhecer deUe, missão de legislacão e j ustica ou tambem á de
depois do j uizp da commissão. Esta é a marcha poderes. • '.
regular~ _ . O SR. ArHlRAD.-\ MACHADO seguio a opinião de que,

O SR. ÁNDlV,J)A. MA.CHA.»o:.,-Sr. presidente, eu não devia ir á commissão de poderes porque esta
-~asmo de ouvir dizer que esta é a marcha regularl só conhecia da legalidade dl~ diplomas, o gue já
Quem não sabe. que o Sr. secretario não responde estava feito a respeito do Sr. Barros. O Sr. Pereira
a ninguem sem ordem da assernbléa? Quando eu da Cunha foi do mesmovoto; mas o Sr. Carneiro
disse que, a proceder-se em regra, devia escre- ~e Ca~pos sustentou que tratando-se do caso de
ver-se ao Sr. deputado Pedro Iosé da Cosl.a. Barros, lD1pedimento ã entrada de um Sr. deputado' na as
não podiaolembrar-me que se entenderia que eu sembléa nenhuma commissão era mais competente
júlgava que o:officio do Sr. secretario era anterior que a d:e poderes. . .
á decisão desle congresso, pois todos sabem que o DepOIS de br~ve debate de~Idio a assembléa.qu~
Sr. secr~tario não.expede o~cios sem ordem da fosse .c0!DmettIdo. o ~onhec!IDe.nto d~ n~goclO a
assemblea, e por ISSO· não' fiz esta explicação por -comnussao de leglslaçao e JustIça unIda a de po-
desnecessaria.' Quanto ao que diss~o illustre preo- deres. _
pinante sobre a necessidade de se· remetter este Fez-se a chamada, e acharao-se presente~ 51
nego~io a uma commissão, vejo que confunde re- Sr.s. deputados, faltandoo os ~r.~. Andrada e Silva,
quenmento com resposta. O Sr. Barros não fez Furtado de Mendonca e RodrIgues de Carvalho, por
·requerimento; respondeu á intimação drassembléa· impedimento de m01estia.. !

·e mostrou que não podia obedecer, porque estava Os SRS. SECRETARIOS 1izerão as duas seguintes
pron~mciado em uma devassa em que fôra compre- indicações: - . .
hendido. Logo a assembléa sabe que se o Sr. Barros ' « 1.a Que se officiasse ao governo pela secre
não :vem tomar assento é porque na conformidade. taria de estado dos negocios da gaerra afim de se
das Instruccões -<lnão pôde tomar pela qualidade nomearem duas ordenancas de C8.vallaria ãs ordens
de criminoso, o que consta Jlor factos, e não porque da assembléa. c::; •

. elle si~plesmente o diga. Se1izesse requerimento « 2.a .Que se officiasse igualmente ao governo
e~ s~rta tam~em ~e VO.lO q:ue se remettesse á, com- pela secretaria de estado dos negocios. do imperio
mIs~o·de legIslaçao e JustIça para ,conhecermos da para se expedirem .as ordens necessanas afim de
le~hdade .do. processo, e defendermos seus di- virem da livraria publica os livros que precisasse e
1'eltos se preCISO fosse; mas elie deu a sua resposta pedisse a assemblea. » .
e declarou a ínhibiçã~, e se esla é legal devees- Resolveu-se que se expedissem os respectivos
,perar que cesse o motIvo que o estorva decom-- officios. .. .
parecer. . 'O SR. DUARTE SlLVA,-:-Peço a palavra. As van-

O SR..ÃRAt:.JO. LIMA :-Sr..presidente, eu tambem~gensque.resultão da lib.er~de da imprensa são
me admtro mUlto da ad.m.iracão do illustre pre- tão conhecIdas que eu sena Importuno tomando o
opin~te. Qum;tdo eli disse que'não se devia ·oíliciar, tempo a esta aúgusta assembléapara demonst.ra-l!ls.
pel!> sunples.dito do Sr. Barros, não SUppllZ que se E' verdade que ella se acha decretada e proVlsona
.entendia que o officio se expedia antes da decisão mente regulada pelo decreto de 18. de Janho. do
.da, asseI;l1bléa; nem o illustre preopinantêcolligiria, anno passàdo; porém,' Sr. presidente, motIVOS
isso do meJI curto discur~o, se o eolisiderasse. todo talvez imperio~os fizerão eDUnudecer a lei ; geral
inteirocomo:euo ligueL A assembléa 'tem !led~ ,mente se crê que tálliberdade não existe de facto.
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Com a installação desta augUSta assembléa devem
desapparccer as d~onfian!:3S;.aIiberdad~ da im
prensa: deve resurgn- escudada por uma leI protec
tora: aquella' -de que flillei preci...c::a ser :refonoada;
pois. que as ciremnstancias em,quP, se achava então
a na~o brazílêirii: tem mui felizmente mudado.
Julgo ]!or isso urgente o que voú propôr-a ·as-
semblea. -

O SR. Â1\"IlRADA. MACHADO: - Peço, por amor da
. ordem que V. Ex. declare que esta indicação não
tem agora lugar, porque a ordem do dia está pri-

:meiro que tudo. -
O SR. Du.\RTE SILH:-=Sr. presidente; eu não

posterguei a ordem do dia; jã se tinhão proposto
indicações sem que ninguem a reclamasse; e assim
como a assemblea tomou conhecimento daqueIIas,
entendi que tambPID o tomaria do que pretendia
propôr, e por isso principiei a fallar; .mas deixarei
a -minha proposta para outra occasião.

Passo.u-se á ordem do dia; e procedendo-se á no
meacão da commiss~o de fazenda, que se resolveu
ser de cinco membros. sabirão eleitos os Srs. No
gueira da Gama, Ribeiro de Andrada. Rezende
Costa, barão de Santo-Amaro, e ToledoRendon.

Seguio-se a nomeação. da de instrucção publica
que i{,rualmente se assentou que devia compôr-se de
cinco membros, e sabirão eleitos os Srs.Gomide,
Pinheiro de Oliveira, Ribeiro de Andrada, Nogueira
da Gama, e Ve11050 de Oliveira.

Passou-se á de policia, de que são membros natos
os Srs. presidente e secretarios. e para adjuntos á
mesa sabirão eleitos os Srs. José Custodio Dias, e

Teixeira de Gouvêa. .
O SR. RIBEIRO DE Iú:zEl\~E como relator da com

missão de poderes leu o seguinte parecer:
• II A ~oD1missão de poderes examinando o reque

rnnen10 de Joaquim 4lves de Oliveira, deputado
nemeado pela provincia de Goyaz, que pede ser
escuso. de ,ir tomar assento nesta assembléa por
molestias. que aUega. mas que não comprova por
não juntar attestações. ou .certidões de professores
e sómente.s~ples.attestações dos juizes.ordinarios.
e das rem~ssoes: e_de parecer, que não tem lugar
a pretençao e que.se expeca ordem pelo secretario
da assembléa para vir tomar assento. Paco da as
sembléa, lO de Maio de 1823.-Estevão Ribeiro de
Rezende.-Antonio Carros Ribeiro de Andrada Mar
chq,do .e St7",a. - Manoel Jacintho Nogueira da
Gama:»-Foiapprovado. .
~ SR. SECRETARIO FRA."i~.A: -Âssim como se of

fiCla ao Sr. Alves de Oliveira para vir tomar as
sento, entendo que se dE've officiar a todos os Srs.

,deputados ainda ausentes; e para isso é necessario
que a commissão de' ·poderes apresente uma lista
dos seus nomes Com a declaração das provincias a
que pertencem, -o que se p6de fazer na sessão se':'
guinte.- Aassembléa resolveu que assim se fizesse.

O SR. PRESlDEllI"TE assignou para a ordem do dia
a .conti~uacão d~ nomeacão das commissões, e a
dlscussao do proJeclo de decreto do Sr. Rodrigues
de Carvalho. • .

Levan~ou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Ma-
noel Jose de Souza· França, secretario. .

RESOLUCÕESDA ASSEMBLÉA. .•
, PA~ Joio VIElRA DE CARVALHO

IÜJ!l.: e ~xm. Sr.-A.assembléageral cõnstituinte
e le~latlva do Impeno. do Brazil, manda parti-

cipar ao governo, que é de urgente necessidade a
nomeacão de duas ordenancas etrectivas de caval
laria: pára: o e~ente daS ordens 'da mesma as
sembléa.· O que V.~ levará ao conhecim~to_de
Sua IlagestadeImperiaI. Deus.guarde a Y. EL
Paçcr daassembléa, lO de Maio de 1823.-.1osé
Joaqu'ím CaTmiro de Campos. -

PARA JosÉ BONJllAClO DE ANDRADA. E SILVA..
Dlm. e Exm. Sr.-A assembléa geral constituinte

e legisla.tiva do Imperio do Brãzil, tomando em
consideracão a necessidade que tem de lims para
a conv.enlente illustração dos negocios que se
tratão nas suas sessões, e querendo. por outra
P&J.:.le, poupar á .fazenda nacional a despeza CIU:.e
faria na compra· deUes, ordenou-me que' partiCI
passe a V. EX. que muito conviria que da billlio
theca imperial viessem para a mesma assembléa
os livros âe que precisasse no decurso de seustra.- .'
balhos, obtendo para isso V. Ex. de Sua Mages
tade Imperial a necessaria permissão, e fazendo
expedir as convenientes ordens á referida biblió
theCa. O que V. Ex. -levará ao conhecimento de
Sua Magestade Imperial. Deus guarde a V; Ex.
Paço da assémbléa, em 10 de Maio de 1823.-.1osé
Joaquim Carneiro de Campos. . "

·PA.RA JOAQ1lDl ALVES DE OLIVEIRA.

A assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil, tomando em consideracão o
motivo allegado por V. S. para ser dispensado de
exercer as funcções de deputado na mesma assem
bléa pela provincia de Goyaz, e não o reconhe
cendo sufticiente para o exinnr de tão importante
serviço, ordena que V. S. venha quanto antes
tomar assento neste augusto congresso, e des
empenhar os nobres trabalhos de que o cncarre
gára a referidaprovincia. O que participo 1l. V. S.
para sua intelligençia; Deus guame a V. S. Paco
da assembléa, em lO de Maio âe 1823.-José Joá
quim Camara dé Campos.

Sessão ele f·f.B ele "'0 ele f8ea
PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃo-1II6R.

Aberta a sessão pelas 10 horas da manhã, fez-se
a~cbamadl, e acharão-se presentes 52 Srs. depu
t.ado~, faltando por motivo de molestia os Srs. Costa
ARWar. e Furtado de Mendonça. .
. Leu-se depois a acta da sessão antecedente e foi
approvada.. '. '.

O SR. SECItETARIO CAR.~EIRO DE CAMPos leu o se
guinte officio do ministro e secretario de estado dos
negocios do imperio:

« :rum. e Exm" Sr.-Tendo a camara da viUa de
s. Jorge dos llbéos, em officio de 31 de Marco do
corrente anno, representado a Sua Magestáde' o
Imperador que dous allemães ali estabelecidos não
cumprirão ~ promessa, que havião feito, de dar
terras e meIOS de subsistencia a 98 pessoas' que
mandárão vir de, Francfort. succeàendo fic'arem
aque11es colono~ desgraçados,e morrendQ-"â min
~a; ~ que no ~a 19 do dito mez, desemharcárão
~li m~2S familias com 161 pessoas; pedindo por
15S0 a dita: camara as'necessarias providencias'para
o estabel~ci~entodaque11a gente,por·ser pobre a
villa, e dimmutas as rendas do concelho. afim,de
qu~, longe de' perecerem de miseria, se .·tOmem
utelS, e augmentema poyoação livre. Omesmo
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augusto senhor me ordena que. envie a V~ Ex. e . O SR~ PRsmEl.'o"TE declarou qu~ a ordem do dia
referido omeio, para 'que, fazendo-o presente na era a continttação da nomeação das commissões, e
assembléa geral, constituinte, e legislativa deste que jw.,oava muito urgente a de colonisação.
imperio, possa a mesma assembléa, se·lhe~r O Sa. ANDRADA MACHADO disse :que lhe parecia
mnveniente, deliberar sobre o que julgar IDalS que esta commissão de'\ia ser de- cinco membros,
proprio a este reSpeito; e estabele«:e~ontro~ ~a porque não só tinha: de dar o seaparecer, mas' até
medida geral, que para 'o futuro SIrva de le~laçao um pIano de colonisação. •
para':o fomento de ,tão im~rtante objecto. Deus O SR. PREsmENTE propoz se seria de tres ou de
guarde a V. Ex. PaIacio do Rio de Janeiro, em' 9 cinco membros a commissão de colonisação e de
de Maio de 1823.-1osé BOfIifacio de Andraàa e civilisacão e cathechisacão dos indigenas do Brazil;
Silfia.-8r. José Joaquim Carneiro de Campos. 11 e resoliell-Se que fossê de tres, e que unida á d8

« Senhor.-Florencio Soaresde Souza, presidente, fazenda désse com urgencia o seu voto sobre o oh
Luiz Caetano da Silva, Vicente Marques Brandão, jecto acima indicado dos colonos allemães; fican~o
Francisco de Paula d'Eça e Castro, e o capitão Ma~ além disso a seu cargo formar um plano que sallS
noel Alves' dos Reis, procurador da camara desta fizesse ao fim geral do augmenlo de população dos
villa de S. Jorge dos llhéos, cabeca àa dita comlltta, homens brancos, e civilisação e cathechisação dos
este presente anno por y.. M. ímperiaI que Deus indios selvagens. -
guarde. Prostad()s ás benignas plantas de V. M. Im- Procedeu-se á votação, e sahirão nom~dos os
periaI, com o mais profundo respeito represen- Srs. Gomjde, Sil\"eira de Mendonça e RodrIgues da

< támos a V. M. ImPerial, que Pedro Weyle, e Costa.
Adõlpho Sauraker da nacão allemã estabelecidos O SR. A:\"])R.\DA E SILVA disse que tinha um tra
em o terreno denominado 'Rio de Almada, termo balho feito a respeito da civilisação e' ~thec~~o
de5ta'villa passárão a man,dar vir de Fraucfort 16 dos'indi~enas o qual oirerecia, porque podena mI
famílias com 98 pessoas, afim de estabelecer uma nistrar a commissão algumas idéas sobre tão im
colonia no sobredito terreno com condicão de lhes portante materia.-Foi acceila a oirerta na confor
dlÔ' terra para agricultura, sustenta-las dous annos, midade do regimento.
dar-lhes igualmente casas de residencia, e todo o Passou-se á nomeacão da de commercio, agrieU1
mais sUPllrimento necessario- a beneficio do predito tura, indústria e aries, e tendo-se resolvido que
estabeleCImento. Acontece que chegando asmesmas fosse de tres membros. sahirão eleitos os Srs. Sil
familias no lu~~ destinado nenhum e1!ei~produzio veira de Mendooca Teixeira lia Fonseca e Duarte
aque~ condi~es, a~tes ,a grande IDIsena em que Silva. _ • , -
se acha0.tem con,d~do a· sepult~ ~de~ Seguio-se á de marinha e guerra, e sabírão eleit?s
das refenda!? (aJ!ll~I~, e as~e restaO estao subeItas, os Srs. Couto Reis, Chagas Santos e To!edo Rendon.
a?~esmo preClpIcIo por nao terem com que sub- No fim desta nomeação o Sr. ~odrJgues ~e Car
m:>tão, e pe~os p~ucos ou nenhuns fundos dos sobre- valho pedio licenca para se rettrar,· por lDcom-
dito,s pr0l'netarios. _ modado. •
• « No dia ~~ do corrente mez d~mbarcao nesta, Continuou-se na nomeacão das commissões, e

vjll~ 28 famílias. com 1~ pessoas ~das daquella procedeu-se á votação pará a de e~ta~istica e di
,naçao com o-mesmo projecto, e .esperalrse mas 500 plomatica, sahirão eleitos os Srs. RIbeIro de An
p~oas das mesmas para o predlto,fim de ~tab~le- drade barão de "Santo-Amaro e Nogueira da Gama.
CImento· naquelle terreno: e conhecendo nós que 'R '0_ • - mbro da
esta gente está exposta a soffrer i"'uaes desgracas O SR. IBEIRO DE nLZElSDE co~o .me
e desejando ao mesmo tempo o '"estabeleciméot~ ~ommissão de poderes leu os segmntes pareceres:
delle, o.qual pela's~a pobreza desta villa, e '« A commissão de poder!s ex~inando o.reque
seus habltan~es, se !1ao póde e1!ectuar, rogamos.a rimento de Agostinho Correa da Sl1va, Goulao, ~e
V. M. Imperial ,queIra comp'asslv~ olha-los e del!- putado"eleito por esta pro'\incia do Ri9 de JaneIr~,
berar o que fôr a ll~m da -eXlst.e!lcla, e estabelecl- em que pede escusa do cargo de deputado em razao
.ment~s das mencIOnadas f~Ias, e por c0:t;ls~- de sua avançada idade de perto de 70 annos e de
quencla, p~ o fllturO, tera au~ento ~sta villa: .graves molestias, e chronicas, que padece e ~e

_V. M. ImJ)enalmand~ra o ,que tôr servIdo. Deus comprova com certidões de P!o~esso~s, que forao
guarde a V. M. Impenal mUltos annos para nosso examinadas pela mesma commlssao: e de par~cer
amplU'0' llhéos,.em caIDé1!a de 3~ ~e ~arço de 1~. que se lhe conceda a escusa pe~da; n~o sendo ne
De V. M..Im.lp~~al os ~3lS humilhss~os subdttos cessario novo chamamento d~ !mmedla~o, a quem
e creados.-Q jIDZ presIdente, Florenclo Soares áe cabia serondo a acta das elelçoes,-por Jã se achar

, Souza-'O vere~dor, Vicente Ma:rques Bra'lldão.- suppridg pelo qu~ tem exer~icio nesta assemblé~.
O vereador, Lu."z Caetallo da S."lva·.-Q vereador, Paco da assembléa, 12 de Maio de 1823. -Estevao
Francisco de Pa.ula d'Eça e CastJro Binoa.-Q pro- Ribeiro de Rezende.-Antallio Carlos ,Ribeiro de
curador, Manoel Alves dos Reis. » A'Ildrada e Silva.-1J./a.?lOel Jacintho Nogueira do

'O' SR. ANDRADA MACHA,DO: -Por esté motivo Ga.ma .. »
proponh? ~e se nomeie seJ.D de!D0ra a commis.são « A comtnissão dos poderes examinapdo o, di-
de coloDlsa~o par!,- que, un.ldl!: a de fazenda, YlSto ploma'do deputado pela provincia do Rio de Ja-'
que se trata d:e meIos pecumanos, dê_o seu parecer neiro Joaquim Gonçalves Ledo o, acholll~g~ por se
sobre este objecto.' . achar conforme á acta e esta conforme as mstruc-
: ' O SR. ANDRADA E SILVA::-Esta m~da é de ab- 'cões; e é- de parece:, que o dito deputado eleito
'soluta neéessidade, porque imp'ot:,ta o augmento .de póde vir tomar assento. nesta ass~m~l~a uma vez,
.populacão;,e eu tenho na repartIcão dos, negoclOs que se mostre sem cnme, que o mhlb.a, em ~on
estrangeiros muitos papeis que podem dar luz sobre fonuidade do disposto nas meslllas lDstruc_çoes;
esta materia., e estou prompto, a, remeltê-Iós á visto que no seu proprio requerUJ:1ento confess~ ter
commissã.o~·' ;, ' sido obrigado a retirar-se desta Cidade por motIVOS
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politicos. Paço da as...~bléa; 12 de Maio de 1823. • desculpar, mas nunca approvar, este seu illegal
-Est.er:ão Ribeiro de Re=ende.-MatlOel lacintho procedimentoã bem da causa do Brazil, se-com
Xoglleira da Gama.•~_·bltOfl,io Carlos Ribeiro de effeito o corpo de delicto fosse claro e real; mas
oAlldrada Machado e SU1Ja. )l não o sendo, como se deprehende da leitura im-

« A coIllÓlissão dos poderes exàminando o I'e<{ue- p~rc!al- das suas car~ accusadàs, nãe pórle a c-óm
mento do bacharel 10sé _U\"es do Couto Saraiva, rmssao d~s poderes deJXar de apresentar o seguinte
em que pede-escusa do cargo _de d~utado a esta as- seu parecer: 1°,3 que o padre V,Ienancio He~ques
~mbléa.pela provincia de .llinas-Geraes pelos mo- de Rezende se ac~a .no caso.de_ser reconhecJ.do de
tivos ~e sua avançada idade de 73 aunos, e por putado pela proVlIlCIa de Pem_ambuco a esta. as
molestIas, que teme se augmentem no clima, do sem~léa, e ter.nella as~nto, naoobstante.a 'falta
.Rio de Janeiro: é de parecer. que não tem IU!mr de.diploma, 'Ylsto que pelasactas da camara de
a admissão de sua supplica por não julaar ~o Olinda se verifica, ~e obteve nos collegios elei
sufliciente a idade que tem, e por serem d~stituidas toraes 169 votos; vmdo ~ dever. occupar o ·oitavo
de fundamento as molestias que allecra. ,isto, que lugar entre os 11 que.obtiverão diplomas; 2", que
o ~ão tem impossibilitado de comp~ecer, e que merece ser reprehe.!ldi~a.a_camara de Olinda P?r ~
maIS se fundã:'1 em temor do que na sua existencia. 'haver arrogado ~ Jurl.sdIçaO, qu~ só com}letia as
Paco da assembléa, 12 de .Maio de 1823.- Estevão mesas dos collegIos eleItoraes na forma das lDStruc
Ribeil.o de Re:ellde.-~lttto-/lio Carlos Ribeiro de çiies. Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823~
.1.ndrada Jlacllado e SiLt-a.-JlatlOel JacillhtO Xo- Estevão Ribeiro de Re;;tmde.-Jfa.noel Jacintho No
gueira da Gama. » gueira da Gama.-Antonio Carlos ft,ibeiro deAn-

« Â commissão dos poderes examinando o re- drada Ma-ehado e Silva. )l .

querimento do' padre ':enancio He~quesde Re- O SR. IlmEIRO DE AnlUIU.: -Requeiro que os
zen~e, em que se se.qu~~:s:a d!,,- e:clusao do h~m:oso pap~is impressos e a..c::signados pelo padre Venancio
car.,? de.depul~do a é!Ssemblea ..,eral. constIlwnte se ajuntem ao parecer da commissão de poderes,
e}e~latIT'a do unpeno do Brazl!, por parte da pro- para que a à.sscmbléa possa decidir se está nomeado
~CIa de PerCJambu~o, que l~e fez a camara de deputado segundo o determinado no decreto e ins
0I!nda, se~ l·er para ISSO auto~Idade alguma: exa- truccões.
mmando Igualmente os officlOs das camaras de •
Olinda, e do Recife a este respeito, e a cópia das O SR. C.UU'EIRO DE CAMPos:-Sr. presidente,
actas da camara de Olinda, capital da provincia, pax:ece:m~ escusada a proposta do illustre preopi
0!lde se.fez a ultima apuração dos votos dos colle- nante a VISta da cl~za_co.m que se ll:cha concebido
glOs eleItoraes: tendo finalmente as instrucçiies e o parecer da c~IP-mIssao, e dos solidos principios
ordens por onde se devião regular os colIegios el~i- que a .persu~dirao ll; declarar legal a elei~o ao
toraes, e a camara da capital, achou: padre "enanclO HenrIques de Rezende, e arbItrario

« _Que a camara de Olinda fundando-se na recla- e nul!o o proce~ento da camara de Olinda que o
maçao, que no acto da apuracão dos \"otos dos col- exclu10 da nomeaçao de deputado para esta augusta
legios eleitoraes lhe fIzerão ôs eleitores, e homens assembléa.
bons, que se achavão presentes, em numero de 33 Porquant9 verificando-se pela acta que nesta
incluindo-se neste numero tres eleitores como s~ eleição se guardárão as formalidades marcadas nas
reco,nhece pelas suas assignaturas, excluu?a do hon- instrucções, e que. em .nen:hum dos collegios elei-

_l"?so cargo de deputado ao padre Venancio Hen- torae.s a quem mw. prIvat~vame!1~~ compete o co
nq~es de Rez~nde, qu~ pelos yotos dos collegios' nheclIn:eI}to e decIsao dll: mhabllidade do~eleit{)s,
eleltoraes deVIa ser o OItavo dos nomeados visto ter se suscltára a menor dUVIda sobre a capaCIdade do
reunido 169 votos, fundando-se para esta exclusão mencionado padre Venancio; forçosamente se deve
no § 20 do capo 40 .das instrucções de 19 de Junho reputar legal a ~ua nomeação, s~m que lhe possa
do ~no passado, VIsto que constava por duas cartas -obstar a exc!u::;ao.da camara,' pOIS que esta indevi
a~sIgnadas p~r esle padre, e impressas nos perio- d~mente se ~ngerIo no ,cl?nheciment~ ~o que lhe
dicos o J[anbondo e Ga:eta Pema-mbuca.na que nao competIaÇ' quando somente deVIa limitar-se a
elle não era affec~o á causa do Brazil, promo;endo apurar fIelme,nte os yotos, e ~ exercer as mais func
o systema republicano; que a camara do Recife çoes que lll;e Incumbem as mstruccões; todas na
proclronou contra esta exclusão, apresentando um verdade, mui alheias da autoridaae que sé" ar-
protesto as?ignado por 213 cidadãos em cujo nu- rogou. . . .
mero entravão 33 eleitores, contra um tal procedi- ~~stes termos..Ilare~e que nada mais se deve
mento da camara ~e Olin:da, que em vez ~e apúrar eXIgIr para que o mencIonado padre Venan~~o possa
05 votos 40s colleglOs eleltoraes, como umcainente tomar assento nesta assembléa como legItuno de
lhe ~umpria, se arrogou o direito de verificar as putado pel~ proyi~cia de Pe.rnambuco, não consta
qualIdades dos vOlados_, que sómente competia á' que elle seja ~rImmoso•. pOIS s6mente o é quem ~e
!Deza do~ colle~i~s e~eitoraes na conformidade das acha pronunClad~ em competente juizo, nem a esta
mst~llcçoes. A ':lsta do exposto, não p6de haver augusta assemb~ea comp~te for~ar-Ihe culpa pelo
dUVIda sobre a' Illegalidade do. procedimento que exame dos papeIS que.eXIge o illustre ,preopinante
houve co~ o padre Venancio Henriques de' Re- nem por elles se p.oderIa decidir ~ sua inhabilidade
zende, pOIS que.a sua enclu5-io sómente podia ter qu~do os c~llegIos e mesa eleItoral o reputárão
lu~r.nos coUeglOs eleitoraes, em que obteve votos habII, :co~eI:IDdo-lhe .desta maneira tão grande
decIdindo-s: pela compet~nle meza, que elIe não presumpçao a. seu favor, qu~ só p6de ser destrnida
era ~ffecto a causa do Brazil, ou que tinha os outros por provas eVidentes em contrario, as quaes certa
defeItos, que o inhabilitavão para ser deputado na mente nunca pr,oduziráõ os periodicos de que se Jaz
f6~ma dasinstrucções. Como porém a camar~ de cargo o illustre.pre_opinante.. Portanto .votopelo
Oli~da_se fundou ~m provas que nos ]?éipeis publicos parecerAa ~ommlssao, sem o ex~e que se e.nge
se lhe apresentãrão, das I?as doutnnas~ que pro- ,dqs papeIS lIDPles~s. . . _.. .'.
fessava, e. propagava o dito padre, poder-se-hia O SR. RmEIRO DE'A:WRADA:-O .iÍlustre.p}"eopi-



Sessão em «4 de Malo

Reunidos os Srs. deputados pelas lO.horas da:
manhã, e fazendo-se a chamada, acharão-se pre
sentes 48, faltando, por motivo de melestia, os
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nante não me entenden~ Peço que·aiUDtem os pa~ passiva; não são sumcientes para tornarmos illu..:
peis impressos em nome. do padre Venancio. para sorio o direito q~~ o poyo tem de Ser representado
que a assembléa, pelos principios nelles profes- refugando asele~çoes feitas, sob p~tenos futeis.
sados, ajuize dá l~ãalidade da nomeação; po~ se :Em1!m, Sr. presld_ente, se nó~ mesmos, na fórma.
1l(l1' eDes se conhecer que segue doutrinas oppostas das ms~rucçoes, ·nao podemos Julgar das qualidades
âo governo entre nós estabelecido, iaitou-se na dos eleli.o;;., wwv ~crn. a cama..-.:., que é simples
eleicào ao que sé ordena nas instrucçõeS. Quanto á apuradora! ~esumindo-me, quem excluio o de
caniara de Olinda não fallei no seu procedim::nlo, putado não o podia excluir; as 'razões porque o éx
porque se errol!, todas as outras que apurãrão.votos cluio, não tem pezo. Isto porém não tolhe que se
tivemo mais ou menos defeitos, e se reprehendes- ajuntem os papeis requeridos, para. que a assem
semos á de Olinda deveriamos reprehender as màis; bléa se instrua, e decida ã vista delles, em' ullima
e eu pelo contrario assento que devemosc~disfarçar .instancia, (se crê que o póde fazer) "se o deputado
estes desvios, mui naturaes em quem pratica aclos eleito é ou não amigo da cauSa do Brazil, afim de
inteiramente novos como são en~ n.ós·as eleições. repudia-lo, convencida a suainimisade.

O SR. CA.R~"ElRO DE ~s:-.Àinda insisto ,na O SR. Mo:.-n TAVAID:s :-Eu não me opponho ã,
minha opinião~ E' privativo da nação a nomeação moção do nobre preopinante, desejo mesmo que
dos seus representantes; ellas muitas :vezes exerce appareção essas cartas,. que tanta bulha tem feito,
esta funccão por si mesma, c.omo nas eleições di- afim de que a assembléa fiqu~ inteiramente conven
rectas, e "se a delega é sómente aos ~leitores. Por cida.que só de proposito se podia lançar sobre ellas
tanto se estes obser"ãrão as formalidades que de- o OdlO~; bem que eu me persuado que já a com
não emprCt,"3r no exercicio deste poder, que a elles missão as teve presentes, pois não havia de dar o
sómente foi delegado esta asssem6léa não deve in- seu parecer sem cabal conhecimento da materia.
validar a sua eleição. As actas das eleições mostrào Eu Sr. presidente, eu que já li as ditas cartas,
a legalidade ou illegalidade das mesmas eleições; e posso desde já approvar o parecer da commissão,.
a legalidade da que se trata, torno a repetir, não por isso que () aCho em tudo conforme com a jus- .
póde ser invalidada por argumentos deduzidos dos tiça. O requerente deve ser logo e logo reintegrado
impressos que se pedem. - em um lugar do qual só a maledicencia e a intriga-

o SR. ANDRADA )lAClUDo:-Sr. presidente, o o tem esbulhado; e essa eatDm:a que tão errada- _
voto do illustre preopinante me parece justo; os mente procedeu usurpando jurisdiccões que nunca
papeis, que se requerem é bom que se juntem, e lhe competirão, deve ser com severidade repre-
venhão ao conhecimento da assembléa plira sua hendida. '
inst~~ção" Duas são porém as ques~õe~, que se oSR. PRESlDD"TE propoz, por ser chegada a hora
sus.c~tã? neste cas~: ~:l.póde a assemblea Julga! da de levantar a sessão, o ficar adiada' para a sessão'
legltlWldad~ ou ille~l1dade do deputado elel~o? seguinte a discussão deste parecer e dos outros tres.
2~, h,,: razoes para J"ulg~~os o deputado e~eIto que tambem se tinhão lido; e decidio-se que sim.
como lllegalmente eleIto a Vista das suas doutrmas, O . .'
principios.e sentimentos1 Quanto a primeira pa- SR•.SOUZA l\!ELLO d~sse que conymha. prop.or ã
receu a commissão á vi~ta da letra das instruccões assemblea se o d.la segumte ]3 de MalO se":la feriado
,que-.a assembléa não podia julgar da illegalidad~ para a as~mbl-:a; e resoh-e~-se unaDl~e~ente
da eleição., não porque a nacão a quem só cO!llpete qu~ na ~onfor~ldade «!.o regunen.to provJsorlO. os
a eleicào tambem só compitã a exclusão; tambem UDICOS dIas feriados erao os d?mmgos e o!: dias-
a mesa eleitoral nesse caso não poderia julgar sa~tos de guarda. . .
das qualidades do eleito; porque á massa inteira . O SR: PRESIDENtE asslgnoul'ara a ordem do ~Ia_ a
dos eleitores é que compete eleger, e por isso só a dlscussao sobre os quatro parecer~s da co~nllss~o
elles competeria tambem o e~cluir, e não ã mesa de poderes ~presentados. ne~ta sessao, e a.discus~ao
eleitoral, e com tudo segundo as in~trucções a mesa sobre o reglmento pl:OVl~~lI'lO da assemblea.
oleitoral, julga das qualidades exigidas para a Le\"'an~ou-se a sessao as 2 horas d~ larde.-Afa-
eleição. A commissão aferr'ou-se á letra das ins- noel Jose de Souza F1"a'JIÇfl, secretarlO.
truccões, e por ellas só a mesa eleitoral é investida do
direfto de julgar. A. commissão reconhece que é ab-
surdo o não conhecer na assembléa, o direito que Sessão em ~3 de 1IIaio

• dev.e ser inhe!en~e_á legislatura; con~eceu.que é . Reunidos os Srs. deputados pelas 10 horas 'da
pengosa a att!lbwçao dada ã me~a e!el~oral, mas" manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes.
absurda e peng!>~ qu~ fo~se, a lei eXlstla~ e era de 46, faltando os S1's. Andrada e Silva, Ribeiro de

• dever,da commls~ao clp~r-se á _ella .no seu pa- Andrada, Costa Aguiar, VelIozo de Oliveira, Couto
rece,,:. As delegaÇ?es nacl~naes, ~ao se m~erpretào, Reis Furtado de Mendonca Gama e Ferreira Bar-
expnmem-se; as lnstrucçoes forao defeituosas, se reto' ., -
não declarárão que á assembléa afinal compete o .. , . '
juizo das qualidades dos eleitos; mas não decla- O~R: PRESIDENTE: - Somos _sóme~te 46; ~ como
rando, não ha outro remedio se não obedecer. o regimento de~ermlDa q_ue nao haJ,? sessao com
Quanto á outra questão pareceu á commissão, que me~os ~e ?l, nao ha sessao.
o deputado eleito fôra megalment~ excluido não só Dlst~bUlo-se p~los me~bros d!1 ~sembléa um~
porque quem o excluio não ,tinha direito para o memorla de agncultura, e retuárao-se todos. 05

fazer, mas ainda porque não havia fundamento de Srs. deputados.
exclusão nos, impressos, 'em que se escorou a ca
mara para o qualificar inimigo da causa do Brazil,
e como-tal inelegivel. Não haprova clara para o
privarmos de' um direito..tão sagrado como o de
cidadão; indicios, e estes ,fracos,' não bastão, a
meu ver, para negarmos aalguem a elegibilidade



PARA ANTONIO RODRIGUES VELLOZO DE OLIVErdA

Srs. Furtado de Mendonça,·Ribeiro. de-Andrada,
Costa Aguiar, Ferreira BaiTeto,.Rodrigues Velloso.
e Couto Reis. . " '

Declarou o Sr. 'Presidente qup- não podia haver
sessão, porque não ês~va presente o numero ~~

'ficiente de S1"5. deputados; e .propoz se COnVll'Ia
• revogar o regimento nesta parte, para baver sessão

com. menor numero de Srs. deputados.
. Houve uma curta discussão a este respeito; e

afinal assentou-se que sem o numero legal. não se
:podia tomar resolucãô alguma.

Levantou-se o Sr:'pro,.,sidente; e retirárão-se todos
.os Srs deputados.

A assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil manda participar a V. S. que
não tendo podido celebrar tres das suas sessões, pelll.
falta de alguns de seus membros, cujo numero entra
V. S., ~spera do seu zelo pelo serviço da nação,
que fara todos os esforços para comparecer amanhã
neste augusto congresso, afim de poder tratar-se
novamente do numero de membros sufliciente, nas
actuaes circUIXtStancias, para a continuação dos seus
trabalhos; ficando V. S. naintelligenciade mandar
quando lhe seja impossivel comparecer, a sua le
gitima escusa Jlor escripto .para ser presente na
sessão de amanhã ã mesma assembléa. Deus guarde
a V. S. Paço da assembléa" em 15 de Maio de
1823.-José Joaquim Carneiro de Campos.

Na mesma conformidade se escreveu aos Srs. Ma
noel Martins do Couto Reis, José Ricardo da Costa
Aguiar, Jacintho Furtado 'de Mendonéa e Francisco
Ferreira Barreto. _. - '- ...

- ~SÃ.O &.1\1 16 DE,MAIO DE 1823
Sessão em ~6 'ele JIalo de ~81B3

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
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Reunidos 'os Srs. deputados pelas 9 1/2 boras,
iez-se a chamaàa, e acnacão-se prcsent.es @, f"l_
tando os Srs. Ribeiro de Andrada e Costa Aguiar.

O SR. SECRETARIO C\ll._ElRO DE CAmos declarou
ter expedido os competentes avisos aos Srs. depu
'tados que tinhão faltado no dia antecedente, para
comparecerem, se podessem.

O SR. PRESIDIDiTE declarou aberta Cl sessão, e o
Sr. secretario Franca leu a acta do dia 12, que foi
approvada, assim '::ómo as declarações dos motivos
de não ter havido sessão nos dias 13, 14 e 15.

. Sessão eDl U; de Jlaio O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CulPos leu o se-
Reunidos os Srs. deputados pelas 10 noras da gllinte oflicio do ministro e secretario de estado dos

negocios da' guerra: .
manhã, disse o Sr. presidente que se fizesse a cha- « Illm. e Exm. Sr.~Sua Magestade o Imperador'
mada, e acbarão presentes 49 Srs. deputados, fal- ~
tando por motivo de molestia os Srs. Costa Aguiar, a quem foi presente o oreeio que V. Ex. me dirigio
Furtado de Mendonça, Vellozo de Oliveira, Couto em data de 10 do corrente mez, mandou expedir as
Reis, e Ferreira Barreto. convenientes ordens para que fossem logo nomea-

das as ordenancas etTectivas de cava1laria para o
O SR. PRESIDE~"E : - Como estamos sómente 49 expediente das ordens da assembléa geral consti-

não póde hawr sessão. tuinte e-legislativa do Imperio do. Brazil. O que
O SR. A.~DR.-\D.-\ ,MACHADO:-Eu creio que o Sr. se- participo a V. Ex. para que assim o possa levar ao

cretario deverá officiar a estes senhores molestos, conhecimento da mesma assembléa. Deus guarde a
para que venhão como puderem, afim de se tomar V. Ex. Paco. em 12 de ~Jaio de 1823. - Sr_
alguma deliberação para a continuação dos nossos José Joaquim Carneiro ele Campos.-João Viéira de
trabalhos, aliás aqui estaremos a vencer paga, e Carvalho. ,»
sem trabalhar. Os Srs. Ribeiro de Andrada e Costa Aguiar en-

O SR. RIBEIRO DE A~iDR.-\D,\ lembrou que no dia trárão na sala ás 10 horas.
.antecedente tin~ão chef?ado ~ous Srs. d~putados, e O SR. PRESIDE~TE propoz como urgente o deter
que se lhes podia expedir a'llSO ~para vrrem tomar minar-se novamente o numero dos Srs. deputados
assento; mas o Sr. Andrada e SIlva observou, que sulliciente para haver sessão. Entrou-se em discus
aq,:elles não ilUh'1l1entavão o n}lmero, porque e~- são sobre esta materia; e tendo depois de. algum
tavao os ~upplentes na assemblea, e que aSSIm nao 'debate, assentado que n~o se podia por ora, pela
se remediava o mal. ., . dissidencia das provindas do Pará, Maranhão e

A.final se resol!e!:1 que se expedissem aVISOS aos Piauhy, reputar eifectivo' o numero de 100 marcado
senhores que fal~v:ao por molestIa para que fiz~ssem para a representação total do Brazil, e sim o de 90,
os .esforços posslvels para comparecer no dIa sc- resolveu-se que fosse suf6.ciente o de 46 para haver
gumte, afi~ de qu~ se podes~e, com o numero legal, sessão; e que a commissão de constituição se en
tomar a dehberaçao convem~nte:. , carregasse de apresentar com urgencia uma indi-

Levantou-se o.Sr. sec~etarlO CarneIro de C~pos cação, qUErseparasse as materias que podião ser
para f~er expedir os a\'l~os;_ e todos os mlllS se- decididas com este. numero das que dependessem,
nhores Igualmente se retrrãrao. para sua decisão, de maior numero de Srs. depu

tados..
O SR. PRESIDENTE disse que acabava de receber

um omcio do ministro e secretario de estado dos
negocios .da justiça; e o Sr. secret~io Carneiro de
Campos, o leu: , .
. « Exm. e Revm. Sr.-Por ordem de Sua Mages
ta:de o Imperador participo a Y. Ex. que forão re
feridos por testemunhas em um summario a que
está procedendo o desembargador Francisco de
França Miranda, ajudante do intendente geral da
policia. os Srs. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada,
J?sé Ricardo da Costa Aguiar, e Pedro de Araujo
LIma; e para elies serem inquiridos é preciso que
V. Ex. com prt:vialicenca da assembléa geral cons
tituinte e legislativa, ãssigue o lugar, e o dia em
que o mesmo ministro deve ir tomar os -seus depoi
mentos. Deus guarde a V. Ex. Palaciodo Rio de
Janeiro, em 16 de Maio de 1823.~Exm. e Re"l'lIl_
Sr. Bispo Capellão-M6r;. presidente da assembléa
geral, constituinte e legislativa- do Imperio do
Brazil.-Caetano~into de Miranda Montenegro.»

-O SR. PRESIDENTE propoz· se convinha dar a re
querida licença para sereminqueridos os Srs•..de-.
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putados nomeados no omeio do secretario d'es- ticou a In~later.ra, sempre o prãticáIão todas as as
tado da justiça, e -depois de c~ dise~o re- sembléas ae.lI!1e ~nho conhecimento. .
solveu-se que sim, e que se offiCIaSSe ao mesmo Outros pnvileglOs temo parlamento mglez: não
secretario d'estadopara o ministro se entender com só julgada legalidade das eleicões, mas até exclue os
os ditos deputados sobre o lugar e hora de se lhes e!e~tos, ainda. ~an~o se não Vi0lãJ:à~ as re.:,aras que
tomar o juramento. - dirigem a matena e fórma àas elelçoes.

Passou-se á ordem do dia, e leu-se novamente Este foi o caso de que fallou o illustre preopi-
Ôparecer da commissão de Poderes sobre o reque- nante, e eu accrescentarei o de Mr. Wilkes e o de

. rimento- do padre Venanci~ lIénrilJUes de Rezende, Walpole; mas en.~o era.obt.:igação mandar-se pro
que ficára adiado na sessao do dia 12, e entron ceder a novas elelçoes, e asSIm se procedeu no caso,
em discussão. de Walpole; mas tão sagrado era reputado odi-

O SR. RmEIao DE ANDRADA.: - Eu creio' que a ~it~ dos po,,:os, que o mesmo expulso. não era por
questão que se suscitou na ultima sessão sobre este direito exc!mdo d~.ser l!0v~el!te eleIto, e quando
parecer da commissão de poderes, foi se a assem- o fosse_podia contmu~_ tfl, tnfinttum o processo das
bléa tinha ou não o direito de approvar ou des- exclusoes e das reelelçoes.
approvar ~ eleição' dos ~ep~tados. Eu ~ d? ..~a- Pela .primeira vez obro~ o .contrario o parl~
recer que tinha, e ainda ~istQ na mesma ?plIDao. mento mglez no «:as0 de MI. Wilkes, em'que dep~lS
Se a assembléa não póde Julgar dos procedimentos de ser este reeleIto, apesar de ser expulso, nao
do collegio ele~toral e da camara, p~ que se or- mandou procedera nova eleiçã.? e~ulsa.rido-o out~
denou á cOmmISsão de poderes que desse o seu pa- vez, mas logo com quebra dos direItos do povo, abno
recer' a entrada da casa dos communs ao coronel Lutrell,

Na nomeação dos deputados de Pernambuco nã!>. contra o qual attentado, desen..olveu toda a força
se seguirão as instrucções, porque forão sómente da sua patriotica eloquencia o celebre e' classico
eleitos pelos districtos de Recife e Olinda, e apesar autor das Cartas de Junius.
~e haver alteração de ~ei, a assemb~é~ a julgo~ vá- Ora, o direito de expellir de nosso seio a quem
lida. L~go a '!-S5emblea :{lóde _decIdir da fal;idade fosse legalmente eleito, é que graças a Deus l1ão
das ele1çÕe~.fel!a5. DemaIS, nao. h~ m0t.!arclua ~l- temos nós, -nem desejarei que jámais nos arrogue
guma const1~c1~nal onde este direIto nao compIta mos. Resta. pois, vêr se o padre Venancio foi ou
ao corpo legISlatIvo. _ .. não eleito segundo direito. Os que sustentão que_

Lembro-me, entre outros factos refendos na hlS- elle não era ele!rh';el pe"'ão-se á condicão de ser
tot:ia.de Inglaterra, do que succed~u com o celebre desaffecto á ca~ d~ B~il. o que acreditão que
Wilham Jbhn, dnas vezes nomeado por Orlord ou se demonstra das suas cartas inseridas nas folhas
Cambridge para a c:a.mara dos comm~s, e du~ publicas, "e como não duvidão da sua autoridade
vezes por ella exclUldo, o que o determmou a retl- em ennunciar este juizo, tambem não hesitão em
rar-se de Inglaterra., esteni:ler á camara de Olinda.

Firme, pois, na minha opinião, digo que á as- Eu porém -que não estou certo mesmo se acaso
sembl~a co~pete o exame dos- procedimentos. ~o segu~do as i~strucçõcsnos compete o julgar da ha
colleglO eleItoral e da camara•.e afinal deCIdir bilidade ou inhabilidade dos eleitos populares, em
pelas pr~va!? ou doc~entos que tIver, se o l!a~e bora esteja con,encido que é da essencia das assem
Venanclo está ou nao nos termos de ser.a~.ttldo bléas "representativas semelhante autoridade, muito
a tOJ!lar asseI!to neste congresso, e por~sso Ja re- menos me persuado que ha provas da inhabilidade
querl na sessao antecedente, e agora repIto, que se le!!al do eleito isto é da sua inimisade á causa do
fação conhecer á assembléa esses .impressos ~sig- B;'azil.' -
nados ~ nome do p~dre Venanclo para se Julgar Podem haver indicios, podem existir suspeitas
da legalIdade da elelÇ8o. . mais ou menos fundadas, mas provas convincentes

!J SR. ANDRADA. ~:lA.c~o : - S~. pres~dente, é da culpa do deputado-eleito é o que não encontro
m~ter que eu explique a asse~lea. a m~nha ma- nos seus papeis apontados. Estes são tambem os
nella de pensar sobre a matena, que está em de- sentimentos da commissão ; eUã. disse que a camara
bate. . " de Olinda não tinha direito de excluir, e que ainda

A' vis~ _da letra.. das 1.nstrucções persuadlo:se quando tivesse esse direito, não existia causa de ex
a commlssao q~e nao podIa desapproy~ um eleIto clusão qualificada pela lei,
que a mesa ~leltoral approv~~; o direIto d~ ap- Sr:presidente, nós somos guardas do direito do
provar ou ?esapprovar as ele~çoes populares e. fun- povo; somos os mantenedores da sua liberdade, e
"d~do em ~e~ e.só póde ~ompet~ áquell~s a quem.a esta não póde existir sem direito de representação,
leI o attn~ue, ora, .as m~tru~çoes só o con~edem as mas representação de livre escolha, e nunca arbi
mesas elelt01'!1es, e a ;maIS ~l1nguem nomelao. '. trariamente aniquilada por algum individuo ou cor-

-!>- a,ssemblea pare~la, pOlS~ esbulhada de um di- poração qualquer que ella seja. Sem representação
re1~0 que, confes~o, e es~enClal a tod~s as represen- não lia nacão livre: sem livre escolha não ha re
taço:s. e comp':.tll-lhe tão só!Ue~te Julgar se, a ex- presentacao
clusao era ou nao conforme a leI, quanto á compe- " _. . . . .
tencia da autoridade que a exerceu. Isto éo que a E mIster que a inhabilid~d~ conste co~ maIs
commissão fez; não reconheceu na camara de Ülin- clar.eza d~ que a da luz merIdiana, par~ nao pro
da autoridade :{laia excluir nenhum eleito popular, dunr effelto ~ vontade popular? em dUVldaa~n~
e e3rabundant~ accrescentou que,.-ainda quando ti- c~ntra ~lla, e de~larada tyra~Ula, que a COmmlssao
vesse a autoridade, não havia causa legal que ne- nao dena patrocmar. __
cessitasse. õu; ao menos justificasse a·exclusão. O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Requeiro que se
-- Confesso porem, que é da esseneia: das camaras ponha á votação se a assembléa tem direito dejul~
representativas julgar das eleicões de seus mem- da capacidade ou incapacidade de qualquer eleIto
bros, e sem'estarem ellas certãs da'sua legitimi- para deputado. e decidindo-se, como eu penso, q'!-e
dade não admitti.:.los ao seu seio; isto sempre pra- tem esse direito, mostrarei que o padre VenanclO
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não está eleito na conformidade do· decreto -e ins- de Gervà...qO,"emPI'%iraTa as suas fidigas- em des"-
- '" _." acreditar o sys(ema do·Rio.deJ"aneiro em todos os

tru~. Pu:smENTE propoz .;e ~o~petia á _~~m- lugares publicos, por palavras e:por escripto;-sendo
bléa tomar conheeimento e decIdir da legalidade por todos os homens hoinados conhecido eqnalifi
das nomeàcões -dos dep:utados,e·Tcnceu-se que cado inimigo da monarchia= hrazilica,. e inimigo
sim. - - .~~ publico; por consequencia jã se Tê a justiça porqne

O SR. ÃNDlU.D.\. MÁClUl)() :~Leião-se· os aocu- devia ser exeluido do cargo de .deputado, pois que
ment.os, e J"uhme-se muito embora o deputado. na fárma das instrucçõe5 do decreto não era preciso

~ tanto, e bastava qne tiveSSE! alguma sombra de sus-
. O SR,· SECRÊ'l'ARJO CAR~O DE CuIPos leu os ar- peita, quanto mais sendo inimigo' a peito limpo,

tigos que se designãrão no Manõo7ltlo e PerJlam- que ate nos seus impressos inculcaTa ser o mesmo
bucana. " }lOmem que foi em 1817, que era inimigo de mo-

O SR. GAlL\ :-5e as acções e escriptos porqu~ narchia. e antigo de f'epublica.
foi accusado o pretendente padre:Venancio, fo~sem Sr. presidente, sinto não poder na~muitos
publicados no tempo em que Pernambuco .acda\"a factos esran~alosos, porque segundo o nosso -regi
entre os dous sptemas, um de l)o~t.ugal e outro ~o mento não me posso referir a documentos qne não
Rio de Janeiro, eu de alguma -forma o relevar:a estejão neste congresso, e em cima da mesa. Mas
como acontecidos em tempos em que era tal\"ez h- os documf'ntos jã. lidos no Maribando n. 3, E! na
cita a escolha mas como forão praticados jã. depois Gazela PeNlamlnu;ana n. 1, dão pro\"a~_ bast.ant~
de estar aqueba protincia solemnemente ligada a para quauto venbo.ennunciar.
esta côrte, é por isso que de.e es~ augusta .asse~- Na carta do Manõando .confessa o pretendtlnte
hléa informar-se das circumstaucIas p:>rquc o dltO ser um" republicano, e para torcer o. sentido oh\io
pretendente foi remondo da nomeação de depu- qiIe occorria -a todos os leitores que era a demo-
tado.· cl"acia, desculpou-se com a filologia da P!llana f'n--

Não aílmira que elIe ainda pretenda ser admit- publ~ca, mas cahio misera\"e}mente' no fi.m da tal
tido contra os honrados sentimentos da carnara de carla, apontando exemplos de democraCIas puras,
Olin'da, porque.~ ~os plleno~enos que hoje e!O quaes as de Roma e da America ingleza·. De tal
dia jã não admira0 e Odos amIgos da causa brazI- fôrma era o seu enthusiasmo que até se-esqueceu da
lica sofrerem trabalhos, serem atacádos na honra. ironia que figurava na boca do redactor, e conclo~o

Tida e fazenda; serem aqui mal vistos e até des- por seu motu proprio, dizendo: « hoie os amenca
acreditados para qne os.inimigos della, e os demo- nos têm provado ser o Seu gOVerflO o -melhor do
cratas, como é este pret6ndente, sejão bem .istos e mundo ; o filais é.não saber o que ~ai por fóra de
até protegidos. - '~ossa casa! l)

Pelas gazetas de Pernambuco e desta côrl~, !oi Erão estas as idéas que ellevulgarisava. E o mais
publico que as tropas e o povo daqllella pronnc;a, é que erão estas as mesmas idéas que ainda hoje se
não podendo mais support.."\r a conducta ambigua repetem em llemambuco e no Rio de Janeiro, e
do ex-governo de Gel'\"asio Pires Ferreira por des- mesmo dentro deste augusto xecinto! ProuTéra a
obedecer tanto a Lisboa como ao Rio de Janeiro, Deus que eu, aqui mesmo, as não tivesse percebido
tomãrão a resolu~ode pegar em armas no l° de quando-se tratou das clausulas do nosso juramento,
Junho, e de o obngara declarar"se adherido ao sys- chegando-se a contesta-las por não darem occasião
tema brazilico, reconhecendo a Sua Alteza Real (o a gue as protincias se pudes'Scm destacar! Prou.éra
imperador) unico chefe do poder executivo no Brazil, a Deus, t.orno a dizer.. que neste mesmo augusto
do que !>e lez auto solemne pel.!!- camara, com assig- ,co'egresso eu não ouvisse elogiar a constituicão hes-' .
natura do mesmo governo. No entanto clíegão a panhola e da America ingleza, exprobrandO:se Fer
Pernambuco os impressos de 3 de Junho de 1822 nando VII como tyranno, etc,; idéas em tudo con-
qne continhão o decreto que ordenava, com o pa- formes ãs do pretendente em questão. -
recer do conselho d'estado, o· estabelecimento de Mas eu. qnizera que os seus dl"fensorcs que aqui
uma assembléa constituinte no Brazil, mas não o se achão me dissessem a que veio dizer eIle que
qniz o governo de Pernambuco cumprir dizendo bem ignorante era o POYO romano, e qne comtudo
que era preciso tirar o censo da população, quando fizera a sua republica que durou mais de setecentos
este embaraço estava já prevenido pelas instrucções annos? .Desejára que me explicassem a que fim
qne decretavão o numero de deputados de cada. pro- quiz explanar tão perigosamente a sua supposi!:.ão ?
vincia, e como por estas e outras semelhantes eva- Por estas palavras bem se vê que o fim era cohe
zivas as tropas vissem que o tal governo nãos" ~e- r"nte aos principios que costumava espalhar, para
liberava a cumprir as ordens desta côtte, pegãrão excitar o povoa separar-seodo Rio de Janeiro, e a.
outra vez em armas no dia 3 de Agosto, e o obri- seguir o seu systema democratico, e para dissolver
gârãõ a mandar affixar editaes, e a expedir os'offi- argumentos que alguns lhe fazião de que Pernam
cios circulares para esse efeito. b1,lco não tinha luzes nem virtudes para E"stabelecer
- Por estes dous actos solemnes e repetidos, ficoU um systema tão illtmlinado; (note-se que até por

hem manliesta a vontade geral daquella provincia, este lado o-preten~ãEl convencer., para que ao
e tanto assim que até o principe regf'nte fez expedir menos ~ão fallasse nessa ~materia, agora que se tra

-em Agosto o decreto de agradecimento ao valor das tava de firmar a monarchia pois. que estabelecida
hriosas tropas e povo da mesma provincia.: :Mas foi esta p~deria fallar () <tUe qnizesse,que. jãnão havia
nesse mesmo tempo que Gervasio passou a perseguir de pengar o systema.) ~ . . . '." '.
cruelmente todos os pernambucanos, que tinhão Se o seu fim não. era. o separar aprovincia, a
figurado na empreza da união ao Rio. até ao ponto que fim· .quiz. animar O·: povo .co~, . semelhante
de tornarem as tropas a tomar armas e a· depÕr exemplo de Roma" A que veio o lembrar que o.go
aql!elle gov~rno inImigo. '. vemo dos Estados:"'Unidos era o melhor 'do mundo'
~oi nesse mesmo tempo que o pretendente em Por esta gazeta, pois, eu entendo estár plenámente

questão, o padre Venancio, como Cyrineu que era provado que o pretendente é e sempre foi inimigo
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da monarcbia brazilica. O mesmo fica. provado pela tanto perturbou a união daquella provincia a esta
outra chamada Pema,nbucana de n.l.-queap~ ,çôrLe, e que tanto trabalhou contra o ~ma mo
eeu á luz na yespeta da quéda do seu protector Ger- narclüco e até coutra a verifi.cacão deste mesmo
vasio PUesF~ira, pois que começando o preten- congresso que eUe destruia! '. . .
dente nesse.tempo já a ~esenganar-se que o.povo o Não d~vido que eUe tenha defensores, mas - os
Ilão attendia, antes, pelo contrario, se revoltava até seus crimes estão impressos em papeiS publicos. e
contra. o governo provisoiio por ser dos mesmos á Tista deUes eu "Toto e sempre votarei contra os
sentimentos., .tomou o desabafo não só de atacar a divisores do Brazi~ e ainda que hoje apparecão re-
monarcbia brazilica, mas~em a toda a consti- presentados como fOlÇQsos Protheus. •
tuição que !tãof~ ,a portugueza (referindo:se.a 05&. Mo~"JZ T.(7A.l\Es:-Sr.presidente) apenas
~ certa.memona-!fDpressa a.favor das attribw- se ap.reiCntou este llarecer eu deClarei immediata
~ do,poder execu~v(fquedeVIa. ~Uaborar com o ~ente a. minha oplDião; agora reit~ro-a porque
r~lati.vo, e ter malS v~ponderanClado que o nulo ~da vejo atacada a honra .do·cidadão que faz o~
1'!31, ~e Por~, a~~d~ a figurar a pos- Jecto do dito parecer: um cidadão probo a quem
Slbllidade. de o li pra.nape-regefl!e (formaes pala.- conheço de longo tempo, cidadão que por suas
vras) tJlamfar entrar neste salão~ pretl.àer tudo <r.:talidades respeitaveis se faz merecedor de f.omar
e pQr .esc?iptos de !ll~l; e mais abaiX? tor- assento entre nós.
nan~~ a dizer que ~te all§usto ~R9J:~ sena IUJW Sr. presidente., toda. a questão se reduz, a saber:
otJic!tUI de serra~os_que [abnca.nao ferr~paTa l°, se as cartas dó padre Venancio Henriques de
agnlhoar o Bra::d l .Nao seI que um lOlmIgo da Rezende, insertas nos periodicos Ma,ribondO e Per
causa~ fallar malS claramente! 1l(llllbILCaJla, - o fazem excluir ou nào do honroso

Sr. presidente, emquanto ao n11!Del'o ~e votos cargo de deputado. ao qual o elevou uma maioria
COm que se argumen~ nós temos lido e ViSto, n~s absoluta de votos de dous·circulos eleitoraes; 2<', se
sabemos como se tem engepdrado essas maran- no éaso de e:tclusão a camara de Olinda tinha di
lhosaseleiçõe5; os eleitores, pclamaior parte homens reito de o fazer.
do ~po e quasi ~mpre seduzido~ não tive~ooc-' Emquanto á primeira questão, p6rsuado-me que
ca51ao_e nem.~ão Jlen~trar nestas matenas de só poderá resolve-Ia pela affirmativa quem estiver
exc!usao, p'or cUJo ~oti\'o amda tendo o pretendente demasiadamente prevenido ou quem não'der att.en
r:nwtos-mms voto~ l5to não desmancham as provas cão al!!Uma ao sentido das ditas cartas.
que posteriormente apparecêrão impressas no acto • Vej:l!'os <? que nenas .se contém e decida-se se
da apuração. . . . tem razao o I1luslre preoplDante que acaba de fallar.

Profu.ndemos a mataria. Dizião as instrucções de (Lell llma parte da carta do Ma.ribon.do.) .
Junho que nos coUegioseleitoraes se fizesse a apu- Neste se~undo - periodo encontra-"St3 o padre
racão de votos. e a acclamacão dos que tivessem Venancio affirmando que é; por principios, re
pliira.lidade. Mas a experiencía·logo mostrou que os .publil'ano; porém o sentido em que elIe toma a
que t.inhão aminoridade podcrião ter uma ines- palana republicano o. põe a coberto de toda a
~rada maioria, quando reunissem muitos votos dos lmputaçào calumniosa. Quem tem aprendido os
outros districtôs na camara da capital, ficando por primeiros elementos de hermeneutica sabe que as
isso illusoria a maioria daquelles que por votos de palavras só se devem tomar no sentido de quem
um só districto parecião ser deputados. Para re- faUa ou escreve, e não de quem ouve ou lê; e tendo
mediar isto baixou o decreto de. S de Agosto. que o autor da carta declarado por. si mesmo o sentido
trasladou pala a camara da capital aqueUa apuracão das suas palavras, s6 por prevenção, odio ou incu- .
e acclamaçãoque as ditas instruccões tinhão mân- ria se passárão a entender de diversa maneira.
dado fazer nos referidos coUegios,-eleitoraes, visto- 11ém de que. Sr. presidente, como sepodcrâ
que ficaria·iUusoria. Como, pois, em.virtude do de- chamar republicano no sentido vulgar a um·liomem
~to senão J)odi!lnos <;ollegios fazer a pub]i~ção, que não soffrc o autor deste peri?dico, quando ton
Jã neUes não baVJ8. lugar a fazer-se a remoça0 de tamente estabele~e que talvez seja o systema repu
eleitos. . _ . blicano o mais adaptado ao Brazil? Que o increpa

Eis-aqui., pois,. fazend'o-se esta operacão na ca- mesmo segundo· se vê destas expressões:.;...· isto é
mara de Olinda, como capital; eis-aqui 'porque esta fJlte'é .'perigoso di:er,. etc.' Quem falIa assim_não
mesmá. camara (e com eUa muita gente de lei) en- póde ser accusado de republicano. . ..
tendeu aqueUe decreto como devia entender-se em Pretende-se tambem enyenenar estas palavras:
todas as proVincias, .e justamente recebeu as recla- os americanos tim pro'Va.doser o sIm governo o m-e
mações do povo contra aqueUe eleito, e isto na pre- lhor d~ mundo; porém não se lembra o Sr. depu
sença dos eleitores da capi~ e sem discrepancia lado que isto se entende só com os americanos do·
de pess.oa. A exclusão, pois, foi bem feita por ser Norte;. é o melhor governo do mundo paraelles, e
conforme ao·espirito do mencionado :decreto qe não para todos os povos, -porque, attendendo· ao
3 de Agosto: . . . contexto da cartavHe que o seu autor confessa que

Como, senbores, como é possivel não só admit- o melhor governo éo que melhor quadra ás circum
tir-se o pretendente a sàr deputado, sendo inimig() stancias de um povo; ora, lluadrandoa n6s o go
da causa, e por talexcluido expressamente pelas verno mônarchico-constituclOnal, que toda a naçã9
'ditas instrucções, mas lambem -ser além disto- -re-- braziliana tem adoptado, segue-se.que não podia ser
prebendi.'da:uma camara que fez a. süa obrigação da intenção do au.tor apPlicar-n.os aqueUa asserção.
{a.lIlle não a~tend~u a commissão .d~ poderes). Nem se diga.tambem.que_ o au~or .da. carta,;,asseve-·

Uma· camara ·Cll"Cumspecta, VIgIlante e. zelosa, rando que a IgnoranCla-nao é Impecilho -para0 es
que conhecendo a indignidade do candidato. com tabelecimento de qualqUer· fórmaJie governo, pro
tudo não fez.mais do ql!e'cumprlrcom a lei,.e a re- cura promover. o. SYSLeIÍla republicano; todos os,
querimento do povo!·~ a maior das iniquidades Ipensamentos destacados ·podem ser condemnaveis ;t
que §ep6de inventar! .Ba de tomar assen~ entre mas quando se olha para a ligação. das .idéas diver~
n6s, e- neste respeitavel congresso um· homem que sifica muito e ~uito. , .. . .' .

·}4
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oautor tem em .vista refutar de alguma fórma as O' SR. SECRETARIO leu o seguinte:-
assercões afrontosas que contra nós se tem feito, e « Não importa o subterfugio de" 1u","'êIres com-'
por iSso, conformando-se com a 'opinião de muita muns da: falta de luzes e virtudes; a que Vm. re
gente sensata, aifirma que a ignorancia não podia corre o que implica que os brazilienses são um. povo
estorvar (se se julgasse conveniente) o· estabeleci- sem costumes, no qtle Vm. lhes não faz muita
mento da fórma republicanl'~; masnão quer que esta honra; pouco ou nada mais do que isso se tem
se estabeleça porque não é conveniente. dito de nós no congresso de PortugaI. Não impor-

Mas Cliz-se: da carta inserta na Pe-T1lambllcaM· ta, 1izia eu~ porque comtanto que se ~régue o coo
colige-se que o pache Yenaneio põe em descon- vir-nos talvez uma republica, o povo faria esforcos
fiança a'causa do BPaziI, suspeita mal deUa. para consegUi-la. Mais ignorante. e brutal erá o

Em todo o tempo. Sr. presidente, é licito ao ci~ povo romano" quando expelio os TarquiDios e ins
dadão suspeitar, mórmente quando para isto tem tituio o seu governo consular, que durou mais de
alguns dados; o que não é licito é convocar par- setecentos annos, e o elevou áqueUe auge' de gran
tidos com estas suspeitas afim de se transtornar a deza que Vm. bem sabe. Não impormo torno a di_o
ordem publica, e isto é o que não faz o dito padre; zer, a falta de luzes, com tanto que Ym. apregôe
alle é o. mesmo que abona e que louva a Sua Ma- que republica seja tãlvez o governo que convenha
geslade Imperial, e se desconfia das intenções do ao Brazil, o 'povo faria esforços para o conseguir,
seu ministerio, é porque desgraçadamente as pes- assim como os nossos vizinhos de toda a America,
soas que se mandavão para tratar da reunião das de quem se dizia o mesmo, .desde que os ameriea
províncias erão as mesmas (ao menos em Pernam- nos por excellencia proclamãrão a sua independen
buco, segundo me consta) que alraiçoavão o minis- ~ia; hoje elles têm provado ser o seu o melhor go
terio, e davão azo a essas suspeitas. .' vemo do mundo. O mais é nào saber o que vai

Tenho, pois, mostrado quanto á primeira ques- por f6ra da nossa casa. li

tão, que as cartas do padre Yenancio Henriques de O SR. G.-uL\ :-Eis-aqui a prova mais e\idente
Rezende não apresentão motivo pelo qual elIe me- de que o fim da carta não era repellir ataques dos
re~<l ser afastado do nosso seio. Resta a se~llnda portuguezes, mas sim espa:lhaJWIa doutrina com que
questão, a qual por si mesma se resolve. Não se conclúe o seu paragrapbo, já esquecido da etymo
apresenta um só decreto que autorise as camaras a logia da palavra respublicir, pois que já se arremessa
privar qualquer deputado eleito de exercer as suas a mais alguma cousa, dizendo que não "importava a
funcções; oia. não ha·...éndo decreto algum a este falta de luzes e virtudes em Pernambuco comtanto
respeito, não se póde tirar outra conclusão senão que se pregasse a republica, porque o povo .faria
que a camara obrou· arbitraria e despoticamente; esforços para c~nsegui-Ia e que mais ignorante e
e quem obra desta maneira deve ser reprehendido. brutal era o povo roinano que li. estabeleceu, e du-

Eis-aqui as razões pelas quaes voto em favor do ron mais de sete seculos. A este argumento é que
parecer. eu espero que se responda. E a que fini veio· o dizer

Ó SR. SOUZA MEu.o:-Pec.o a palavra. que o systema da A'merica i2lg1e::a está prooado ser
o ?Ilel~or gooerno do mundo'! E' .pois fóra de to~

O SR. GAKA:-A mim pertence a r.alavra; é do a dUVIda que o pretendenta se esqueceu da ironia
l"egimento de todas as assembléas deliberantes que supposta ao redactor do MaribO'lltlo, e faUou de
emquanto dous deputados se contestão, nenhum motu prpprio, dizendo:. « hoje os americanos têm
autro póde interromper o fio da conteslaeão. prO'Vailo ser o seu:gÓ'Verno o 1ilelhor do inundo. O
(Apoiado.) . • mais é 11M saber o que t'ái: por fÓTã da' 110ssa. casa.»

Não basta ter sido deputado em Lisboa para se São estes os argumentos que ainda não.vi desatados,
adivinhar °que se passou em Pernambuco na SUa e pelos quaes deve o pretendente ser excluído.
auzencia. O mui conspicuo opinante é hospede nas O SR. M6:-iIZ T,\Vws :-Não me levantarei para
questões (não direi de direito) mas de facto, o que blasonar de que sou Yeterano na causa do Brazil-;
bem se .c0mprehende até pela azeda recriminacão o a:mor proprio não me faz desconhecer o que sou,
l'(Ue faz a camara de Olinda, sem desmanchar' os assun como tambem não me abato a ponto de ceder
fundamentos da lei que gui0l! a mesma camara. nesta parte .a primazia ao Sr..deputado•.Não me la-

Parece impossivel que a.só vontade'de defender vanto tambe~ para refuta-c dItos que .nada valem;
o precipitasse não só a sustentar as doutrinas do levanto-me sun para mostrar que. em vão se pre
pretendente, mas até a inventar novas evazivas, de.. ten!1e torcer; as palavras de~ta. carta com !nterpre
que nem o mesmo pretendente se lembrou! Parece taç~es desvarradas. O que e que se contem npste
impossivel que neste mesmo augusto congresso se penodo queo nobre preopinante mandou lêr? Eu
avan~em proposições contrarias aosmesmissimos o torno ~ lêr. (Leu.)
papeis que se acabão de lêr!. O~a, quem não vê primeiramente que isto é uma

Aifirma-se que o motivo porquo=t pretendente con.nnuação da_refutação que o ~utor da carta faz á
escreveu, animando, - que Pernambuco pod·ia ser perIgosa asserçao do redactor't Em segundo lugar.
1tma republica, apezar de 11M ter luzes nem sCien- tamb~m não se ?0!1ige que a intenção é' refutar as
cias, era porque em Portugal se tratavã6 os brazi- -atrevIdas proposlçoes que no congresso de Portugal
leiros por ignorantes; mas a isto mesmo é que se tem propalado, querendo que nos considerem
chamo argumento especioso. pois que uma re,IlU- c~mo povo estupido e abjectoT Eu confesso que
blica ignorante ainda é }leior ignorancia e a nao esp~rava tão afincada obstinação em condem
peior de todas as loucuras. Mas é lembranca 'de ar- nar aq~o mesmo que se. está c'oIihecendo ser in
bitrio par~cula:~ não do a~do pretendente: Nós nocentlSsuno.
e:<otamos fel.tos Jwzes para Julg~o~ uma acensa- Emqtianto á caroara -de Olinda, eu não duvido de
çao ;. requell"o que o Sr. secretano lea outra vez~o sua adherencia á cansa do Brazil; porém é inne-

,~a"bO'lidoD. 3, o p~grapho que começa: « Nao g.av~l_que eUa ultrapassou os-limites da da sua ju-
lmporta o subterfuglO. » .' .. rlsdiçao ;, todo o empregado' publico que aSsim
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obra. é digno não só de reprehensão mas de sevéro os meommodos inherentes á horrorosa situacão em
castigo.. . que se achava. I •

Por estas razões, pois, voto pelo parecer da com- Em .consequencia do fau:;to e memorandó acon-
missão. i ~ te~iment..0 do di~.O de .Fevereir? voltou á sua pa:-

O SR. Souz_\. l\fELLo:-Sr.presiden~ -·como se tna, então tyranDlSélda por Luu do Rego; e fOI
trata de .discutiro parecer da commissão de poderes novamente envolvido na crucl proscriprão feita por
sobre a admissão do Sr. _Venaneio Henriques de esse Sylla lusitano que, oppondo-se abêrtamente ao
Rezend.e. deputado eleito pela prorincia de Pernam- progresso da causa constitucional, reputava inimi
buco com maioria de·votos, e excluido pela camara gos todos aquelles que não se união aos~u partido,
de Olinda no aclo da apuração. eu me levanto para que. seguramente. seria funesto 'á causa da inde
dizer os meus sentimentos' com as reflexões de- pendencia do Brazil, senão apparecessem para o
.d desfazer pessoas zelosas da liberdade da patria. pois

V] as. . ficando por mais tempo em Pernambuco esse atroz
O referido parecer da commissão estã sujeito inimigo da humanidade, infallive1mente se uniria

a tres.divisões ou partes: a la é se o dito deputado ao feroz Madeira.
eleito deve ser admittido e chamado a tomar assento Regressou a Portugal, quando os negocios da
nesta. augUsta assembléa sem embargo da exclusão; caUSa do Brazil não, apresentavão boa face, e quan
a 2a consiste em se permittir o indicado assenlô e do a divergencia de opiniões fazia vacillar as pessoas
!?osse sem o diploma que lhe não foi expedido por mais prudentes. .
tlcar ~ eleição suspensa naquella parte em conse- Apparecêrão alguns escriptos seus em periodicOf:õ
quencla da exclusão; e a 3a vem a ser se a camara de Pernambuco, que muilos não entendêrão e seus
de Olinda deve ser reprehendida do semelhante inimigos envenenárão, taxando-os de republicanos,
procedimento. . e isto porque elIe defendia e pretendia sustentar o

Emquanto á la e 2a partes do parecer da com- governo da sua provincia, então .acinante, por
missão, conformando-me com os seus fundamentos que assim o exigião as imperiosas circumstancias
i ulgo que o deputado eleito deve vir tomar assento em que se achava o povo de Pernambuco, como
e posse sem embargo da exclusão que foi injusta e bem o tem provado os tris~es resultados que depois
otfensiva á delegação dos povos; por quanto obtida se Seguirão. .
a maioria nos collegios eleitoraes, que se concluirão Comtudo, não obstante a deposição do governo,
lh-remente, não sei com que diréito o circulo ou de quem seus inimigos o'fazião pal'cial, e da pu
adjunto da méra apuração de votos excluio da listâ blicacãodesses mesmos tão faUados escriptos, con
dos deputados a um dO'numero dos escolhidos com tinuaÍ1do a merecer a consideração de seus patricios
preferencia pelos povos' E ainda mesmo refleéÍin- foi eleito deputado. E' verdade que dous ou tres
do sobre os' unpressos comprehensiTos deescriptos seus ininiigos, á testa de um peqneno numero de
do deputado eleito, os quaes se acabão de lêr.como pessoas forão representar á camara -de Olinda, ti
parte da accusação que deu lugar li exclusão por mida e receiosa em dias de perturbação, que o de
conterem doutrinas subversivas e anti-brazilicas, putado eleito Venancio Henriques de Rezende era
eu as considero inc.apazes de st.>mt.>Ihante epitheto, inimigo da causa do Brazil, sem outra prova mais
porque só descubro neIles amor e tendencia ao do que li. sua carla inserta em uma das folhas do
Brazil e·á sua independencia, e mesmo termos de Maribo1ldo, e como tal devia ser excluido,' quando
reconhecimento e elogio a Sua Magestade Imperial, no caso de haverem legitimos motivos para essa
então principe regente, marchando pE'la bem enten- exclusão, só ao colle~io eleitoral pertencia o conhe-
dida liberdade da imprensa. . cimento desse negociõ.

Declaro porém, que qualquer que seja a fórma da Além disto~ se se quizer dar' algum. pezo a essa
deliberação favoravel, não' se deve dispensar o di- representacão feita por seus inimigos á camara,
ploma, sem o qual jA.a commissão dey-eria ter sof- tambem se·deve tomar em consideração o assignado
frido embaraço em sttas {uncções, nem deixar de de duzentas pessoas das principaes de Pernambuco,
decidir-se agora mesmo ~sta parte do parecer, que feito em seu fàvor. Se me fosse concedido provar
muito' conveniente me pareceu dh-idir. Pelo que perante esta illustre assembléa que o Sr. deputado'
toca á reprehensão da camara de Olinda que Jaz que tanto tem declamado contra a admissão do
Qbjecto da 3a parte, do parecer, julgo injusta e des- padre Venancio é interessado.•. (A' ordem! A"
necessaria, porque a dita camara procedeu_em con- ordem 1) .
seqllencia de ac.cusações qne, se desp.rezasse, talvez. 10rno,pois, á questão, e digo que a commissão
fosse increpada, ~ de que se deu parte com a acta. de poderes fundando-se na justiça da sua cansa, e
Portanto, voto pela admissão na f6rma expendida. tendo em visía todos os papeis pró e contra, já deu

O SR. CARNEIRO D.~ CUNHA :-Sr. presidente, se- o seu parecer sobre este negocio, julgando, como
ja-me _permittido dizer alguma cousa a respeito da se devia esperar das luzes e rectidão dos _honrados
conducta do padre Venancio Henriques de Rezende, membros que a compoem. Demais, tambem já foi

-t.>xcluido da.deputac.ão da sua provincia por um ar- decidido P.J:lla assembléa que o conhecimento da le
bitrio da camara dá Olinda, nos dias de luto e in- galidade ou illegalidade da eleição dos Srs. depu-
triga, quesuccedêrão á desorganisadora disposição tados ficava sómente: reservado ao juizo da mesma
da junta provisoria ~ Pernambuco. assembléa,' porque podia sueceder que 110S collegios
. Como cidadão particular sempre mereceu o con- eleitoraes houvessem subornos, resultando disto a
ceitodos que o conhecião pela sua ,probidade e sã injusta exclusão de um cidadão talvez mui digno
moral. Nomeado coadjutor para a parochia do de bem servir este emprego. .
Cabo, ali adquiri0 geral estima de seus freguezes ; Tendo, portanto, mostrado que o padre V~nancio
foi infelizmente envolvido nos desgrac;ados suc- por sua conductasempre met:éCeu o conceito de
cessosde seu paiz no-anno de 1817; e mesmo nos seus. concidadãos, e que sendo dotado de sel.1timen
caiceresda··Bahia deu provas da sua honra e ca- tos verdadeiramente patrioticos não podia, .nem
racter firme, soffrendo com constancia e resignação póde ser inimigo da causa do Brazil, que é a sua
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patria, ~ que s.endo legitima- e le~ente eleito pmóodnearcseg.~~~onnsastituboClr·doansallo~~ysSÓmOendaasé re~:~coes.1}OS
não podia de forma alguma ser exclwdo 'Pela ca- ............. a cw
mara de Olinda, sem uma mãnife....ta injustiça e a .que tendem a· de..c:penbar-nos loucos inn~va:d~res.
usurpa!:ão. endente de autoridade, voLo que tome O estado de civilisacão e cultura do 'BraZlI, os ha
assento entre nós, tendo em -eoDSlderação esta au- bitos e costumes e inésmo- os prejuiz-os dos ,B~zi
gusta assembléa o recto parecer da illnstre com.: leiros.lhes não· deixão aberta outra veredapllluslv~l
missão. . de prosperidade, senão ~; Se o padre.Yenanclo
. O SR. RmEIRO DE Â"'tlJlAI1.' :-Estranho a todas não adoptasse a monarehia, se elIe ao menos:clara-

as idéas indinduaes relativas ao deputado eleito, mente 16.e solapasse os alicerces, eu seria o primeiro
limitar-me-hei sómente a tratar da materia, isto é, a votar contra a sua admissão.?Eu serelsempre ini
se ha validade na eleicão. - migo decidido daquelles que ~ntra a natureza das

Comel'.arei por aponiar o art. 2" do capo 4° das cousas, contra a experiencia, querem no !kazil des
instruc~Ões que diz que para ser eleito deputado vaírar. a opinião publica com sonhos e chimeras re
cumpre- ter mostrado . decidido zelo á causa do publicanas, e por bem da sua precária fortuna va
Brazil; ora, por causa do Brazil, eu entendo o es-. ilear rios de sangue, para ch~m a um alvo ~e
tabelecimento da monarchia constitucional; por- jãinais conscguiráõ. Mas é mister que isto, quanto
tanto, a eleicão será válida se os papeis impressos ao padre Venancio, fosse provado plenamente; e
em nome do' padre Venaneio.nos mostrarem que é o que .me não parece. . .
elIe profes53 as idéas dos amigos desla rórma de EXaminando as duas cartas do padre VenanClo,
gOl"erno. que fazem o corpo de de1icto no processo~ que em

Ha muita difrerenca em amar o Brazil e amar a certa maneira se lhe intenta, não aeparece, a meu
sua causa: o democrata póde amar ó-ardenCemente v~r,.inimisade deliberada á monarcbla; nem se in
o Brnzil, mas como não ama a fórma de governo fira que isto existe porque a idéa que elIe tem de
por alIe abral'ada, não póde entrar na representação monarchia constitucional parece avisinhar-se ás
nacional. A nação já assentou certas bases: f;~Co- constituil'ões hespanhola e ll0rtugueza as quaes o
Iheu dynastia; acclamou o seu imperad0lJ. que é nobre preopinante julga malS 'democraeias do que
tambem protector e defensor perpetuo do.uraziJ, e monarchias.
declarou portanto a f6rma do governo que prefena, A definição que o nobre preopinante dá de mo
isto é, a monarchia constitueional, em que é essen- nnrchia, é falq, segundo creio, por ser restricta de
eial a divisão dos poderes, a harmonia delles, e a mais, e não abl'llnger governos que não podem ter
ingerencia do poder executivo 110 legislativo. outro nome. Quando uma nação é regida ~r um só

Nestas bazes, nós, constituidos representantes da individuo, o governo desta nação é monatcbieo, se
nação, nada podemos mudar, para as alterar não o poder é hereditario na dynastia reinante, e se o
nos dérão poderes, só os temos para edificar sobre monarcha tem alguma parte ao menos no poder mo-
elIas; logo o que não amar esta f6ma de governo derador nacional. .
abraçada.pela na~o, não póde ser (scgun~o eu en- .Se todos os poderes se concentrão n'um só ho-
tendo a:; mstrllcçoes) represen!<In~. della. mem, a mOllarchia é absoluta, a qual porém difrere

Ap.phquemos agora estes prmClplOs ao padre Ve- do despotismo em ser o poder exercitado segundo
nanClO. . ,leis fixas, quando no despotismo tudo de~ende do

Em um p~ragrapho'dasua ~arta elle diZ que é de- arbitrio' e capricho,variavel do despota. Se porém
mocrata, m.as ~e a democracia deve fo~ar-se ~om os poderes são divididos, ficando a legislaç.i.o na
l) po~e~ I~gtslatll"o. nas côrtes, o executIvo no reI, e mão dos representantes nacionaes, e o poder execu
o) Judicmno nos tnbuna~s.;.e talvez porque ell~ r~- tivo na mão de iuD monarcha hereditario, inviolavel
'luer no governo esta diVisa0. de poderes,. se Jul~ e com alguma: influencia sobre os· outros poderes,
que segue a ~usa que o BraZlI abraça, mas eu nao temos o que chamamos monarehia-constituclonal r~
O) entendo aS:>IID. . .. _ presentativa. . .
Par~ ~~ver monarchla .cOI}stItuClOnal nao basta Ora, isto eo que encontramos. nas constituições

~ssa dlV1sa~ de pod~res que e commum a todos os hespanhola e portugueza. São monarchicas, porém.
gove~o.s Urres, nao basta dar ao chefe do. poder monal'chicas defeituosas porqUe os poderes são iso
executno o nome de monarcha; porque ,pode ?er lados·, e quasi por nece'ssidade inimigos uns dos
uI? f~ntasma como succede em Portug~b e preclso outros; porque não ha nem póde haver harmonia
e mdisp~nsavel q~e esse poder ~xec~tlvo tenha talentre'elles, pela falta de uma entidade intermedia
o~ qual mgerencla n~ po~er leglSlatlvo; sem ella, que concilie os discordes interesses dos elementos
s~Ja qua! f~r a denommaçao ~esse. chefe do exe~u- inimigos, democrático e monarchico; que embote a
t~vo, ~ amda mesmo. com.a qual;ldade de. he~edlta- nimia energia e mobilidade de um e augmente a
1'10, nao ha ,para .mlm. monarch~a constltuClonal; gravidade e estabilidade do outro, 'Porque eD!fim a
l)ra,? que secollige das e)."pre~oes do padr~ Ve- roda principal da machinanão t~m a prec~ força
nanclO ~ ~e prefere a democracia represent!1tlva, e para pôr em movimento os rodízios quando mertes,
COl'I~O nao e !l~ta a fórma de. governo escolhida pela ou moderar-lhes os movimentos, quando desorde
naçao, que Ja declarou altamente a sua v0!1!ade nados, dondeha .de vir .por necessidade, ou' a'pa
pela voz de to~as as camaras, segue-se que (01 JUS- rada de todo o mechanismo, ou O. desconjuntamento·
tam~nte ex~lU1?o do cargo de deputad~ na fórma das suas peças. "
das l.~ucçoes, e portanto voto. que nao deve ser Mas nem por isso deixão a Hespanhae Portugal
admlttldo nesta al!gusta assemblea. de sermonarchias; a mesma etymologia mostra o

O SR. Al'"DJlADA MAcIlADO: - Sinto muito dü- contrario; o mal é que com tão defeituosà COftsti
ferir tanto do nobre preopinante, mas nem' os lacos tuicão não podem continuar a se-Io por' muito
de parent..esco e amisade, nem o justo respeito ~e tempo, ou o monarcha sentindo a sua· nuIlidadé
tenho ás suas luzest' podem fazer que não discorde trabalhará' por subverter a constituição e se .fará
do systema que aDra~.E' verdade que concordo absoluto, ou<a democracia aniquilando o monarcha
coJ!1 elle, 'que a causa do Brazil é a mesma'que a da depois de mil convulsões anarchicas marcadas com
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o sangue e mi.seÍ:ia nacional, precipitará de novo
essas tristes nações no despotismo de que se pre-:
tendião livrar.

A caracteristica: essencial das monarchias existe
neIlas, mas muito mal desenhada. Não se'diga que
o rei de Portugal não é na realidade outra cousa
mais que um simples presidente como o da .America
Septentrional, e que por isso é o governo democra
cia e.não monarchia, o elemento de herança e a tal
qual influencia que essas const!t~ções concedem ao
mcnarcha, desmentem esta oplDlão.

Nem mesmo, Sr. presidente. houve no mundo de
mocracias rigorosas: Athenas o não foi; não o são
os Estados-Unidos; todas são aristocracias electi
vaso. Se, pois o padreVenancio admitte a ~onarchia,
embora se aproxime ao systema de Portugal, não
se póde dizer inimigo da monarchia em geral e por
conseguinte inimigo da causa do Brazil. Confesso
que o padre Yenancio não entende o que diz, nem
nós o podemos entender quando falla em poder re
publicano executado por um rei, e outros absurdos.

EUe fallou com franqueza; as suas cartas mostrão
uma assombrosa confusão de idéas; mostrão que é
novico em materias de organisação social; mostrão
que não tem idéas claras das materias de que falla;
mostrão que nunca as distinguio, separou e menos
coordenou; mas não mostra claramente lIue õ seu
escriptor seja inimigo da monarchia constltucional,
e por isso inimigo da causa do Brazil.

A justiça me força a confessar que de quando em
quando assomão nas cartas expressões que podem
parecer contrarias â monarchia e que ressumbrão
Chimeras republicanas; tal parece a asserção que
aLacou o Sr. Gama, e á qual, na minha opinião não
respondeu completamente o Sr. Moniz Tavares.

A passagem arguida, aquella em que com mani
Cesto erro da theoria, e' engano nos factos, se nos
crê proprios para um governo republicano, é em
verdade suspeita, e a suspeita não se desfaz com di
zer-se que o seu fim era arredar as imputações que
nos faZião as côrtes portuguezas. A tendencia dessa
passagem é perigosa; o seu alvo podia parecer
muito bem o desejo de encaminhar-nos a um sys
tema politico conhecidamente impratica'\"el no Bra
zil, e o mais damnoso li sua prosperidade.

A analogia dos Estados-U-nidos só a cegos póde
impõr; é mister dormir ao pino do meio-dia. e ter
os olhos fechados ao clarão meridiano para não vêr
a ditrerenca de um povo nutrido' desde o berco em
idéas democraticas para outro que creado no séio da
monarchia absoluta não tem a frugalidade e tempe
l'anca e amor da igualdade, condições insuppriveis
das ·fórmas republicanas.

Mas, Sr. presidente, por erros não julgo ninguem
criminoso; e ainda quando esta e outras passagens
podessem despertar suspeitas, não é por indicios
que privarei a um cidadão do direito de elegibilidade
passiva, e menos á nação da livre escolha daquelles
que a lei não exclúe. A participação do povo nos
direitos políticos é a' essencia do governp. a liber
dade dá escolha deve ser pois o menos coarctada
possível.Voto, pois, que seja admittido o padre Ve
nancio, e que se faca boa a escolha da provincia.

Quanto á reprehênsão á camara, bem que assig
Dasse o parecer, canto a Palinodia, e convenho que
não seja reprehendida. Peccou p'or excesso de zelo;
peceou: por amor da ordem; e como o Divino Mes
,ire excusou-a Magdalena, por excesso de amor. nós
tambem a devemos desculpar por excesso de zelo.
Depois a sua inexperiencia em situação tão nova, é

motivo justificativo do seu erro; se nós mesmos
nã.o sabemos ainda bem as raias das nossas obriga
ções, com que justiça condemnaremos a camara,
que menos razão tem de saber as suas '1

Se algum de nós é de todo puro, seja o primeiro
a lançar-lhe a pedra; eu não o serei, nem o ul
timo; conheço-me e conheço todas as minhas im
perfeicões; e não censurarei com rigor aquellas em
que eü bem podia incorrer.

O SR. ÁLENcAR:-Sr. presidente, apezar de tam
bem desejar alistar-me no numero dos defensores
da honra e credito de um cidadão benemerito, como
o padre Venancio _Henriques de Rezende, tão in
justamente calumniado, e por isto impossibilitado
de prestar á sua patria os ser:vicos que ella delle
confiou: comtudo eu deixaria de -fallar sobre a ma
teria, visto ter elIa sido desenvolvida por tão habeis
e instruidos membros; mas como existe ainda em
pé uma accusação sobre um ponto da carta do dito
padre, inserta no Maribo'1ldo, que não foi refuta~a

por nenhum dos· Srs. deputados que o têm defen
dido, e succeda mais que o honrado membro que
acaba de fallar, ainda sendo dos defensores, pare
cesse vacillar ácerca do sentido que-. se deve dar ao
dito ponto, emprehendo eu mostrar que em nada o
padre Venancio mostrou com mais clareza quanto os
seus sentimentos são os de um verdadeiro constitu
cional, do que no mencionado ponto da dita carta.
Vamos ao caso.

Accusa-se ao padre Venancio de ter acenado ao
Brazil com o governo republicano, mostrando-Ihe o
exemplo dos antigos romanos, quando expulsárão
os Tarquinios, e lembrando-lhes 'a America ingle
za, etc.; finalmente accusa-se' o paragrapho da
cãrta, que principia: (C Não importa o subterfugio
de luzes, etc. »

Ora, Sr. presidente, isto é que é vontade de en
venenar as cousasl Porque não se lê este paragra
pho da carta, que principia: cc porque, se Vm. não
é inimigo das republicas, etc.»? Sim; Iêa-se e
combine-se com o debaixo, que immediatamente
cabe por terra a accusacão. O redactor do Mari
bando tinha dito- que ialvez fosse uma republica
0- governo que conviesse ao Brazil. ' .

Ora, o padre Venancio nos mencionados para
graphos da sua carta reprehende este dizer, e ao
mesmo tempo diz que aquillo é que é muito peri
goso dizer como aqui se lê, e que de nada serve o
subterfugio, a que recorreu o dito redaclor; da falta
de luzes no Brazil para toc um tal governo. Sim, o
padre Venancio diz que é sempre perigoso dizer
aquillo, não obstante o dizer que ha falta de luzes;
porque assim mesmo o povo póde querer atirar-se
ao governo, que lhe dizem, talvez lhe, convenha;
pois a este governo se atirou o povo romano; quan
do expellio os Tarquinios, não obstante sua igno
rancia, e que a mesma ignorancia se dizia dos ame
ricanos, e comtudo elies proclamárão o mesmo go
verno e o conservão.

Vê-se, pois, que o padre reprehende' o dito do
M aribondo, não obstante o subterfugio da falta de
luzes, porque ainda com esta falta póde o povo do
Brazil. como o povo romano e'os americanos, que
rer rentar o tal governo, apezár de não ter às luzes
necessarias. como tambem não tinhão aquelles
dous povos.

Onde pois estâ aqui.o republicanismo do padreVe
nancio, quando elle reprehende aquelie dito com o
medo de que o povo do Brazil o queira ~eguir'1 ,Como
imputar-se a um homem que eIle e republicano•.
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quando elle reprehende a outro só porque este diz
que talvez orepublicanLc:mo convenha ao Brazil.?

Com effeito, Sr. presidente.; ou eu estou com a
eabeca perdida, ou então ha tal desejo de accusar
que áté se fazem imputações, que bem .lon~ d:e
prejudicàrem ao accu..<:ado, pelo contrarIo o Justi
ficão. Quanto ás mais accusações, nenhuma refu
tacão farei, porque já estão bastantemente r~futa
daS e com evidencia se tem mostrado a innocencia
-do padre Venancio e a injustiça que c.óm elle se
praticou. Nada direi tambem ácerca da incompeten
cia do juizo, onde foi expulso de dep:Jtado, porque
esta materia está bem dilucidada, e eu nada de novo
poderei dizer.

Approvo, portanto o parecer da ,:ommissão em
quanto á admissão do padre "VenanClO como depu
tado, que de direito é, nesta augusta assembléa,
mas quanto á reprehensão á camara de Olinda não
approvo, não só pelas razões, que já têm d~do. al
guns Srs. deputad.os, como porque eu estou lDtlma
mente convencidó, "que a dita camara é quem tem
.menos parte na injustiça praticada com o padre
Venancio.

A camara seguio talvez o impulso que lhe dérão
os intrigantes e inimigos do padre; a estes deseja
ria eu, que se désse o devido castigo, porém é diffi
cultoso conhece-Ios e nomea-Ios; basta que' o povo
de Pernambuco os conheça, e .que os deteste como
pert~rbadores do socego publico, e. c8;lumniadores
de CIdadãos honrados daquella prOV1DCla.

O SR. Plr."1iEIRO DE OLIVEIRA:-Eu tambem pro
fesso os principios que acabo de ouvir; penso como
umillustre preopinante, que ninguem deve ser jul
gado sem provas convincentes, mas estou persua
dido que nas carlas impressas do padreVenancio se
achão essas provas para a sua exclusão. -Ainda sup
pondo que na la carta em que elle faUa de repu
blica, se póde entender (por interpretação forçada)
qualquer fórma de governo, e não sómente a demo
cracia, bem que seja esta sem duvida a intelligencia
mais vulgar, ficão a meu vêr, manifestas as suas
idéas na 2a carta em que declara ser democrata, por
-que este termo não admitte nem essas mesmas in
terpretacões com que o pretendem salvar.

Além'disto, escrevendo -em 1822 assevera que as
idéas que tinha, cinco annos antes, "erão as que
ainda professava, e como em 1817, que é a época a
que elle se refere, o projecto, que abortou, era o
do estabelecimento da democracia, conclúo que elle
segue -principios oppostos á causa do Brazil, porque
a fórma de governo abracada pela nação é a-monar
chia constitucional, e qúe por isso que os segue foi
justamente excluido de deputado, na conformidade
das instruccões.
- O SR. G:m. :-Sr. presidente, peço a palavra por
amor da ordem:
- Devo informara estaaugusta asseinbléa que quan

do se publicárão os impressos do pretendente, im
pressos pelos quaes a camara de Olinda justamente o
excluio, já os eleitores tinhão sido nomeados, e terião
feito o seu juizo tal ou qual, faltando s6mente os elei
tores de Recife e Olinda.Foge-se da questão princi
pal que é a que acabou de opinar o nobre deputado o
Sr. Pinheiro de Oliveira, e é que devia ser excluido
deste cargo todo aquelle que fosse inimigo da caúsa
-do. Brazil, e que para: isso bastava ter sombras de
Suspeita, como ordenão as instrucções: que olhando
para a qualidade de pretendente este nos seus im
pressos de 1822 disse que conservaVa os mesmos

sentimentos que .tinha ha cinco annos,que erãó os
de 1817 de Pernambuco; e sendo assim inimigo da
causa era excluído pelas referidas instrucçõés. São'
estes os fundamentos da exclusão, que ainda nãó
vejo desmanchados, apezar de ser já rongo o debate.

O SR. DIAS :-Nenhum ãrgumento produzido até
agora contra o padre Venancio foi convincente";
pelo contrario o vejo justificado na mesma aCCusa.
ção, e neIla fundo a sua defeza. Se os seus im
pressos mostrão que qualquer povo póde adoptar a
f6rma de governo qlle lhe convier, igualmente
mostrão que elIe entende que a: f6rma que convém
ao Brazil é a monarcbiá constitucional, pelo mesmo
Brazil adoptada: governo mixto que participa das
outras diffcrentes fórmas e que póde chegar a su
perio.r perfeição, contra o parecer do escriptor pelo
referIdo padre refutado. _

Sabemos além disto, que elle foi eleito com 169
votos, e julgado nos termos das instrucções nos col
legios eleitoraes de Recife e Olinda, e se lhe falta o
seu diploma, assim como este augusto congresso já
dispansou igual falta em deputados de S. Paulo, seja
esta (ambemsupprida; o deputado eleito o merece
e é talvez mais digno do que se pensava. Voto por
isso que entre,~ tome assento nesta assembléa.

O SR. ARAUJO LmA. :-Eu não direi talvez nada
de novo depois-de tão extensa discussão; o me li
mitarei á parte do parecer que respeita ao proce-
dimento da camara de Olinda. -

Em primeiro lugar, declaro que- não reconheço
nelIa o direito de excluir um deputado eleito, e
muito menos não tendo outras provas mais do que
os impressos já lidos, pois delIes de nenhum modo
se conclúe que o padre Venancio seja inimigo da
causa do Brazil: portanto ainda querendo conceder
ã camara a autoridade que eu não lhe concedo não
poderia negar-se que tinha usado mal deUa. Toda
via não me conformo com o voto da commissão
quando julga dever ser reprehendida a camara pela
exclusão do deputado eleito.

Alguns já tocárão este ponto, e concordo com os
que pensãrão que se a câmara não fez o que devia,
erro11 de boa fé. Nem nos devemos admirar deste
seu procedimento; estas materias constitucionaes
são novas entre n6s; os povos ainda não conhecem
bem estes direitos, e os mesmos que já: sãõ:velhos
na pratica, _destes actos commettem erros. E que .
muito é que a camara assim procedesse quando
pessoas de abalisados talentoS" e luzes, e que até se
assentão nesta assembléa, mostrão não estar firmes
sobre os limites da autoridade da camara nesta ma
teria?

Portanto sou de parecer que não appareçamos em
publico, logo no principio dos nossos trabalhos, re
prehendendo uma camara, que talvez s6 teve em
vista prómover assim o progresso .da caJISa do
Brazil. Este é. o meu voto.

O SR. PEREIRA DA. CUNHA. :-Eu podia deaar de
fallar sobre· esta materia, cuja primeira partesup","
ponho vencida. a"favor da entrada do padre Venan
cio nesta assembléa, que tem sido vigorosamente
defendida poi tantos illustres preopinantes; mas
sempre direi que quando fuí membro da cominissão
de poderes logo julguei não ser necessario odiploma'
uma vez. que !taja acta ~or onde conste da nomeação
legal; e Já asSlID se pratICOU com o Sr. Costa Aguiar
que apezar de não apresentar' o seu diploma, foi ad-.
mittido, como devia ser, a tomar assento nesta as
sembléa. Sou, pois, de parecer que o deputado eleito
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deve entrar não obstante a falta. da apresentação do O SR. :MOl'OZ TATARES :-Sr. presidente, visto, a
diploma. deliberação que acaba de tomar a assembléa. de

O SR. COSTA. .AGUIAR:-Sr~ presidente; n~o me reputar legalmente eleito o padre Venanci,o, sou de
levanto .......... fallar sobre a questão tão debatida da voto que por via do governo se omeie á eamara de

......~ Olinda para que remetta quanto antes o seu diplo
entradado padre Venancío nesta assembléa,.p0l'C!Ue ma; mas se quero que venha o diploma é para que
não faria mais que repe~ o que outros disserao. na secretaria desta assembléa se conservem os titu
Não- me opponh~a que .elle venha tomar assento en- los de todos os Srs. deputados que formão a repre
tre ~ós. m~ nao se diga que a ~emplo do que se sentação nacional, ~ não para que só á vista delle

, p~tieou eolDlgo elle-deve entrar mdependente do possa tomar assento entre nós o dito padre, pois
diploma.. . 'para isto não se faz preciso, achando-se legalisados

No meü caso e no do Sr• .Andrada Ma~hado dis- os seus poderes pelos outros diplomas dos deputados
pensou-se o diploma á vista da acta combmada com da mesma provineia. Esta é a minha opinião.
os mais diplomas dos Srs. deputados de S. Paulo,. O SR. PRESIDENTE propôz se devia entrar não ob
mem; eollegas, pelos quaes constava estarmos eu e o stante a falta de diploma, e deeidio-se que sim, de
Sr. .AndradaMachado -nomeados ~epu~dos ~aquella vendo ordenar-se ã eamara a remessa do dito di-
provincia, que ~ão m~d~u os refe1'!dos diplomas, ploma. .
talvez pela nossa ausenCla. e por nao constar da Ultimamente propôz o Sr. presidente se deveria
nossa chegada a esta côrte. . ser reprehendida a eamara,.e deeidio-se que não.

O caso, porém, ªo Sr. Hennques de Rez~nde é Seguio-se a lição dos outros pareceres da com.mis-
diverso porque não p6de apresen~ o seu diplo?la, são de poderes apresentados na sessão antecedente,
que lhe foi negado, em consequencla dos m~tlvos e dados para ordem do dia, comecando pelo que ver
da accusação feita contra el!e, e que obstarao ao sava soore a escusa que pedio '0 deputado eleito
passamento do competente tltulo. Portanto, venha Agostinho Corrêa da Silva Goulão, do exercicio
muito embora tomar o seu assento, mas po~ modo daguelle earno, -por sua avançada idade e molestias.
algum se pretenda comparar a falta .do seu diploma Depoi!l. de breve debate approvou-se o parecer da
com o que aconteceu a nosso respeIto, devendo ao. commissão que julgou justa a concessão da escusa,
contrano expedir-s~ ordem ~ tamll!a para que _o sendo o Sr. Alencar de opinião que nunca se deveria
remetta com a breVIdade posslvel, VIsto a resoluçao negar escusa a quem a requeresse, porque muito
da assembléa, e até para que não fique para o fl!- convinha que este serviço fosse feito de mui livre
turo duvidoso este negocio; que parecendo á prl- vontade, pois o que servisse sem ser por amor ã
meira vista ~e po~ca monta:, é por outro lado de sua patria, muito mal desempenharia os seus de
alguDia consideraçao, especIalmente para as respe- veres.
ctivas provincias a que elle.se refere. ~assou-se ao parecer sobre Q deputad~ e!eit!> Joa;;,

O SR. GAMA :-Estou absorto, Sr. presidente 1 Já q~ Go~çaI,:esLedo, em que a commlssao Jul~ou
se dá por decidida a entrada 'do pretendente neste que }lodla VIr tOl?ar assento, m.ostr~do-se.livre
respeitavel congresso, e já se passa ã segunda qnes:- de crIme; e, depOIS de alguma dlscussao, fOI ap-
tão se deve entrar sem diploma, antes de se haver provado. . . _
votado sobre a primeira't Se esta primeira questão Leu-se depOIS Oparecer da mesma comml.ssao so
fôr decidida negativamente, como se p6de discutir bre a escusa que re~ereu o deputado ~lelto. José
a segunda relativa a diploma, quando ella s6 po- Alves do Couto Sara~va allegando mole.st~as e idade
deria ter cabimento se a primeIra tivesse decisão avançada, para ser dispensado do exerCiClO do cargo
favoravel 't Parece-me, portanto, que se deve já para que estava nome.ado, e tendo falIado alguns -se-

-pôr a volos a primeira quest~o; ~ que sahindo pe!a nho~es sobr~ a_matena, approvou-se_ o pare~er em
afirmativa, poderá então difi"erll-se ao .requerl- que a commlssao declar~u que o nao ~onslderava
mento ou representacão do impetrante, para que nos termos de ser attendido na sua supplica.
mande buscar á camára respectiva o seu diploma, O SR. AR.\U.TO VIA~'NA, como relator da commissão
que é como um requisito _de identidade de pessoa da redacção do Diario, fez a seguinte proposta :
que as instrucções exigem dos :povos constituintes. « A commissão da redacção do Diario, não tem

E' verdade que este honravel congresso tem a au- podido apresentar ao publico os trabalhos da assem
toridade de as revogar, porisso que tem a de legis- bléa por falta de um redactor, e como deseja que a
lar; mas é preciso que appareça esta dispensa, não nacão quanto antes se instrúa dos negocios da
em f6rma arbitraria, ficando no escuro a lei que mêsma: propõe que o official-maior da secretaria,'
temos em eontrar~o. Theodoro José Biancaidi, seja interinamente encar-

Sendo as ditas instrucções revogaveis nesta par- regado da redacção, pois se ofi"ere~e P8!~ esse fim,
te, deTe-se fazer uma discussão regular: - Se sem que, por ora, se entre na deslgnaçao do orde-
-são ou não precisos os diplomas para a .ass~mbléa nadoJ,. que deva mere?er pelo ~eu ~rabalho.. .
reconhecer deputado5-, visto que pela lei eXIstente . « J:'aço. daassem1?leaJ.14 de MaIO de .1823.-Can
á sua apresentacão é um objecto essencial. E será d~do Jose de AraUJO vULnna.-Antonw Gonçalves
possivel verificâr-se tal admissão não s6 escanda-' Gomide.». . .
10sa pelos principios democraticos do imp~trante, Foi recebido com agrado o oiferecimento do offi-.
como tambem escandalosa por uma surda dispensa cial-maior interino da secretaria da assembléa, Theo
na lei 1 Se esta dispensa éJusta não ha metiTo de doro José Bianeardi,-para redigir o Diario da mesma·
se occultar aos povos. assembléa interinamente. . ,
, Julgando-se a materia sufficientemente discutida, . O mesmo Sr. Araujo Vianna leu ~ segui~te.pro.;

propôz o Sr. presidente se devia ser admittido o ~ecto de !egulro;ne~to para a redacçao.do ~aNo da
padre Ve~aneio Henriques de Rezende, como. l~gal- :Assembléa, e .0 l~dicou como_ urgent~. _ . • .
mente eleIto, a'ter assento na assembléa, e deCldio-se « A cOIDlDlssao da redªcçao do. Dtarw, deseJap~(J"
que sim. liar. a promp~ publicação delle com a fiel exposiçaa-



60 SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1823

(l CAPITULO IV

« CAPITULO m

(l DA comusslo DO «DUlUO »

«DOS TACRYGl\APHOS E ESCtUPTtlRARIOS

cc Àrt. 9.0 Os tachygraph.os serão distribuidos
pela commissão em tres turnos para se alternarem
nos dias de sessão; a cada um se designará assento
na sala.

Art. 10. Comprehend~ráõ nas suas notas tudo o
que os senhores deputados disserem, e etles pude
rem abranger,.apontando os lugares em que aquel
les lerem papelS.·

« Art. 11. Decifraráõ depois as suas notas sem
demora, juntando-se para esse fim todos os que t1'8.
~albárão 11a. sess~o, dii:igindo a operação o mais qua
hficado; abi sera escrlpta a versão por um detles,
ou po!-, um escripturario, o que feito passará o ma
nuscnpto ao redactor.

« Art. 12. Qs escripturarios serão applicados pela
commissão jã em passar a limpo as notas dos taCby
graphos, já em copiar os trabalhos do redactor, ou
em outro qualquer escripto que convenha ao Diario
e sua redacção.

O SR. PRESIDENTE designou para a ordem do dia
a continuação da discussão sobre pareceres da
c0!Dmissão de poderes; a do projecto do Sr. Ro
~gues de Carvillho; e por fim a do regimento pro
VISOriO.

Levantou-se a sessão ás 2.horas da tarde.-Ma
noel José de. Souza França, secretario.

« DO ESTAllELECDIEl'iTO E SEUS DlPREGADOS

« Art. 1.0 Haverá um 1'edactor com um ordenado
a1;lDual de ] :OOOsooo ;
. « Tres tachygraphos maiores com o ordenado

de 6008000.
- « Seis ditos menores com o ordenado entre 100$

e 300$000, conforme os. seus merecimentos.
« Dous escripturarios com o ordenado de 200$000.
« Um servente com 300 r5. por dia.
« Um administrador encarregado da venda do

Diario, com o ordenado de 400Sooo.
- « Art. 2.0 Estes empregados serão providos pela

assembléa á proposta da commissão, precedendo
exame da capacidade e costumes dos pretendentes.
A cada um {ias empregados se dará titulo da sua
nomeação ficando-llie probibido occupar-se em qual
quer outro periodico, ou dar a alguem apontamentos
para elle.

« Art. 3.0 A commissão terá inspecção sobre
todos os empregados, os quaes lhe ficãO responsaveis
pelos abusos ou faltas no exercicio de seus cargos.

« CAPITUL O I I

dos negocios da assembléa para que a nacão conve
nientemente se instrua dos trabalhos dos Seus repre
sentantes e julgue do fervor com que estes sustentão
os interesses pUblicos na ãrdua e difficil tarefa da or
ganisação de lei fundamental, e das mais leis e refor
mas urgentes que a seus desvelosse achão confiadas:
propõe o seguinte plano de regulamento provisorio
para o estabelecimento da redacção :

, « C.4..PITULO I

cc Art. 13. A commissão fará as tlropostas para
os empregos do estabelecimento do Diano, conforme
o art. 2.0 -

II Art. 14. Regulará as condiçõas das assigna
Luras do Diario, procurando sempre facilitar ao pu
blico a sua leitura.

« DO REDACTOR (( Art. 15. Examinará as contas dadas mensal-
c< Art. 4.0 O redactor receberá dos tachygraphos mente pela impressão, e pelo administrador, e a

o:manuscripto das notas decifradas, e da secretaria folha dos ordenados das pessoas do estabelecimento,
as cópias ~as. actas .e o~ mais papeis que devão en- para tudo ser pago com a sua approvação. _
trar no Dtarw por mtell'O ou por extra:cto. Incum-' « Art. 16. Proporá as reformas necessatias no
b~:lhe fazer estes extractos com fidelidade e con- systema do estabelecimento e no da impressão, quan-
ClSao. do convenha mudar de officina ou methodo
, « Art. 5.0 E~ mais attribuição do redactor corri- « Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823:-Can-

gl.r os manuscrlptos apurados dll:s ~otas dos tachy- dido José de Araujo,Vianna.-Antonio Gonçalves
graphos. ~sta correc9a.? est~~de-se. Gomidé.-João Antonio Rodrig d C Ih

« 1.0. Riscar repetlçoes ViCIosas de palavras ou de ues e arva o. II

propoSIçÕeS} . O mesmo Sr. relator leu tambem o seguinte pa-
« 2.0 Polir~ lip.guagem;. . recer sobre o requerimenlo de Vicente Justiniano
« 3.0 SubstitUIr termos proprlOs, que na rapIdez da Costa : .

da falIa não acudirão ao pensamento, a outros de . - -.,. .
menor propriedade; « N~ comJD1ssao ~ redacçao.d? Diano fOI VISto o

. « 4.0- Supprir lacunas e atar o fio do discurso; requerImento de Ylcente Justlmano .da Costa, no
« 5.0 A's concordancias grammaticaes; e qU;al pede se~ proV1~o n~ empr~g~ de 1Dlpressor _~o

.« 6.0 A' orthographía pelo systema etymologico Diano e malS papeIS. A commlSsao parece que nao
porém jámais se extende1'á a substituir ãS fallas 1'e2 tendo. a assembléa mand~do estabelecer typograplíia
c,?lbidas pelos tachygraphos outras mais longas e :proprla, .como no requ~nmento se.s~ppõe, é por ora
diversas dellas, salvo se tendo sido primeiro traba- mattendivel a pretençao. do s~ppli~nte, qu~ serã
lhadas de espaço, fossem de memoria expostas á as- comtu~o tomada em conslde~çao, quando se Julgue
s_embléa. Em caso de total obscuridade ou duvidosa convemente aquelle .estabelec1Dlento.
intelligencia consultará os autores das falIas. « Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823.-Can-

(r Art. 6.0 Corrigido o Diario manuscripto, e as- ditlD José de Araujo Vianna.-Antonio Gonçalves
signado pelo redactor, ficará por 24 horas sobre a Gomide.-João Antonio Rodrigues de Carvalho.
mesa no gabinete da redaccão para os Srs. deputa- Ficou adiado.
dos irem (querendo) retocar as suas falIas, ou verem
os toques que lhes fez o redactor.
• «Ál't.: 7.0 O Diano será depois remettido para a
unpressao, e as provas voltarãõ ao redactor para as
rever e emendar.
. «Art. 8.0 Impresso o Diario, o redactor fará a
tabe!1a dos erro~ ou faltas que escapassem ã sua at
tençao, paras~ no seguinte numero.
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Rodrigues Bessa de Hollanda Cavalcante, Antonio
Manoel de Souza, Lucas Antonio Monteiro de Bar
ros, ~eotonio Alves de 0!iveira Macieli, Francisco
PereIra de Santa Apoloma, A.ntonio J.eixeira da
Costa, João Evangelista de Faria Lobato, Miguel
Joaquim de Ccrqueira e Silva, Franci.."C-Q de Carva
lho· Paes d'Andrade e Manoel Marià Carneiro da
Cunha:. .

SESsIQ EM: 17 DE MllO DE 1823
RESOLUÇÕ~ DA. ASSEMBT,É4

PARA JOSÉ ALVES DO COUTO SARAIVA-

A assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil tem resolvido que Y. S. venha
quanto.antes tomar assento neste augusto congresso
e ter parte nos seus trabalhos como deputado ã
mesma assembléapela provincia de Minas-Geraes,
o que participo a V. S. para suá intelligencia. Deus
guarde a V. S. Paço da assembléa, em 16 'de Maio
de 1823.-/osé Joaquim Carneiro de Campos.

Na mesma conformi,dade a Silvestre Alves da Sil
Ya, Manoel Pacheco Pimentel, José Joaquim Xavier
Sobreira, José Mariano de Albuquerque, Manoel

PABA CAETANO PI:\"TO DE lORANDA 1I0NTENEGRO
Dlm. e Enn. Sr.-Aassembléa geral constituinte

e leg!s!ati"~_ dQ Imneriv do BraziI, sendo-lhe pre
sente o omeio de v: Ex., da data de hIDe, em que
participa a necessidade de licença da mesma as
sembléa para que ~ssão ser inqueridos os d~uta
dos Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, Jose Ri
cardo da Costa Aguiar e Pellro de Araujo Lima re-
feridos por testemunhas no summario a' que está
procedendo o desembargador Francisco' de França
~da, resolveu que não devêm os ditos deputa-
dos escusar-se, e que cumpre ao referido ministro PRESlDE~CL\ DO SR. BISPO C.\PELLÃO-:MÓa

dirigir-se a elles para que lhe assignem o dia e a Reunidos os Srs. deputados, fez-se a cha~ada ás
hora ·em que póde ir tomar-lhes seus depoimentos 1.0 horas e meia, e acharào-se presentes 51, fal-
nas suas respectivas moradas. O que participo a ta dito S R <Ir' V 11
V. Ex. N1Ta sua intelligencia. Deus alnlarde a V. '1:'_. n o por mo es s os rs. o Iglles e 050,

r- ~ Gama, e Pereira da Cunha.
Paço da assembléa, em 16 de :Maio e 1823.-José
Joaquim Carneiro de Campos. O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão; e

lendo o Sr. secretario França a acta da antecedente
PARA VENANClO BENRIQUES DE REZENDE .foi approvada.

. A assembléa geral constituinte e legislativa do Passou-se ã ordem do dia, e leu-se o parecer da
Imperio do Brazil tem resolvido que V. S. venha com,mssão de poderes relativo ao deputado pela
tomar assento neste augusto congresso, e ter parte provincia de S. Paulo, Diogo de Toledo Lara Ordo
nos seus trabalhos como ~eputado pela provincia.de nhes.
Pe1'!lamb.uco. O que partiCIpO a V.S. para sua lD- « Acommissão dos poderes examinando o reque
telligenCla. J?eus guarde a V.? Paço. da asse~bléa, rimento do deputado pela provincia de S. Paulo,
em 16 de Malo de 1823.-Jose Joaq1.wm CarnetTo de Diogo de loledo Lara Ordonhes, que pede a escusa
Campos.. '. QO dito cargo, em razão das graves molestias, que

. PARA JosÉ BONIFACIO DE ANDRADA:E SILVA - ,padece, .~ que jã servirão. de motivo para ser ~scuso
, " ·ao exerclcio de conselhell'o da fazenda com licen~a

Dlm..e~. Sr.-A ll;ssembléa g:eral constltum- illimitada, e que comprova. com docÚlDentos legaes
te e legIslatlya do Imper}o do Brazil ord~na que a que ajuntou: é de parecer que lhe seja concedida
~ara da .cIdade d~ Olind~ lhe transmltta com a a escusa pedida, mandando-se chamar o supplente
~alor br~Vldadeposslvel o dIploma do padre Venan- immediato em votos para tomar assento nesta as
CIO Hennqu~s de Rezende~ ~omeado deputado ã semhléa em seu lugar.
mesma assembléa pela proVll!cIa de Pernambuco, o « Paço da assembléa, 14 de Maio de 1823.-Es
que V. Ex..levarã ao conhecImento de Sua Mages- tevão Bibeiro de Rezende.-Antonio Carlos Ribeiro
tade ImperIal. Deus~gu!U'de a V. Ex. P~ço da ~s- de Andrada Machado e Silva.-JJanoel Jacintho
sembl~a, em 16 de Jlalo de 18~3.-Jose Joaq'l.wm Nogueira da Gama. »-Depois de breve discussão
COIfne?To de Campos. . foi ..pprovado. .

PARA AGOSTINHO CORRÊA DA SIL"A GOULÃo O SR. PRESIDENTE annunciou que estava á porta
da sala o Sr. deputado' Venancio Benriques de Re-

A assembléâ geral constituinte e legislativa do zende. .
Imperio do Brazil, tomando em considera~ão os le- O SR. ANDRADA :MACHADO :-Como os Srs. secre-
gitimos motivos allegados por y. S. para ser dis-
pensado .de comparecer neste augusto .congresso, tarios vão recebê-lo, devem os supplentes ir tomar
-resolveu, deferindo ã representação de V. S., dis- os seus lugares, por~e a mesa não:fia de ficar vazia.
pensa-lo do exercido das nobres ftincções de depu- Creio que os supplentes são o Sr. Moniz Tavares e
tado, bem que lastime o ficar assim privada da co- o Sr. Costa Aguiar. 
operação das suas luzes em favor da grande obra da . O SR. COSTA AGUIAR :-Parecia-me melhor que
regeneracãxl politica deste Imperio, o que pãrticipo os Srs. secretarios ficassem assentados, e que fossem
a V. S. para sua intelligencia. Deus guarde a V. S. os supplentes receber os Srs. deputados que entra
Paço da assembléa, em 16 de Maio de 1823.-José rem, até para se evitar uma tão futil ceremonia de

.Joaquim Carne:iro de Campos. - , tomarmos assento por alguns instantes. E' verdade
que por ora deve subsisti! o regimento, mas isto
nao obsta.a que se revogue tão ridicula etiqueta.

O SR. ANnIÚDA MACHADO:- Por ora ha de prati
car-s~ o que manda ú regimento, e nào ha remedio
senão obedecer.

O SR. COSTA AGUIAR:-De certo obedeço porque é
o meu dever, mas espero que a seu tempo se revo
gará sem duvida a tal contradança a 'que nos obriga
um tão minu~ioso regimento.

O Sr. deputado Henriques de Rezende foi intro
duzido na sala pelos Srs. secretarios, e tendo pres
tado o juramento tomou assento no congresso.
. Seguio-se, segundo a ordem do dia, a discussão
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do projecto d:o Sr. ~odrigu~ de Carvalho sobre a Impôr penas e penas atrocissimas a homens s6 por
revogação do alvara de 30 de 'Março de 1818, pro- que se reunem em segredo, é até onde p6de chegar
bibitivo das sociedades secretas, apresentado em o e~CE'.sso da tyrannia I .
sessão de 13 de M<lio. ' Sun, senhores, o alvará de30 de Marco de 1818 é a

O SR. RODIUGUES DE CARVALHO :-As razões <@eprova mais decisiva do avi-ltarnento a que tinhamos
me determin.árão a propõr a revogação do alvará de chega~o! elie é o ~e~tavel stygma da nossa antiga
30 de :\Iarcode 1818, que irrogoa. pênas contra as esc~VIdao, escraVIdao que não voltará jámais. E'
sociedades-·seeretas, são tão obvias, qa.e poa.co pre- p~ClSo po~to faze-l.o desapparecer para. sempre
ciso dizer sobre o referido projecto. dentre no..o:, e com Isto temos consegw.do não

O gO""erno portuguez emquanto residio em Lisboa, pouco. '
ainda que mostrasse temer as sociedades maçonicas, . Falla!1do.eu,.po~m, desta maneira, poder-se-ha
talvez as uniC3S secret~, e que via apoiadas pela J~gar a prImeira Vista que sou o elogiador das 50
opiniào publica, e com membros de todas as classes, Cledades secretas; não, Sr. presidente, não sou nem
contentou-se com a prohibição geral das leis do posso ser. tendo a ventura ae viver presentemente
reino sobre associações oceultas; mas quando mu- em um paiz li\'re; eu·fallo sómente contra a des-,
,dou o seu assento para o .Brazil até pareceu tole- proporção das penas impostas no precitado alvarã,
ral-as, sujeitando-as uni.camente ás vistas da policia, fallo .contra essa barbari~ade ql1e a legislação philo
e consta-me que Sua Magestade o Sr. D. Joào VI ti- sopluca tanto condemna, e com razão.
nha perfeito conhecimento dellas. Porém os acon- Hoje é um principio geralmente admittido que
tecimentos de Pernambuco em 1817, e os de Lis- as penas devem.ser proporcionadas aos delictos, por
boa, assustárão o go.erno e o determinárão a pu- que do contrarIO suceede ou darem-se a cada ins
blicar o façanhoso decreto que fulminou contra tante bofetadas como em .Roma, só porque a multa
ellas penas de confisco, proscripção, infamia e mor- era pequena, ou levantarem-se cro.zes ao mais :pe
te: e presumo que a inaptidão mais do que a per- qu.enC? aCeno de olhos. Nesle s_egundo caso está o
versidade do niinistro prodo.zio aquelle decreto, por al\ara de 30 de Março; lo~o nau ,?óde deixar de ser
não cu~hecerque. esgo~do o so~rimento dos povos, revogado. Ar.~esce de malS a mal~.que approvan
.procurao estes na reacçao o maIS prompto remedio do-~ ~ste proJecto podemos desde Ja concorrer para
dos seus males; mas pouco foi preciso para o go-' o allino de alguns de~h'Taçados <{lIe, dizem, estão
verno reconhecer os erros dos seus passos pois prezos em. c0!1sequencla do menciOnado alvarã, e
apenas erão passados dous, annos e tantos thezes Isto por SI so era basta!1te para me estimular a
rompeu a revolução. em Portugal, e então se vi~ vot8.! em favor deste proJecto. Estes são os meus
que nada ...·alem ordens leis nem cadafalsos contra sentll1lentos.
a opinião geral. " O SR. Al\"DRADA. E SILVA :-Confessando que o

Neste alvará o go.erno, com sl!-pposi~ões .grat.ui- alva.rá de ~O de Março de 1818 é abso.rdo e barbaro,
tas, estabelece penas contra crlJDes lJDagmarlOs, 'I fareI todaVIa algumas reflexões sobre a proposta do
.contra crimes -que quando muito poderião existir na Sr. Rodrigues de Carvalho. Eu assento que é manco
intenção,_e fu~inar penas e penas barbaras, con-I este projecto, e ~m gr~de parte desnecessario.
tra elles e o malOr dos absurdos. \ Em lo lugar nao creIO que esses homens que estão

A' vista disto parece-me assaz precisa a provi-, prezos o fossem por macons ou por membros de
dencia do me~ project~. S~ depois do .10 artigo, que iqualque.r outra sociedadê secreta, antes creio e te
revog~ o referIdo alvara, eu estabel~cl no 20

• a an- i nho mUI f?rtes razões para crêr que forão prezos
nulaçao dos .processos pendentes, tive em VlS~ os I' por suspeItos, e pronunciados por quererem entrar
de alguns. cldadãos actualmente prezos, em cujo em conspiração contra o systema do Brazil e contra
f.avor queria remover o embaraço que poderia fazer Ia seg~ança publica. '
o mes~o alvará para s~re~ fa~oraveJ.rilente julga- .Alem disto, Jlor aquelle alvará nào consta que
dos. Fmalmen~e o 30 nao e maIS que ~a cautella i D1ng~em fo~se Julgado nem em Portugal nem no
com q~e eu q~ mostrar que a assemplea não ap- , Braz~l: tal e a sua .confusão, e a absurda despro
p~OYarla as ~ocle~des secre~s, I?-as que tambem Iporçao de que faliou o illustre preopina.Íl.te, entre
nao coarctarla a ~berdade do Cldadao a e~te respeito, !o mero facto de ~a reunião de pessoas e as mais
quando taes socIedades fossem conheCIdas do go- Igraves penas. DIgO por isto, que é desnecessario

,verno, e formadas para fins louvaveis e patrioticos.1 Agora direi que é manco porque o autor falia,
Mas não é p3!a a:gora tratar por miudo.da materia, !sem distinr:ção a1gum~ de sociedades secretas.
bas~:me ter mdicado ~m geral os motivos que me I Eu Jlassel, Sr. presIdente, a maior parte da mí
levarao a propõr o proJecto.· Inh8; Vld~ na Europa, ~onheço até p~r mim, proprio.
, .0 SR. MONlZ TAVA.RES :-Sr. presidente, sem me I a l,rist~rla destas socledade~; e aSSllD como estou
envolver por agora na grande questão da utilidade Icapacltac!o que al~uma~ha lDnocentes, de outras .
ou inutilidade das sociedades secretas limitar-me-! seI q:uP. sao a~omlDavels, e ~ontra as quaes não ha
hei tão sómente ao que o regiInento p:esereve con-I âas~go qu~ seja severo. CreIO portanto que o autor
~iderando em geral as vantagens' que offerece ~ pro-! era exphcar-se ~elhor, ~ p.ão de~truir ~ lei em

'Jecto <!ue se acha em discussão. Exaininando-o com l:li a!1 s~a gen~ralid~de, alIas ficara ~ socled~de â
attençao eu descubro que o seu illllstre autor tem I. sc~p~o dos ill~lDados, carbonarlOs, radicaes,_
por fiin primeirainente revogar o celeberrimo alvarã i JardineIrOs e mUltos outros que tem desordenado e"
de.~ de Mar~o d~ 1818; na~a se póde considerar! densanguentado a Europa, e ~~ ameaçãoo socego
IDalS'Justo nem lD8.lS necessarlO. ' I e.todos?s povos, e él; est~bihdade dos governos;
, Custa a crêr, Sr. presidente, que no seculo XIX I ~~l~:?Olimos umaleglslaçao sem lhe ~~stituirmos
apparecesse um tão extravagante alv: á C ta' , porque nem as nossas o.rdenaçoes se refe-

- ar : us, rem em lugar algum a taes SOCIedades secretas e·
mesmo a conceber ~e houvesse homens tão dege-' por issoo'conhecer dellas tem 'd tê 'd
nerad,os que ~ acon~l~semI Os barbaros do n~rte" competencia da policia, reparti~o°tã~ m~o~a u~.
daE~~ nao legISlarao de semelhante maneIra. : lada entre nós que não é mais, pôr via de regra~,
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uma especie de alm9taceria.-~ór. Quanto ao argu- impunemente, e de vingar-nos de quem nos insul
mento que se. lira da barbandade das suas penas, tou, faltando-nos á justiça.
direi que então deveremos.pela mesma razão abolir Osegundo fim das penas, a viIiglmca da autori.
tambem o livro 5° das ordenações, pelo qual julgão dade olfendida, está hoje riscado pelos· criminalisfas
os juizes, não obstante o rigor·de suas ~enas. pbilosophos; elIes conhecêrão que a lei não devia

Nada direi do 2<' a...-tigo porque o ccnsLero intei- I ter as paixões do homem, e já Platão assim pensou,
ramente absurdo, pois nenhuma lei póde ter etreito pois excluio a vinganca d'entre os fins legaes como
retroactivo, e porque não póde por ora discutir-se se deprehende do seu'Go-rgias.
o projecto por artigos. Comtudo, louvo e approvo a itlas se não ha legisla~ão alguma, se não ha poder
humanidade do illustre autor do projecto, e no que que queira se lhe impute a barbara precisão da
disse só tive em vista declarar a minha opinião. vingan~.a, é porém certo que todo o poder quer 'a

O. SR. Al\"DIUDA MACHADO :-Sr. presidente, eu se~urimça, e é isto o que ,constitue a ~cacia mà
hei de cinm-me ao reaimento sem diverm como tenal das penas~ Esta vana segundo os diversos es
o nobre deputado, a ~cutir desde já a m~te~ia dos tados ~a socie~ade,_seus grãos ~~ civilisa~,ão, idéaS
artigos; o que me cumpre é debater tão sómente dos pov~s, e situaçao ~o poder. .
se é ou não conveniente a abolição do alvará de 30 Nós nao estamos m~s ~os tempos,. em ~e a
de Março de 1818, se é em geI:al, e se é ao menos mor.te de um chefe amquillava o pa;rtldo; nao é'
na época actuaI, porque uma decisão não implica pumndo um ou o.utro membro ~e socledad~s secre
a outra. tas, que consegUIremos destrUIr estas sociedades.

Sr. presidente, não posso deixar de patentear a Será,po~, mister castig~ em lPassa,. assassinar
esta assembléa o etreito que fez sobre mim a lei- em monta!l.todos os.associados as s~Cledades s.e
tura do facc"lIlhoso alvará! Steterunt COl/lIP-, et 'ror cretas. E e Isto possivel, sem convulsoes que arrlS
fauC'tous hesito ' quem a seguran~ do poder, que o intenta, e assim

Pareceu-me vêr nelle os ultimos arrancos do as- se venha a destrlllr o me5mo fim. que se buscava?
sustado despotismo, que certo de. largar para sem- Uma ligeir?- nsla de olhos comparativa sobre o
pre o ensangueutado assento, que para desgraça do estado da sociedade nos tempos antigos e nos mo
Brazil tanto tempo occupára, queria ao menos na demos, dará a resposta apropriada.
sua quéda rodear-se de cadaveres e de sangue. Antigamente o homem do povo era um ente roi-

Taes erão os fins desse parto da callejada insen- seraval, profundamente incognito, mais fraco, mais
sibilidade a embotada inte11igencia, ou antes per- isolado do que o magro arbusto que definha no
feita imbecilidade de um ministro; que com inde- meio de corpulentas arvores; sua morte não tinha
leveI vergonha do Brazil enchovalhou por algum mais importancia que' sua vida; a sua sorte não
tempo os seus fastos ministeriaes. se ligava a cousa alguma; ninguem se julgava

Será o meu fim mostrar q.,ue elIe é injustissimo. com{lfometlido pelos Inforlunios que a multidão
e paraisso remontarei aos tins das penas, e pro- sotrrla.
vada a sua injustiça seguir-se-ha a necessidade da Hoje tudo mudou; não ha uinguem tão elevado,
sua abolição pelos representantes da nação; afinal que as vozes debaixo lhe não cheguem aos ouvidos;
far-me-hei cargo de alguns argumentos, com. que não ha ninguem tão forte que os perigos dos fracos
se. pretendia questionar a utilidade do projecto. o não possão ameaçar; ninguem ha tão isolado

Tres são, segundo os philosophos, os fins das que não tenha que temer ou esperar daquillo que
penas. Um, o castigo e correcção do criminoso, ao se passa em torno dclle. Como, pois, aniquillar so
que os gregos chamão nouthesia ou colasis ou pa- cieaades compostas de homens, que se ligão e
rainesis. Outro, a satisfação ou vingança da auto- apoião, sem que a mais decidida aversão contra o
ridade otrendida a que chamão timoria. E oterceiro, poder nascesse, e se fixasse nesta sociedade electri
o exemplo dos outros, o qual denominão paradei- ca onde tudo se sabe e se propaga? Sem que o pe
gma. Tres 'são tambem as condições da justiça cri- rigo que se tinha em vista remediar crescesse em
minal para se dizer tal, tres os caracteres que se vez de desapparecer?
devem encontrar nas acções que ella condemna e Passemos ao terceiro fim das penas, a exemplo
llas penas que impõe. . dos mais. Este tambem se não consegue pelo bar-

Ora, a todos os fins das penas, a todas as condi- baro alvará. Quando vemos nossos semelhantes soí
ções da justica criminal, falta o detestave! alvará. frer por cousas, que com difficuldade extrema nós
Não consegue o primeiro fim, porque impõe uma mesmos evitariamos, ~uando os vemos sotrrer por
pena como a capital, que anniquilIando o soffredor actos de cuja criminahdade não estamos convenci
acaba a. possibilidade da correcção, ou se impõe dos, o exemplo ~ue esla lição nos dá ou a efficacia.
menor, é ainda assim tão desproporcionadb., que não moral da pena, e nuHa. Eis O' que succede no cas
deixa após si outra cousa mais que o resentimento. tigo cruel das sociedades se~etas só porque são se-

Quando nos convencemos da justiça da pena, po- eretas.
demos abaixar-nos a reconhecer a razão punitiva, A propensão que tem o homem de querer sobre:.
embora o contrario affi.rme Godwin na sua-Politi- sahir aos outros em illustração é invencivel ;. o
cal Justice-; mas quando sentimos, que se nos alistamento nas corporações que apregôão possuir
faz otrensa punindo acções que não são criminosas luzes desconhecidas aos mais homens e natural, e a
ou mesmo punindo as criminosas de um modo des- lei que {lune uma tendencia natural se nos antolha
proporcionado á sua criminalidade, o sentimento como lei injusta, e obra sobre nós tão sómenre
que nos resta depois do castigo, é a colera contra pelo medo do castigo; mas o fim principal que é
a crueza da lei, e seu executor; sentimento este fazer detestar o crime, nãop6de eXistir porque não
que não é conducente para a reforma; toda a nossa cremos no crime.
dignidade se revolta contra a oppressão ;se a pru- - De ordinario as leis não têm, nêm de.em ter,
dencia nos aconselha evitar o acto, para escapar- nada com as crenças; ellas mesmas não são senão
mos ás consequencias que delle podem vir, é só a sanccão das· crenças publicas' applicadas aos ho
emquanto dura a impossibilidade de o fazermos Imens que as infringirão; màS pàrtilhando-as.
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A pena suppõe crime; não ~dmittida a supposi~, Mas demos que fosse então escusavel a lei contra
ção, desapparece a sua efficama ~o~; os homens o que acabo de provar, continúa ainda a se-lo?
que pensão como o que so1fre, Julga.0 que houve creio que n!nguem o dirá. -
,injustica no castigo, e .tal deve ser o effeito que a ' E' mister que demo.s, no p~ci}lio d3: r~ge!1eração,
pena produz; elia os irrita e. confirma-os na sua uma prova de respeIto ~os l1lreltos CIVIS ao po\'ü,
opinião em vez de a ~udar, .sepa.:ra-o~ do pod~r que, para criarmos a confiança que em nós deve

'mais do que antes estavao~ e VaI as~ dD:ectamente ter, veja a justiça com ~e attendemos a remover os
de encontro a uma parte aos seus deslgmos. ~vames de que se queIXa. '

Moralmente fallando ha duas cousas a considerar Mas.djzem alguns dos nobres preopinantes que
em toda a acção: moralidade .do acto em si, e 'não é precisa a abolição da lei porque ella se não
moralidade do agente. A moralidade do acto de- pôz em execução. A não execução da lei traz com
pende da sua comormidade com as leis eternas da sigo a idéa de fraqueza de governo, vê-se a pena e
verdade da razão e da moral; a moralidade do odia-se a lei que a impõe; e quando elia senão exe
agente ~stá na intenÇão, isto é, na idéa que elIe cuta, não se agradece a indulgencia, que.se attribúe
concebeu da moralidade da acção, e na pureza dos á fraqueza·e não á bondade. .
motivos. que o decidirão a fazel-a. Ora, o acto de Demais, emquanto a lei acerba existe~ deve existir
pertencer a uma socieda~e secre~ sem outra qu3:- o susto no coração dos cidadãos; elia é a espada
lidade aggravante. jãmalS por mnguem será conSI- ferrugenta e embainhada, que a inimisade, a vín
derado como contrario ás leis da verdade eterna, e gança e o odio podem, a seu arbitrio, afiar de novo
será, quando muito, crime legal; as intençõ.es, e brandir

h
sem perigo seu, êontra os objectos da sua

pois, pOdem ser p~s, e faltar .as~1ID . os dous m- aversão. ror fim conservar leis que sabemos não
gradientes que constItuem a cnmmalidade da ac- serão executadas, é propagar a immoralidade, e dar
ção e que justificào a sua prohibição pela lei. ansa á criminosa discripÇão dos magistrados. Elles

Está, pois, visto que é manco o alvará em todos são servos da lei, são seus executores: se a não
os fins das penas, e não conseguindo algum delIes, executão tomão-s~ culpados. Idéa tristissima I Po
segue-se a necessidade da sua abolição. Accresce dem os magislrados,faltar aos seus deveres a seu
que as tres condições da justiça criminal se não bel prazer'l Não de certo; emquanto a lei está em
desempenhão nalIe. Nos actos por elle punidos tão vigor devem applica-Ia; se elIa é injusta devemos
sevéra e desproporcionadamente, não se verifica revoga-la, nós que o podemos fazer. '
criminalidade real rigorosa, como já demonstrei, Disse .um ilIustre orador que a abolição era ne
nem mesmo:perigo social, tal gue ao menos jus.ti- cessaria, porque não auxiliava os prezos quase con
fique tão acerbas pe~as; e até nunca o só pengo tava assim remediar, por se não acharem compre
social basta para impô:r tão duras penas aos actos hendidos nos crim~s que elIa castiga. Muito bem;
que o excitão, como aos crimes em que domiuaa basta 'que lhes não faça mal a revogação; a razão
perversidade. ' que apadrinha a abolição não é a sua applicação

O pêrigo social é uma idéa complexa, fru~to ~a possivel aos prezos; é a injustiça.da sua sancção
reflexão, que não desperta no homem a antipathia que não quadra com o systema liberal que ailo-
expontanea e violenta q~e excitão os crimes d~ p~r- ptámos. '
versidade: nenhuma'leI póde fazer que,n~ opml~o Allegou-sé tambem que o projecto era manco por
dos homens a justiça de. uma pena senao B:vahe que havendo sociedades simplesmente secretas e
principalmente pela graVIdade moral do- del1c~o; indiflerentes, outras hàvia nocivas- á ordem social,
uma justiça que exacerba a penaem razão do pengo que' ficavão tambem sem, sancção penal e como
SQcial quando a criminalidade moral é fraca ou du- permittidas,'uma vez revogado o alvará. E' facil a
vidosa é prenhe de injustiça, e seus effeitos dev~m resposta. '
saber â sua impura fonte. . Quando as sociedades secretas se tomão em con-

Quanto â efficacia da pena já mostrei que nem a venticulos de conspiradores, ha 'leis no' nosso co
material nem a moral podia conseguir o ãlvará. Se digo contra conspiradores, e nós, revogando este
pois, o alvará é injusto cumpre logo aboli-lo. A in- injusto alvará, nem por isso revogamos as ordena
Justiça nunca aproveitou a ninguem, embora se ções que regem este Imperio. Accresce que não é
separe o justo do util, embora se creia.que 1J.!D proprio para ala discussão; na 2a eu considerarei
é ás vezes opposto ao outro; para lDlm nao as lacunas que me parece haver no- projecto, e bus
existe utilidaâe duradoura senão na justiça, e carei suppri-Ias; se é que as leis existentes não
como Aristides a julgo dalIa inseparavel. Sei bastão, como creio provavel. Áté as sociedades se
que póde haver utilidade de circumstancia, e que a cretas simplices, nem por isso <Iue voto pela revo
lei que 9ra tanto detesto, podia ter sido util no gacào do àlvará, as, exclúo do alcance dalei.
,tempo em que foi feita; .a força do govern~ era :pe- toda a associação sem conhecimento do governo
quena, as· forças aggresSIVas grandes; a UOlca trin- é prohibida por direito portuguez, embora não seja
Cheirada força publica podia parecer censistir na a prohibi9ão. arompànllada de pena, determinada. ,
aspereza das penas contra os ataques até presumi- Todos os JurIsconsultos sabem que um actó vedado
dos. Mas é preciso conhecer bem pouco o coração quando a lei lhe não marca a pena, fica esta ao ar-
humano para fiar tanto da dureza das penas. bitrio do julgador.

No meio de leis barbaras pulão·e crescem de dia Acrescentou-se mais que se a só barbaridade das
em dia os delictos stigmatisados por essas mesmas penas nos apontava a revogação do alvará; revo
leis; são eUas as que gerão a impunidade, e está. o gar tambem deveriamos toddo liv. 5° das ordena
crime. A humanidade oppõe-se á execucão qe leis ç?es, e~ .~e se contém o 'nosso sanguinarlo co-
'que revoltão; preferem-se os sentimentos de ho- digo cnmmal. ,

, mem aos deveres de juiz ; e o legislador que pro- .Ah I Sr. presidente1 porque não podemos de um
mulgou leis barbaras commetteu um crime inutil; golpe abater todas as leis de sangue que testemu
é a certeza do castigo, não a sua dureza, quem Dhão nossa antiga barharidade, desabriremGs mão
impede a commissão do acte> vedado. desta ou daquelIa'ref(lnria que mais insta, e que
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sem perigo podemos encetar? Cuido que ninguem
o aflirmará. .

Voto, pois, que passe á 2a discussão o projecto,
afim de revogar-se o detestavel alvará de 30 de
Março de 1818. Chamemos por este acto meritorio,
por esta. eA.l'iação das eruezas do gove~o que" e~
pirou, as bencãos do céo, que s6 nos sera pr.OplClO
se acabarmos"as más artes e instituições oppressi
vas sob que gememos, como se exprime Metello o
Numidico : « Quid ergo nós a lJiís immortalibus
diuntius que expectemus~ nisi maZís rationibus
finem {acimus? iísdem Deos propicias esse requum
est; qui sibi adveTsarii non sunt. Dii' immorlales
'Virtutem approbare non adhibere debent. »

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS :-Não é preciso of
feiecer gtande cópia de argumentos para conven
cer a esta augusta assembléa da necessidade ur
gente de reparar perante o mundo illustrado a
honra nacional, maçulada por uma l~i barbara,
monstruosa e tão deslocada .do seculo em que vi-
vemos. .

Parece incrivel, senhores, que no seculo XIX,
depositario de tantas luzes, neste seculo em que
se achão tão diffundidos os luminosos principios do
direito criminal, e em que são tão vulgares as j)re
ciosas obras de Beccaria, Filangieri, Brissot, Pas·
toret, e outros valentes defensores dos direitos da
humanidade, se désse tã,? pouco apreço ao sangue
e á vida do homem que tIvesse lugar e apparecesse
para desdouro nosso, publicado no Brazil o alvará
.ae 30 de Março de 1818, como apotheose da crassa
ignorancia do seculo Xl Phenomeno tão extraor
dinario s6 póde ser conciliado com a natureza do
governo que o produzio. O governo absoluto, arbi
trario e despotico, faltando-lhe as bases solidas das
instituicões liberaes, e o apoio da razão é por sua
natureia fraco e receioso.· .

Por mais raras e imminentes que sejão as virtu
des que. adornão o monarcha, que o preside com tão
extravagante instituição elle jámais poderá contar
com.o amor, e expontanea obediencia dos seus
·subditos, antes verá sempre sobre si pendente a
ameaçadora espada de Uamodes; seus ministros
mais interessados na conservação integral dos pIe
-DOS poderes de que dispoem a seu bel prazer, do
que em corrigir o vicio radical de semelhante go
vern9, offerecem a mais dura resistencia áquellas
reformas que firmarião o throno no coração dos
ppvos, e intentão defende-Io pela força, por violen
ela e pelo terror; pouco escrupulosos na escolha
dos meios de que podem lanÇar mão, não respeitão
a liberdade civil, nem as justas proporções entre as
penas e os delictos umas vezes erigcm em crime
as accões as mais innocentes, outras vezes dão
um cáracter de atrocidade postiça aos mais leves
crimes, só afim de lhes poder applicar os mais
sevéros castigos: elles caminhão directamenteaos
-seus fins, só tratão de defeuder opoderio de que se
achão empossados, e o defendem pro arís et {oeis;
foi nestes termos, senhores, que no reinado do
mais benefico monar~ha se concebeu- e se promul
gou o sanguinario alvará de 30 de Marco de 1818.

Ninguem certamente poderá disputar â sociedade
civil o direito de previnir por providencias anteci
padas aquelles acontecimentos, que podem. pertur
bar .e transtornar a ordem publica; porém este
direito por mais sagrado e connexo com a exis
tencia e segumnea da sociedade nem por isso é
tão illimitado quê não deva ser rigorosamente ad
stricto a probiDir ou v~dar sómente aquellas ac-

ções" ou estabellecimentos, que podem como causa
proxun~ ou r~m,?taproduzir os perniciosos successos
que se mtelltão mventar, nem tambem o seu exer
cicio é tão absoluto que não deva ser re"'ulado
p~las maximas CIU:.e .aconselhã_o a justiça e a huma
rodade para a deVIda proporcao entre os meios da
defeza, e o perigo que se receia.

Bem que eu esteja convencido que com grande
falsidade se attribuem ás sociedades secretas todas
as convulsões que tem soffrido a Europa nestes
ultimos tempos: todavia não as quero justificar,
antes as contemplo como um bem uzado meio
para se combinarem, ageitarem e organisarem con
jurações contra o governo; tambem não posso af
firmar que as instituições de todas se dirigem á tão
,eerverso fim, pois algmnas ha em varios estados da
Europa, que se nào são protegidas pelo governo, são
ao menos toleradas e contão entre os seus membros
príncipes e principes soberanos, assim como outras
gracades personagens. bem interessadas na manu-
tencão da ordem publica. -

Mas, sejão nocivas ou innocentes, pouco importa
pa.ra o nosso assumpto, listo que o projecto li
mIta-se tão sómente a reprovar o alvará.de 30 de
Março de 1818, pela barbaridade das penas e nesta
parte tanto convenho com o illustre autor do pro
jecto, que não só a1Ilrmarei que semelhante alvará
é barbaro e sanguinario, mas tambem que é mons
truoso e absurdo.

Bastante e mui bem se tem demonstrado quão bar
baras são as penas que formão a sanccão' deste al
vará, e para nos convencermos bem disto será suffi
ciente a reflexão de que não ha proporcão alguma
entre o ser membro de uma socied.ade'prohibida,
ainda que esta tendesse a fins nocivos, e o atten
tar contra o Estado ou seu chefe. Os males que
resultão do primeiro facto, jámais podem ser equipa
rados aos que a nação recebe do segundo.

No primeiro facto o mais que se póde considerar
é uma intenção perniciosa, é um perigo para o Esta
do; no segundo já apparece 'executada a intencão
malvada; portanto ainda prescindindo da injusta ge
neralidade com que são ni-çeladas todas as associa
ções secretas, é barbaro, é execravel applicar ao cri
me de inferior graduação na escala dos crimes, as
penas que_ um codigo, aliás barbaro e sanguinario,
tem destinado para o maior dos crimes, o crime dos
crimes, !lue abalt a sociedade em os seús funda
mentos.

Na verdade, senhores, só a tyrannia, confundin
do palavras e idéas as mais claras, podia earacte
risar de crime de lesa-magestade, o simples facto
de se havér alguem constituido membro de uma
sociedade secreta de· qualquer natureza que ella
seja, intervir nas suas sessões, assistir á recepção
dos seus membros, convidar alumnos, etc. Não é
isto fazer victimas por um simples abuso de· pa-
lavras '1 - ..

Mas não é só barbaro e injust.o este alvará, elle
traz comsigo o mais· assignalado cunho do absurdo,
quando se considera que em vez de obstar ao Cl;ÍIDc
que se propunha evitar, o promove : com effeito~

se pelo simples facto de ser membro de uma so
ciedade secreta, já qualquer se acha incurso nas
penas do crime de lesa-magestade, fica este crime
sem sancção, e por isso facH.é a passagem do crime
inferior ao maior, em:que nada se arrisca; pois nã~
se augmenta· a pena.· .

Tal é a marcha' natuial que as mesmas leis P!~
movem todas as vezes que se propoem acorrJgJr
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com as mesmas penas crimes de 'diversa graduaçáQ. As sociedades secretas são' tão más em sua es
Quantos assassinios não tem produzido .a pena de seneia, como o são as sociedades publicas; todas
morte imposta ao simples fU~o1. ellas são instituições indilferentes para o bem, e

Se o ladrão, só pelo furto, Ja se acha mcurso na para o mal; a differença que ha entre umas e outras
pena de morte, deixará elie de assassinar ao mise- é que as primeiras tem pessoa moral ci~ podem
ravel a quem ronbou, quando n~o tendo maior pena obrar em corpo; entretanto que as outras nao poàem.
se poderá livrar de um persegUldor? . ter representacão politica,e esta é toda quanta pena

Por estes principios vo~o qu~ o I?rojecto pa~se á lhes póde impÓr o legislador.
segunda discussão, e então ID.a1S cll'cums~nclada- Dir-me-hão que o que se faz em segredo não é
mente trataremos de cada um dos seus artigos; mas bom; miseravel sophisma, contra o qual se podem
desde já confesso que não acho pezo na reflexão do apresentar muitos argumentos praticos 1
illustre preopinante, que p~a o combater recorreu A sociedade dos Jesuitas era approvada pelo. go-
á barbaridade do nosso COdlgO penal. verno espiritual e temporal, comtudo abusou, se é

Sem duvida, senhores, o livro 5° das nossas orde- verdade o que della se diz, e foi extincta pelo mesmo
nacões é barbaro, é sanguinario, deve ser abolido, mas governo que a tinha approvado. .
nãõ deve ser já, porque não basta aboli-lo é preciso O segredo é a pedra angular e principal funda-:-
substituir-lhe outro codigo penal, e esta tarefa não mento de muitas instituicões. . .
é. de pequena monta, .exige muita meditação'e muito O Evangellio, por exemplo, nos ensina que faca
trabalho; o nosso principal ohjecto é a constituição mos a esmola e todavia occultemos·· a nossa mão
do Imperio, e tambem as reformas urgentes e.in- bemfeitora que a dá.' Muitos homens inflanlmados
dispensa,eis; nós não podemos abranger tudo; po- do zelo da caridade cbristã, e seguindo esta maxima,

.rém, porque..llão nos é possivel cuidar no codigo por ventura pretendem bem fazer a· humanidade
penal, deixaremos de ir abolindo ou reformando al- com uma successiva receita; unem-se em segredo
gumas leis, que nos pareção mais duras e mais para, com mão occulta, soccorrer ao proximo, fórmão
contrarias ao systema liberal que adoptamos '/ Nin- uma sociedade ad hoc, e qual é o seu fundamento '!
guem certamente o affirmará. O segredo da suà obra. E esta sociedade porque é

ConsiderQ com a mesma força quanto se .tem dito secreta poder-se-ha dizer. que ré má? Não certa
ácerca do etreito retroactivo declarado no 2° artigo mente,
des~e projecto -~ verdade é que !1eJ!h!lII1a lei deve ter ,Por outro lado, é um principio de jurlsprudencia
etreIto reLroactlvo, mas este prmcIplO, que eu reco- nomothetica,. que é sempre má á lei, que por sua
nheco quando se trata de' mandar ou prohibir al- natureza não póde preencher o seu fim. Ella mostra
gunia cousa, não póde ter applicação quando se a importancia do legislador, e tal éa condicão do
trata de abrogar uma lei como barbara, e injusta. alvará de que tratamos. '

Quando a lei ordena, oul prohibe,{seria injusto Quem me póde probibir a mim ou a outro qual-
reLrotrahil-a para o tempo em que elia não existia, quer que em sua casa 'dê uma partidã, dê um chá, .e
pois seria considerar existentes obrigaçõe:> em tempo que depois delle obre em compromisso com os con~
que realmente não existião : não é assim no caso correntes? .Ninguem certamente. A· lei fica á porta
que tratamos, porque considerada a_lei barbara e da casa do cidadão, e não póde influir no interior
injusta, não a podemos reputar senão uma lei nulia, della, e vem assim a ser ineflicaz e impotente a reg.;
e nulios são, por consequencia, os processos que peito do fim que se propõe. .
della se derivaráõ; portanto, se existem alguns O SR. RODRIGUES DE CARVAI.HO: -Peco a pala
ainda pendentes, devem ficar sem etreito, como se- vra.. Quando propuz este projecto não êxpendi ra
não tivessem existido, e vem a ser este etreito re- zões sobre os etreitos das sociedades secretas, por
troactivo uma verdadeira reslituicão, cuja applica- que não era esse o meu objecto. Delle mesmo se
ção é mui diversa e nada tem de éommum com as vê que não tratei da questão de approvar ou desap
leis que ordenão ou probibem. . provar essas sociedades, mas sínlplesmente da bar-

})el0 que diz respeito ás ponderacões ácerca do baridade do alvará, pela qual entendi que devia-ser
art. 3° eu tambem convenho que.este artigo deve revogado. . .. .
ser reformado, porque fazendo sUDsistir a prohibi- Se ha motivo- 'parareprovar esta ou aquella so
ção das sociedades secretas depois de ,abolidas as ciedade, e se sabe que existe entre n6s, fulmine-se
penas a que estavão sujeitas, não lhes substituindo contra elia penas competentes, eu não me opponho,
outras penas, fica a'prohibicão sem sancção, e a lei mas, torno a dizer, não me propuz legislar sobre
imperfeita. .' . sociedades secretas:
.0 SR. SECRETARIO FRANCA. :-Sr. presidente, leis Pessoa mui respeitavef me disse que apparecêra

más são a peior sorte que 'ha de tyrannia, princi- agora na Casa da Supplicação o referido alvarã;
palmente em materia crime. Muitos legisladores pergunto eu agora: se eu fosse juiz, e ali tivesse de
gostãrão do assérto theologico - alia su-nt mala J~gar a!guns d~s ;réos que se achãoprezos nesta
guia prohibita seà alia sunt prohibita quia '1Mla- CIdade, que haVia de .fazer" Tinha só um subter
sem reparar na difIerença que vai de legislar para fugio, e. era que esta sociedade se não. podia' julgar
-o fôro mterno ou para o fôro externo; daqui nasce secreta, porque era conhecida do governo, . e nella
esse montão de leis inquisitorias, que erigindo em assistião as primeiras dignidades do Imperio; màs
crimes os actos indifferentes ,do cidadão, acabão de isto não é razão de juiz; quando a .lei está presente
perder o !~t~ da liberda~edos povos. . . é do seu dever aJlplical-a. - •

l!I?-a leI CIvil, nada maIS é do que uma medida Quanto ao etreIto l"etroactivo, que o illustre pre-
politica ordenada a .promover um bem, ou· a reno- opinante o Sr. José :Bonifacio considerou absurdo
'var um mal n3t sbcIedade. Actos indifferentes não digo qae longe de o ser, a justiça o reclamanestê
p!'dem ser ~bJecto de leis .penaes: a lei que as pro-' caso pois nada vejo mais justo do que suspender 'a
hibe·ataca directamente a liberdade civil do cidadão; exec~çãode uma lei que se reconliece barbara· e
e ~e;sta cl~se é ~ alvarã de 30 de J\larço de 1818 contraria aos principios de direito, donde se' segue
SUjeIto ã discussao. ficarem nullos os processos que dellas se .tiverem
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derivado. Portanto, revogue-se o alvará e legisle biamente discutida, senão assentasse que devia
depois a assembléa ~mo bem lhe parecer. fazer a reflexão seguinte.

O SR. ANDRADA. E SILVA. :-Pelo que tenho ouvido . E:u.ouvi dizer a~ora nesta assembléa que esses
nesta assembléa Pll!:ece suppôr-se que eu disse que mdiVlduos "que estao prezos, o forão por suspeitos
o alvará de 30 de Marco era um chefe d'obra quan- de ~ererem att.e~tar contr~ a ordem estabelecida,
do pelo conirario d~clâ.r~ique o considero:va absur- mas se a"sua pnsao teve orIgem por se tramarem
do e barbaro. Disse que jillgava manco o projecto e e~ses proJectoscont~ a segurança publica em so
as razões' em que me fundei ainda as não vi des- Cledades secretas, pode ser-lhe applicado o alvará
-truidaS; mas não conclui disso que devia subsistir de 30 de l\Iarco de 1818, e como elle impõe penas
o alvará, nem eu o podia -fazer depois de lhe ter barbaraS', nada'ha mais justo do que aboli-lo.
chamado tyrannico e injusto. Disse que era manco O SR. CA.l\NEIRO DA. CUNHA.: - Nada tenho que

"-o projecto porque abolia uma lei sem lhe substituir accresc!3ntar ao que ~em expendido sobrao projecto
outra, e este meu argumento subsiste, apezar de ter tantos ~l1?tres preopmantes; mas, todavia, alguma

.dito um dos illustres preopinantes que tinhamosleis cousa direI sobre o que avancou o Sr. José BOnifa
sobre esta materia, pois eu não sei quaes sejão, a cio quan~o disse que o governo d:via examinar qual
não serem as da policia que deixão tudo ao arbit'-:.io era a socIedade boa, e qual a ma, "donde se segui
dos m~aistrados. " 'ria que a seu arbitrio ficava proteger ou desappro~

Sr. presidente, eu fallo pela ultima vez, e digo var a que lhe parecesse.
que o motivo porque mais se ip.cillca a necessidade O S A S
desta le.i é inteiramente. imaginario; nin::ruem está R. "'"'nRADA. E ILVA. o interrompeu dizendo:

~ Eu não. fallei nisso. .prezo por pedreiro livre; procedeu-se ã devassa
para saber quem conspirava contra a ordem estabe- O orador continuou :
lecida ea causa do Brazil; e nem creio que haja Eu estava persuadido que o tinha dito; mas pas-

. magistrado tão falto de senso commum que jillgue s~mos a out!O ponto. O mesmo illustre preopinante
por tal alvará. Tambem não disse que não se abo- dIsse que mnguem estava prezo por maconaria;
lisse; e senão gastei palavras com isso, foi por mas eu sei que o juiz da devassa perguntoú se erão
não entrar em lugares communs: basta le-los para pedreiros livres; logo, disto resUlta a duvida em
se vêr que é contrario a todos os principios de ju- que ~stou, e em que estarão muitos, "sobre a ori
risprudencia criminal. gem e fundamento de suas culpas, porque, diz o

O que eu disse foi que o motivo que se dava para honrado membro (que deve falIar com conheci
a abolicão nascia de um fanatismo, porqlle nenhum mento de causa) que sabe não estar ninguem prezo
juiz jillgava :por elle, e que aboli-lQ sem lhe .substi- pox: pe~eU:~.livre; mas o ministro no in terroga
tuir outra fel era muito perigoso. • torlO pnnclpIa perguntando aos prezos se são pe-

Estamos rodeados, como jã disse, de carbonarios areiros livres, isto dá a entender que elie se fun
e ·de mil Qutros perturbadores da ordem publica, e dava no alvará de 30 de Marco de 1818, e coDio o
cumpre precaver-nos contra semelhante gente; se presente projecto tem por fuii. derogar o dito alva
os deixamos galgar, tudo está perdido; estes homens rã, cuja barbaridade de penas é revoltante, voto em
"são capazes de commetter os maiores crimes para favo~ do projecto para que passe á segunda dis
que vinguem seus intentos. Eis aqui como eu quero cussao.
que se entenda o que disse. . O SR. ANDRADA MACHADO :-0 illustre preopi-

O SR. ACCIOLl :-Sr.. presidente, eu nada tenho nante a que se refere o Sr. Carneiro da Cunha, não
que acrescentar em favor do projecto, cujo autor éo disse que se deixasse ao governo o arbitrio de jill
digno dos'maiores louvores pelos sentimentos de gar-das sociedades secretas, pórque is~o é um ab
humanidade que o. determinãrão a propô-lo, mas surdo;. julgar delias, modificando ou revogando o
sempre farei 'algumas reflexões sobre o que expôz alvarã, é um acto legislativo quê s6 p6de ser feito
o illustre preopinante. . por n6s. O illustre preopinante, que muito bem o

Assevera elle que ninguem está prezo por maço- sabe? não podia diZer semelhante absurdo; até me
naria, mas por attentados contra a ordem 'publica; admIra que houvesse quem de tal se.lembrass~. Eu
agora perguntarei eu se o illustre preopinante, que t~be~ te?-ho bastante amor ã ~~~ patrla, e
tambem já foi julgador, fosse .actualmente juiz, e nao deIXarIa passar semelhante 'prlDeIpIO.
achasse algum desses réos envolvido tamb~m no· Sr. presidente, todos temos sahido d,a ordem; de
·crime de macon se por essa circumstancia não via unicamente tratar-se se era ou não conveniente
acrescentaria â pena, e unicamente attenderia ao abolir o alvará; por ora não no§.pertence discutir
crime de perturbadores da ordem publica, apezar por ser contra o regulamento se as sociedades se
de existir em vigor naquelle alvará? . eretas são oú. não innocentes. Na occasião propria

Quando eu fui juiz de f6ra de· Cabo-Frio, acaba- el~ mostrarei quanto elias são perigosas, e a;ponta
va-se de"publicar este alvará, e recômmendou:se-me reI o que parecer acertado sobre esla materIa.
que devassasse e que o cumprisse, e eu- \) fiz em- Se algum illustredeputado acha manco o projec
.quanto não salü do meu lugar e incorporando o to, conheça que não p6de agora tratar de emen
seu objecto nos artigos da devassa de Janeiro, dal-o; guarde-se para a segunda discussão; aliás
pergunt~i por elie; ora, se houvesse algum male- falla fóra da ordem. .
:volo poderia accusar' algue~ e pers~ciuil-o. O SR. SECRETARIO FRANCA :-Quando' disse que

Portanto,se elie ~stã em Vlgor abre a:porta para .as sociedades secretas erãooindifferentes tanto para
se f!!Zer mal,.e .por lSSC?V~to pela necesSIdade de se o .bem como l'ara o mal, não sahi da ordem; disse
abolir, como mJust~ e mdigno de apparecer em um o que devia dizer. O fim doprojecto é abolir o al
seculo de l~es. . . val'á.; ora, mostrar que elie prohibio .com penas

O SR. SOUZA. E MELLo :-Quando se própôz este actos indifferentes, é dar mais uma' razão para se
:projecto entendi que nada devia dizer, e agoraadoptar o projecto. ·Portanto entendo qUe fallei n~
·mesmo nada diria, depois de vêr:a materia tão sa- f6rma do regimento. '



68 SESSÁO EU 17 DE MAIO DE 1823

« QUARTO _PARECER'

« TERCEIRO PA.RECER

porque um poVO de uma villapede aabolicão de um
tributo .não se segue que se- deva conceder: Perde-se
uma parte da renda com que se conta para as des
pezas publicas, e havendo este deficit falta-se ao
supprimentõ deDas.

Fundado nestes principios digo que é preciso que
a renda publica dure no estado em que se acha até
que·a assembléa tome em consideração o systema
total de impostos. Emquanto não converte tis ac
tuaes em outros mais proporcionados ás forcas dos
povos, e mais faceis de arrecadar, conservem-se os
que estão, porque assim. o exige o bem do Estado.'

O SR. ANnIU.DA. ~lA.CH.U)O :-Concordo com o il..:
lustre preopinante; vá pagando, e se houver que
remediar, a seu tempo nós o faremos.

O SR. RmEIRo DE SAMPAIO :-Eu sou deputado
por aquelIa provincia, e não tenho informacões al
gumas sobre este negocio. Oshabitantes de Campos
entendem que porque não mandão os seus enfétmos
para aquelIe hospital não devem pagar -o imposto,
mas elles tambem se utilisão de algumas vanta
gens, como, entre outras, a de ser guarnecida a villa
de Campos pela da Vicloria. Portanto, sou tambem,
de parecer que emquanto senão regula o systema
geral das rendas publicas, devem solfrer este incom
modo pois tambem tirão proveitos.

Proposto á votação o parecer., foi approvado.

« SEGUl\"DO PARECER

« PJUl[EIRO P.'-RECER

, « A commissão de legislação tomando em consi
deração o requerimento de José Fernandes Gama,
actuéilmente prezo na fortaleza (la ilha das Cobras,
nada p6de deliberar sobre o seu conteúdo, sem
que primeiramente seja illustrada pelo governo
sobre a .qualidade do seu crime, e estado do pro
cesso se o houver, e por isso -precisa que o Sr.se-:
cretaria da assembléa exija da secretaria compe
'tente as sobreditas illustraçóes com urgencia, para
serem presentes á commissão.
, «'Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823.-An
ton.io Rodrigues Velloso de Oliveira.-Josê Anto
?l.io da Silva lJ/aia. - José Teixei·ra da Fonseca e
Vasconcellos.-D. N1t'TlO Eugenio de Locio.-João
Antonio RotIrigues de Carvalho.-Bernardo José da
Gama.-Estevào Ribeiro de Re::ende. » - Foi ap~
·provado.

A commissão de legislacão, sendo-lhe presente a
representação do De. JoãõLopes Cardozo Machado,
que se diz eommissario-geral e juiz delegado do ba
rão de Alvaiazere, nas provincias de Pernambuco,
Alagôas, Ceará e Rio-Grande do Norte, em que se
queua de uma especie de anarchia em que se achão
os boticarios dos sobreditos districtos, abrindo boti
cas sem serem examinadas e despachando-as nas
alfandegas, vendendo remedios incapazes, autori
sando-se com a prohibicão de taes exames de-

. « A commissão de legislação vio o requerimento cretada pelas côrtes de Portugal, e em que pede
de Luiz José Moreira" e outros moradores da villa a observancia do regimento de 22 de Janeiro de 1810,
de S. Salvador dos t;ampas, que requerem serem continuando elIe no exercicio da sua delegação: é
alliviados das contribuicões applicadas para a sub- de parecer que o supplicante não póde ser attendido
sistencia do hospital esiabelecido na vilIa da"Victo- na qualidade de delegado do barão de Alvài:azere,
ria, porque não forão ouvidos para a sua imposicão que foi physico-m6r, por isso que não é reconhecida
e porque se não utilisão do estabelecimento ; e {de neste Iriíperio a autoridade do delcgante; mas como
parecer que se não defira por agora este requeri- na representação se fazem lembrados abusos que
mento porque fica o seu objecto reservado para precisão de providencias, parece á mesma commissão
.quando opportunamente se tratar dos melhúramen- qu~ se e!1cro:reguem á commissão de saude publica,
tos em geral sobre este e outros semelhantes ob- a que pnvatlvamente pertence semelhante objeeto.
jectos. « Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823.-An
_ « Paço da assembléa, 12 de Maio de 1823.-An~ to,,!io Rodrigues Velloso de Oliveira.~Estevào Ri
,tonio Rodrigues VelZoso de OZi'Veira.-Este'Vào Ri- be~ro de Rezende.-Bernardo ·José da Gama.-D.
.beiro de Rezende.-D. Nuno Eugenio de Locio e' NUM Eugenio de Locio e&eilbitz.-José Teucei·ra
Seilbit::.-Bernardo José da Gama.-José Tei:xeira da Fonseca, Vasconcellos.-João Antonio Rodrigues
da Fonseca VasconceUos.-José Antonio do Sü'Va de Garvalho.-José Antonio da Silva Maia. »-Foi
"Maia.-João Antonio Rodrigues de Ga'I'Valho. » approvado.
.' . O SR. RmEUlo DE ÃNDRADA :-Os moradores da Por occasião de se approvar este parecer, se pro-
villa de Campos pedem ser-desonerados de pagar pôz, e venceu como urgente, a nomeacão de uma
:u!Da contribuiÇã.? para o liospitál da villa da Victo-commissão qe ~aude publica, e que es.ta" propuzesse
,na, do qual, dizem elies, se não utilisão. Estes o).ltra comIDlS~ao -de f6ra para a coadJuvar nos seus
.morador~s fazem part~ da mesma provincia; o im- trabalhos, cUJos membros assim propostos'serião
yosto e:nste por um tItulo, por.uma lei, e esta 'as- approvados pela assembléa. -
sembléa hem sabe quanto é delicado, em materia de
;1inanças destruir impostos que sempre tem mais, ou
'menos connexãoe ordem nos~ema seguido.
Conf~o que o systema das imposições é defei- «Sendo presentes'á commissãode legislacão GS

, tuoso e porisso precisa de legislação prõpria; mas requerimentos de Agostinho José Coelho ,de· M-. '

O SR. Al'iDRADA. MAcHADO :-Nào é assim.; o il
-lustre preopinante divagou por f6ra da questão. -O
nobre autor .do projecto só teve em vista abolir as
penas demasiado severas, fossem ou não criminosas

. as sociedades secretas, pois declarou que nào era da
sua intencão approva-las ou desapprova-las; por
tanto·tenào falIaClo o illustre preopinante dos etrei
tos que podião ter as mesmas sociedades, fallou f6ra
da ordem.

O SR. SECRETARIO FRANçA. :-Não respondo por
que já fallei as vezes que me pertencem.

Julgando-se a materia sufficientemente discutida,
propôz o Sr. presidente se o projecto devia passar
á segunda discussão, e venceu-se que sim.

O SR. RODRlGUES DE CARVALHO, como "relator da
commissão de legislação, disse que ti.nha alguns pa:
receres promptos, da mesma cOIDID1Ssão, e com a
permissão do Sr. presidente leu os seguintes: '
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meida, 10ão Antonio de Bastos, 1acintho José O SR•. ANnIWU. lliCHADO :-Nào me conformo
Francisco, Manoel Antonio de Oliveira e Souza, com ~'parecer do illustre preopinante. Aquella
10sé Placido Bittancourt, Thomaz da Silva Alves, e commls~o foi creada para facilitar o trabalho; e o
Manoel10sé Rodrigues-Guimarã,es, prezos na ca- que ella Julgar: que não pertence á assembléa é
dêa desta côrte por terem sido pronunciados em desnecessario que venha ser aqui decidido. A parte
differentes devassas: -é. de parecer ({lIe não com- que se julgar lesada tem o recurso de mandar á
pete á assembléa o conhecimento de negocios pen- mesa um segundo requerimento.
âentes da inspecção e attribuição do poder judicia- O SIl. MO~lZ TA.VARES: - Ninguem aqui negou
rio, quaes considera os dos supplicantes. que o direito de petição deve ser protegido, nem

« Paço da assembléa, 12 de Maio de lS23.-An- isto se póde negar. O que se pretende é não gastar
to'IfioRodrigues VeZloso de Oli'Ce'l.ra.--;:-Esteuão ,Ri- mos tempo inutilmente: nós não estamos aqui
be'l.'1'o de Rezende.-D. NUM Eugenw de LoCtO e para decidir questões particulares mas para tratar-
Seilbitz.-Berna.'1'oo José da Ga!l'-a.-Jo.sé Teixejra do bem geral. '
-da !onse~ Vasc(m~llos.-!ose Antonw da Sdva J O SR. ARAUJO LIMA.: - Não se trata agora. de
M~w..-Joa() Antonw Rodngues de Carvalho. »- I casos particulares: tratamos de assignar as attri-
FOI approvado. buições da commissão de petições.

O SR. Mo~-zz TAV.UlES : - Sr. presidente, creio Quando um cidadão requer á assembléa, é porque
que será muito conveniente que a assembléa de- julga que a elia pertence o conhecimento da mate
cida que póde a commissão de petições deferir ~ ria; se julga mal, nós o devemos deci~ir, e não a
ellas dizendo- nào tem lugar- ou - não per- commissão:
tence á assembléa o conhecimento do negocio -, Nunca digamos que não nos devemos occupar
porque desta maneira roUbão-nos o tempo que nos com negocios de particulares, porque estes nego
é tão preciso' para o desempenho dos nossos deve- cios muitas vezes versão sobre os direitos inauferi
res ; - quanto mais que, a excepção de alguma in- veis do homem, que é da nossa obriga~o guardar
justiça notoria, desejaria que não tomassemos co- e defender. Dizer-se que póde requerer de novo e
:Dhecimento de casos particulares. Requeiro, pois. mandar a petição á mesa. é multiplicar os incom
que se tome isto em consideracão, resolvendo-se modos ás partes, e até succederá que muitas não
que a commissão de petições fiqúe com a faculdade usarJõ desse recurso :(lor ignorar que lhe compete.
de deferir aos requerunentos que não pertencem á Quando- fallei em direito de petição não foi por
assembléa. - qúe alguem aqui negasse esse direito, servi-me

O SR. TEIXEIRA DE GoUVÊA :-Como membro da deUe para corroborar a minha o.pinião e. !~da
commissão de petições tambem reque?,o que se mentar o me.u ~gumen:o. Julgo pOIS.! com() Ja dIsse,
ponha a votos o que propõe o Sr. Momz Tavares, que a co~sao só deve dar as razoes, e a assem
"porque não desejamos ultrapassar nossos limites, bléa decldlT.
antes queremos ter uma raia que nos marque alé O SR. ALENCAR :-Não se trata aqui de negar o
onde chegão as nossas attribuicões. direito de peticão, o qual eu tambem confesso ser

O SR. .ÁI.ENCAR :-Eu creio ~e uma das attri- um .dos mais preciosos que tem o ci~adão: Ninguem
b~ções da commissão de petições é julgar.s~ a ma- dUV1do~desta verdade; trata-se tão somente de
terIa pertence á assembléa, e neste caso dirigi-la á economIs~r.o tempo. par~ se poder attender a esse
respectiva commissão; e outra é rejeitar o reque- mesmo d:u-elto dos Cldadaos.
rimento quando julga que não pertence á assembléa Para que são feitas as commissões da assembléa'
o conhecimento delle. São, sem duvida, para facilitai os trabalhos, e di-
_ O SR. ANDRADA MACllADO :-Sou do mesmo pa- ~nuir o t~~o ~as .deliberações ;. logo a c~mmi~
recer. O que é uma commissão de petições? E' a sao das petlçoe~ e feIta p~~ o mesmo fim, ISto e,
<Jue dá direcção ás'petições. As que não competem para dar o destino ãs petl.çoes, sem se roubar o
a assembléa dã-lhe a direcção dizendo - Não com- tempo á assembléa.
pet.e - Requeira ao governo, etc. - Se compete Sendo, portanto, este o seu fim, está visto que é
dá-lhe a direcção-A' co:rnm.issão tal. da sua propria attribuição mandar ir embora as pe-

O L . E ticões que não competem á assembléa, pois que
A SR. A~u;ro ~.-.u ?pponho-:~e a que se jámais será possivel distribui-las pelas respectivas

de ess~ a~torldade. ~ co~mlss~o ~e petiçoes. commissões, quando a sua materia não é da nossa
O dir.elto de petlçao e um dkelto que todo o go- competencia. Nisto não ha prejujzo algum para os

vemo l~vre d~ve proteger com desvelio, como '.:lID cidadãos, antes economisamos mais o tempo para
dos m~l~ preClosos de q~e. se póde go~ar na SOCle- podermos attender aos seus direitos.
d.ade ~lVll,; e portanto nao devemos diffi~U!ta-Io ao Não é de crêr, que a commissão de petições ~s
cldadao. quando ~te espera alS:ll!Da declsao d:a.~s- colhida c:rentre nós, despessa, por maldade ou por
sembléa nao se_sat~sf~ s.ó com oJUiZO da: coml!llsS?-0 ignorancia, petições que sejão de nossa competen
que de facto n~o_e o JUlZG da assemble~. De!DaJ.~, cia; isto não é possivel moral; mas supponhamos
te~do a connmss.aoa faculdade de regeltar ~n, lt- que succede: não restão ainda aos cidadãos tantos .
m~ne os ~equenm~ntos, poderá succed.er: mw.l~s meios de fazer chegar a sua peti~o. ~o conbeci
vezes que Jul~e n~o pertencer á assemblea. ~el- mento da assem1>léa? Não póde c1ingrr em carta
x~ ~e algum cuÍadao, '?Ontra. empregados pu~licos fecha~a ao Sr. presidente ou a qualquer dos ~rs. se
sUJeltos á responsabilidade, e ê o que eu Julgo cretarlOs' não póde mesmo entregal-a a mun ou
que devemos evitar. • - a qualque~ outro Sr. deputado?-

Portanto, sou de opinião que a commissão diga á Sim, póde; isto é facilimo; nós somos do· povo,
assembléa que tal requerimento não pertence ao vivemos com o povo, nossas casas são d'outros
seu conhecimento por taes razões, e a' assembléa tantos particulares, não estão cercadas de guar~as;
decidirá, .pois o juizo definitivo deve ser da as- somos, pois, de ptompto e facil accesso a qualquer
sembléa e nunca da commissão. individuo, e portanto nunca as queixas de qualquer
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cidadão deixará?) de cheo<ra.r ao coJibecimento da as-I 'Vincias até final decisão da élSSell\bléa, ou empre-
sembléa. quando eUe pense qu.e a eanunissào das gar-se no qQe~ conviesse.
peticões não jul~Q boa a materia da sua peti~o ~ proeurad?r-geral de que faDa a OO~(),
dizendo não competir á assembléa. ~ão ha;, p()~ ~lQ que .d8Se'~a ser ~mp~<>ado ~a ~"'isU:a.~ura.
prejuizo al.:,"Ü1Il. Is...~ m.esmo foi () qlle eu TI prati- CllJa ca:rreu:a tinha pnnclpIado, e ~m teda a liber
caI" nas côrtes de Lisboa.' daile de, re~uar-se. ~~ra, !JU~to ao ordenado que

E', pois, da attribuiÇãO da!XlmmLc:são de petições pede, digo que a leI nao Ih o d;.a, e que Slla Mages
despedir aqueUas que nos nao competem; agora. tade. quando decretou que nes:>~os procura~,?
porém, se se lhe pretende restringir algll~011 al- res-geraes, confiou que as provmClas ~!benao
gumas de suas atttibuicões esseneiaes, a a...<:sembléa home~$ abonados. e que por co~enclanao ~
o póde fazer mas eu o-'supponho desnecessario. - recenao de taes pagas, e nada por lSSO lhes al"bl-

S
• ~ d ' d P trou, Voto, portanto, contra o parecer da com-

O.~, Accu)u :-J.....ao ~osS() ersar e ap ro~ missão. -
a oplDlão do Sr. ArauJo Lima, poNUe nunca se dirá
que perdemos tempo quando conhecennos da in-,' ~ Sa. Ã.J."mllAD.\. ?lL-lclL\.J!O :-Sua ~~ag~tacle f~

J'usuca que se fizer a algum cidadão. mUlto.bem ~e ter es...;a ,delIcadeza, pOIS nao p~
- ., . _.' . IdestrulI' a le1, mas podia ~er o que fez, despedir

-4:. a...<:semblea ~12~ndl) sun o~ nao a VISta ~o f!Ue esses procuradores como eõnselheil'Os, por~e isto
e:tpoe a c'?lJl!ll!ssao> _tem fmto a SU~ obl'lgaçao. era da competencia do poder executivo. Quanto.
$e a constlt\ll~o_senao a~bal" em CInco, ~ezes. porem, ao parecer da commis...<;ào, digo que eUa não
acabe-se em seIS; e demaI~ o .povo-'. se na d~ póde dar o que a lei não dá; esta não arbitrou paga
enganando que a assemblea nao toma conheet- aIgmnaaos procuradores, e como apezar diss9 quize
mento de cousas pequenas e atl'ectas aos ~uttQs rào vir sem queninguemos for~ não têm direito
p~e~s, poranto, ~u ~e parecer que se SIga a parapedir indemnisação. Se nào era rico, não viesse.
OpID1aO do .. r. ArauJo LIma. • . O SR, CAlU\"E1RO D.\ Cm.'1U: -Tenho que dizer

Outros ~rs. deputados fiz~~o amda algum~?fe- relativamente ao procurador-geral da provineia da
ves rellexoes ~obre a m~te?a > e por. f!m deCIdio a Parahyba de que se faz meneão no parecer da
ass~m~l~a que a COmmlS5aO de pebçoes" alem da eommis.~'o. -
a~n~ulça.o de lD~dar para as t:especti'vas com- ' Quando foi nomeado aquelle procurador, o go
~ssoes os Tequenm~ntO? sobre obJect,os dI) eonhe- vemo provisol"Ío. tendo em vista as suas cireum
cnnento da assemblea. t~vesse a d~ dar o seu pa- stancias, porque elle as representou, conheceu ser
recer sobre aqu~Ues que Julgasse nao pertencerem á lhe impossivel fazer as despezas da viagem,· e sus
mesma assemblea. tentar-se nesta cõrte sem algum su.bsidio da fa..

zenda puhlica.
Ordenou por isso á junta da fazenda que lhe désse

« A commissão de l~slacão \Emdo o requeri- um subsidio de 2008000 por'mez, e levou tudo ao
menta do bacbarel José Vieiia de Mattos, pl'OCl.U"<l- r.onbecimento de Sua Magestade para o confirmar~
dor-geral pela pro\incia do Espirito-Santo, em que allegando que assim praticára porque a faltado'
pede algum suDsidio para sua subsistencía- por se dito procurador no conselho podía ser prejQdicial á
achar sem emprego J)uhlico, porque rec~ba orde- prcvincia que muito esperava da Slla cooperação e
nado, e não tel' rendimentos alguns J>ropl'los; é de tinha de encarregar-lhe negocios de consideração;
parecer que este requerimento ê apoiado pela jus-- e a-pezar de não haver lei que mandasse dar este
tica, e que tendo o suppücante todo o. direito a dinheiro. attendeu-se á necessidade do procurador
eXigir Os subsídios necessarios para a sua decente em quem a proVinda confiava, e ordenou-se que se
subsistencia, emquanto- se emprega no serviço 'PU-. lhe pagasse. ~
blico e nacional, deve ser deferido, mandando-se-lbe .Accrescento, porém, que achando-se installada a
satisfazer pelas rendas da pNv1ncia de que é pro- assembléa, onde estão installados os deputados da
cllrador-geral, q meSmo subsidio que se assignou e quella provincia, que são os seus unicos procurado
tem percebido o procurador-geral da prov'incia da :res, não é preciso aquelle procurador-geral. Se Sua 
Parahyba do Norte, começando o seu vencimento Magestade quer que elIe continúe na <plalidade
desde a data da sua posse. de conselheiro, continúe muito embora. ; mas como

"« Peço daassembléa, 13 de Maio de 1823.-10S8 procurador é desnecessario. . ,
Antonio da Sil'/)~ Maia ....-Estev~o Rib~r.0 de R~-. O SR. RlBEIllO 1>E Â.'mJWlA: - No pat'ecer da
%h1.de.-:-D. Nu.no Eugenw de LoC10 e S~lb,,~::.-:-Joao commissão diz-se que o procuradol: allega que se
Antonlo RQdngues de Ca'l'f)alho.-Jose Twct$ra da manàãra dar um subsidio ao procurador da Pa-
l!onseca Vasc0!l'ceUQs.» rahyba, Manoel Clemente CaIvacanti; mas-Sua

O Sa. Âll.-n\\.A1')A. E SILVA :-Peço a palana para Magestade não mandou dal: subsidio algum a pro
.dar á assembléa> se me permittir, uma illustracão curadores de provincia, O caso do procurador da
como ministro e secretario de estado dos negoc1os Parahyba é inteiramente differente.
dolmperio. ' A~ella pro'Vincia nomeou o seu procurador, po
. Sua Magestade queria já abolir por um dect:eto o 'têm elle representou que sim estava promptopara
.eonselbo de procuradores-geraes daprovincia, 'como partir, mas que o não fazia por falta de meios; e' a
talvez iulgava qll6 poderia fazet' por ter ·sido o Junta do governo assentou que se lhe désse um
mesmo conselho ereado por elle, como menciGnou quantitativo para -a sua subsistencia ; assÍIno par
na falla do tb:tono, e terem cessado os motivos da ticipou para a eôrte, e Sua Magestade ordenou que
sua convocação, que era representarem-lhe as ne- se lhe pagasse. Porém isto nã.o é su,bsidio que Sua
eesSidades dos povos. todaVia por delicadeza o não Magestadé mandasse dar4he; 'Verificou o que a
fez, _por estar pronma a instãllar-se esta augusta junta promettêra. . .
'assembléa ;.~ disse-lhes que ~s que quizessem o procurador de uma provincia necessitada te
podião retirar-se, com· licença. para as suas pro- querell o mesmo a Sua Magestade, e sómente se
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Illm. e Exm. Sr.-_4. assembléageral constituin~e
e legislativa do Imperio do Brazil, querendo decidir
com preciso conhecimento de cau..<:a. o requet'imento
de José Fernandes Gama, prezo na ilha das Cobras,
ordena que lhe sejão transmittidas informaéões ou
'documentos relativos ás causas qne derão nioth"~ á
sua prizão': o que V. li'!. levam ao- conhecimento
de Sua )Iagestade. Deus guarde a V. Ex. Paco da
assembléa, em 17 de Maio de 1823.-José Joáquim
Carneiro de Campos.

~ente eleito o padre Venaneio Henriques de Re
~n~e para deputado á mesme assembléa, pela pro
\'lIlCla lIe Pernambuco, e não reconhecendo a ca
mara da cidade de Olinda por autoridade competente
para annullar aqueDa legitima eleicão, ordena quea
mesma cama..ra lbp. t:rnn~mitta com a maior brevi
dade possivel o diploma: do referido deputado Ve
naneio Henriques de Rezende: o que V. Ex. levará
ao conhecimento de-Sua Magestade. Deus guarde a
V. Ex. Paco da assembléa, em 17 de Maio d~ 1823.
-José Joâ.qn"im Carneiro de Campos.

RESOLUÇÕES liA AssmffiLÉA
PARA lOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA

lho. mandou. {lacG'lll' o que se lhe devia dos seus em-
pregos. - .

Quanto.ao ~e disse o illustre.preopinante refe
rindo-se a qualidade de conselheuo> quando a as
sembléa tratar deste objecto, direi os meus sen~
mentos; p<!-r ora fallú só do parecer- da COTW}iS."'ão,
concluindo que nenhum. direito tem o procurador
da provineia do Espirito-Santo a pedir semelhante
subsidio.

O Sa. lLu..-\. :~oando a commissão de legisla
cão disse que o requerimento do procurador se
fundava em justiça, teve em vista o principio de
que deve ser pago o que trabalha, e que os que tra
tialhão para o publico, das rendas publicas devem
receber a sua subsistencia. A commissào não quiz
dizer que o requerimentO era fundado em justiça
de lei, mas na justica universal que deve ser a
base de toda a lei. •

O procurador-geral veio empregar-~ nesta côrte
em serviço publico, tem portanto direito de haver
do publico a sua subsistencia, mórmente podend()
estar empregado na carreira da ma!rlstratura em
que-tinha entrado. Demais, se a lei lhe não deter
mina orden.o, lambem não declara que se lhe não
dê, e, como servio, justo é que se lhe p~"Ue. E"
neste sentido que a commissão entendeu que o re
querimento era fundado em justiça.

O SR. Cuwu.: - Alguns procuradores vierão
bem necessitados ; sei das suas circumstancias por VlCE-pRESm~ClADO SR. A:\"'DRADA E SILVA
/{Ue mOas communicárão, e além disto vierào na '..
])oa fé de que terião recompensa. Reunidos os Srs. deputados, pelas lO horas da

OSR. TEIXEIRA DE GoUVEA :-N6s temos na nossa manhã., fez-se a chamada e acharão-se presnntes 52,
legislamo uma disposição em que tah,-ez nos pode- faltando por molestos os Srs. bispo capellão-mór,
mos tundar para difTerir a este requerimento. A or- Paula Souza e Gama.
denacão da faculdade ás camaras para mandarem O SR. VlCE-PIU:SIDE:\"TE A""'DRADA E SILVA, que na
procüradores á côrte, e estabelecer-lhes salat'ios falta do Sr. Presidente occupou o seu lugar, decla
quando os .procuradores necessitarem; parece-me rou aberla a sessão, e lida a acta da antecedente "foi
que o caso que está em questão tem alguma analo- approvada.
gia com o daquella lei. Não estou, porém, bem O SR. SECRETARIO FRA:SCA declarou que por in
certo do lugàr da ordenaÇão, e julgo que seria acer- commodado precisava reLirar-se, e tomou o seu lu
tado adiar-se a discussão para se examinar melhor gar o Sr. Costa Aguiar, secretario-supplente.
a materia.-Foi apoiado. O SR. VICE-PRESIDENTE disse que se passava á

O SR. PR.ESIDENTE propôz o adiamento da discus- ordem do dia, e que se principiaria pela no
-são, no caso de não qu:erer falIar nenhum Sr. de- meação .da commissão de saude publica, e ten
plltado, e resolveu-se que ficasse adiada a discussão do-se assentado que fosse composta de tres mem
do parecer. '. bros, -procedeu-se á votacão e sahirão eleiLos OS

O SR. SECB.ETARIO FRANÇA fez presente á assem- Srs. Gomide, Araujo Vianna e Teixeira de Vas-
bléa que o cidadão José Goncalves Côrtes otrerecia concelIos. .
um plano para a formacão dá uma estrada que. vá Lembrou o Sr; vice-presidente que muito con
.desta capital á villa de ~arbacena.-Foi recebido o vinha que a dita commissão nomeada pro.puzesse
plano com agrado; e mandou-se que "fosse remet- quanto antes as pessoas que havião de formar a
tido á commissão de commercio, agricultura, in- commissão de íóra, para a coadjuvar e correspon
dustria e artes. der-se com elJa, na conformid~dedo q~e se tinha

O SR. PB.ESIDENTE designou pat'a a ordem do dia decidido na sessão antecedente.
a segunda discussão do projecto do Sr. Rodrigues Seguio-se, na fórma da ordem do dia, a 2a dis;'
de Carvalho; a nomeação da commissão de saude cussão do projecto do Sr. Rodrigues de Carvalho
publica, e a discussão do regimento provisorio da sobre arevogacão do alvará de 30 deMarco de 1818;
assembléa. . mas para que ã discussão progredisse nit. fórma do

Levantou-se a sessão "ás 2 horas da tarde.-Ma- regimento, leu o Sr. vice-presidente o artigo 89 no
noel José de Souza França, secretario. capitulo 7° do mesmo regimento, concebido nos

termos segtúntes :
« Art. 89. Na segunda discussão debater-se-ha

cada artigo da proposta de per si, com as alterações
e ~ubalterações correspondentes, escolhendo-se por
meio de votos as que houverem de substituir .em
todo ou em parte, os artigos a que se referem. »

. IDm. e Exm. Sr.-A assembléa. geral constituinte O SR. SECRETAlUO -COSTA AGljIAR leu logo o Je
e legislativa do Imperio do Brazil, achando legaI- artigo do projecto que diz assim:
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\I Fica desde já cassado e revogado o alvará de, na nossa historia um exemplo bem notaveL Qua

30 de Marco de 1818, pela ba:rbaridade das penas renta homens de qualidade e saber se associarão
impostas cóntra as sociedades secretas. » tra!lare~ o plano pelo al deverião expul."M

O SR. PERURA DA CUl\'HA: - Este proi~cto tem â:P?l't1;1ga1o mtruso go,:~o;:espan~o!recobrando
por assumpto revogar o alvará de 30 ile .Março de os direitos que pertenc::lO - s~remssuna casa de
1818 que impôz acerbas penas contra os qae mes- Brapoança pela Sra: D•. CathU1~3:. e passando do
sem sociedadp.$ secretas, classificando-as como proJecto ao facto asSIm o consegwrao no l° ~e De
crimes de lesa-magestade pelos motivos expendidos zembro de 1640.. Mas este m~o acontecimento
no seu preambulo; e funda-se este projecto para :nos l?er~uade mêUS quanto convem acautel~ ta~
esse fim na barbaridade de suas penas. De uma de ~soClaçoes_secretas, porque dellas á conspuaçao
duas maneiras devemos considerar estas socieda- I!aO ha sen~o um passo. . _ •
des: ou como licitas e honestas e então é com este Pelo_que reproTo a total aboli~.ao d:0 alvara de
fundamento que se devia moti~al' a revogação da 30 de Março de 1818, e convenho umcame!1te em
lei: ou como criminosas e oppostas á segurança ~e ~ereforme~ s';l~ penas,rem~tten~o-se a com
publica e neste caso não' é a atrocidade das penas ID1Ssao de COnStltUlçao ou de legiSlaçao para faz~
que deve legitimar a sua abrogação; porque o mais Iesta refo~ma e propd-la a .~sta au~~ assemblea
que em taes circumstancias se podia pretender eraIpara. deliberar co~o maIs. conner. a. segurança ,
a modificação do seu rigor, reduzindo-as áqueUa pubhca, .sem attençao a motIVOS ~tlculares por
proporcão que deve escrupulosamente "'uardar-se que as leIS devem sempre ter em mia o bem gera1
entre õ casti"'o e o crime. l:> da nação. '

Que as socTedades secretas são reprovadas e peri- O SR. C,\R~"EIRO DE Cun>os:- Na primeira dis-
gosas o annuncia o mesmo decreto no § 3°, quando cussão deste projecto, eu confessei, que ",Ue era
diz que deixa para tempo competente a legislação Iimperfeito, porque fazendo subsistir a prohibicão
que as deve regular. Todos sabem que as partes .das sociedades secretas, deixa sem SIIllccão a rei,
essenciaes de uma lei são a sua razão, a suadispo-\ ,isto que não substitue outras penas crs que se
sição e a sua sanccão penal. Quando esta razào' propõe abolir: toda a lei prohibitiTa deve ter essen
desapparece, por inútil ou prejudicial. é de rigorosa cialinente duas partes: a sua disposição e a sancção,
consequencia que ·deve tambem cessar a sua dis- neste projecto temos a disposição, mas falta-lhe a
posiCàO. sanccão Porém posto que eu reconheça este defeito,

sê a dureza e gravidade das llenas fosse o anico todavia não 1l0SSO con'ir, que por isso deixemos de
motivo para a total revogação de uma lei, pareceIappro"ar o primeiro artigo•. que constitue, verda
que devia ficar absolutamente suspenso nll sua deiramente o objecto do seu illustre :l.utor. Sr. pre
execução o livro 5° das nossas ordenações aonde se ' sidente, penas barbaras e tão san~narias como as
não guardou aquella lll'oporção que de'Ve haver! do alvará de.30 de Março de 18.18, não são para
entre as penas e os delictos, faltando na sua orga- homens lines e são incompatíveis com o seculo em
nisação aqueDa pbilosophia com que se deve olhar que ,ivemos. Verdade é, que tambem é barbaro o
para a moralidade das accões humanas. Ninguem Ilivro 50 das ordenações: eu não o gabo e quereria,
auvida que uma lei cruel ímpede a sua execução e se fosse possivel. que se abolisse já; mal; como não
autorisa· por isso a impunidade do crime, mas basta abolir, pois e indispensavel organisar outro.
o remedio é modifica-la. Noto, por exemplo, codigo criminal, não é possivel fazer-se já, porque
quanto seria estranhaval no seculo presente que demanda grande traballio e demorado.
fosse punido de morte natural um homem por casar Portanto não acho, que seja bom arl1:UIllento
com duas mulheres, como determina a nOssa orde- para não se revogar o alvará de 30 de Março, a
nação : e porque esta lei é horrivel segue-se que razão de serem tambem barbaras as leis do livro 50
'deJ'" ser .~otaline.nte. abolida e fique sel!! pe~a este das ordel!ações. Além da refl~xão já indicada
cnme'l Nao : pOIS aInda que a polygamIa seja per- sobre a difticuldade lio novo codiao, occorre que
mittida como um .contracto natural e até admiltida sendo semelhantes leis promulgadas em tempos
por ~uitas naçõ~s!_todav~a~Ua é probibida por um barbaros n~o é d~ admirar, que ellas talnbem sej~o
prec.eIto da religzao chrlstã que na Europa pre- baibaras, ~sto nao nos.vem outro desdouro, se nal?
domma. . o de as nao termos aInda reformado; mas não e

As sociedades secretas por si mesmo mostrão que assim o alvará de 30 de Março, que foi promulgado
o seu objecto é manifestamente opposto aos prin- em tempo, que.já não podia ter lugar uma lei tão
e.ip'ios de'um governo constitucional aonde será barbara e tão absurda. Não insisto em que se con
liclta a congregação de homens p~a certos e deter- serve no primeiro artigo a razão que dá o projecto
.minados fins. com tanto 9Ue estes sejão autorisados -de s~rem barbarasas penas;-suprima-se embora
pelo, gove.mo. l?ara fiscaliSar s~a cond~cta. conhe- no arligo esta razão; mas transfira-se para o pr~
cendo. os mdlnduos que forma0 taes ajuntamentos, ambulo da lei, pois sou de parecer que é sempre
pararesponder~m por seus factos quando se desli-mui conveniente fazer constar aos povos a razão
zarem. do caxmnho da honra e do bem geral do porque se promulga ou se revoga uma lei. Igual,..
estado. . mente é bem fraca a razão de não.-haver .actual-
Um~ confraria, qual9Uer.que ~eja, achando-se os mente sobre quem possão recabir as penas deste

mesanos em seus conslstonç>s e as portas fechadas, alvará; que certeza tem os illustres deputados, que
podem tratar de todos os obJectos que lhes convier; avancão esta proposição, de não haver por ventura
e ainda que estas.conferencias ~eião feitas em se- al~ miserav~l que .es~ja incurso em. penas tão

. grado, nem por, 15S0 ha .receIo .algum. de que crueIS? Se o nao ha aqtu nesta côrte, não s,e p6de
abuse~_do que: e estabelecIdo 9l!! ~us estatutos e aifirmar que não o haja em todo o Imperio.

. que_seJao deSVlados para fin~ SlmstrOS.t De asso- O alvará não é limitado á cidade ou provincia do
Claçoe~ tenebr~sas, Sr. preSIdente, e feitas na Rio de Janeiro; a sua disposiçãO e penas e'sten
obscundade, nao se devem esp~rar resultados uteis dem-se a todo o Brazil; eUe manda os magistrades
e honestos. Por acaso poderá 1550 acontecer; e ha inquirir deste crime annua1mente na devassa gerar;
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e-quem nos diz que por efieito desta medida não razã~ da ~adisposição,permittindo-a tão sómente
esteja soffrendo algum infeliz! Além disto se na _sua ~ussão,~ porque a admissão da dita
subsistea prohibição do alvará. sem serem abolidas ~o serIa um erro logieo e até solecismo l~nisla
as suas penas, fica uma porta aberta para intrigàn- ti!~. fazendo ,:ntender~ que todas as vezes, que uma
tes e· malvados poderem facilmente fazer victimas leI e barb~ Isto é, unpõe penas crueis ao acto
do 00l{) ou. dl.' inveja; bastaVa este perigo a que está vedado. é preciso revoga-la e nada lhe sub!tituir
exposta a segurança individual, para abolirmos tão ficando ass':m.o ~cto na classe dos permittidos, s6
barbaras e erueiS penas, Pelo que, TOto pelo artigo, porque ~ leI tlIl~a upla sancção mais dura, qÚe'a
e transfira-se para o preambnlo a razão que dá; necessana. Ora ISto e um erro; quando uma lei é
depois trataremos da maneira com que deve ~r re- ba.rbara por suas penas, o que é mister é substi
formado o artigo 3° para que a lei não fique im- tmr-lhe outras mais doces, mas não destruil-la de
perfeita. . todo,

O SR. RODRIGUES DE C-.\.ltVALuo:- Quando con- O que dá motivo á lei penal é o mal, que á socie-
cebi o_projeclo em discussão contra o alvará de dade vem do acto prohiEido; esta é a cau..~ uni
30 de Marco, não foi meu intento confirmar as ca justificativa da coarcta120 da liberdade natural'
sociedades secretas, mas revogar uma lei, que esta- a ~1Uda parte da l~i, isto é. a saneção ~nal, é ~
belecendo no preambulo como causa de crimes, o melO de to~ar _effe.ctlva 3: enunciação prohibitiva;
que remotamente podia ser meio, tira da possibili- SE! este melO nao e suffitlente por defeitô ou por
dade argumento para estabelecer a e:ristencia de excesso, ~ que cumpre ao legislador é auimentar
crim~ da primeira ordem, acabando por fulminar lhe a forca no primeiro caso, ou diminuir-lhe o
as mais terriveis penas contra especies differentes, rigor no· segundo; mas nunca destruir a prohi
que não fornecem provas de' actos reaes e que ~içã~; o ~e s~ p6de ter lugar, quando a prohibição
quando muito offérecerâõ presumpÇÕes de mera e.mJ~ta, ISto ~, quando nenhum mal vinha ou po
intenção. Estas bypotheses, enumeradas nos §§ 2" e di~ VIr a socIedade do acto, que se erigio em
30 da lei, são calculadas pela mesma escala e collo- crIme. '
eadas no mesmo grão e a pena para todas é a que A.' vi~ta do que tenho dito creio, que mnguem
ilsão -os povos barbaros qual a extencáo do poder pensara que eu approve as desproporcIonadas penas

.physico do delinquente, meio que em régra nenhum do alvará. Eu penso com ° Iyrico romano, que
proveito traz ã. nação. as penas devem ser proporcionadas· ao delicto

Eis aqui demonstrada.a barbaridade das penas do -ne scutica dignum sectere flagello-penso, que
alvará e como tal devia ser revogado. Reconhecida sob~e a cabeça do desgraçado criminoso não deve
a.monstruosidade do alvarã, tudo quanto por elie se cabir nem um só fragmento de pena, de mais da
faz, devia ser reparado; tudo quanto estava pen- precisa para .corrigi-lo,.e ~on~er por seu exemplo
dente devia ser reduzido a nada; porque leis bar- aos outros. SeI que ha crmnnallstas que pensão ser
baras não podem produzir senão etreitos injustos, a exacerbação das penas meio efficaz, em certos
~ barbaros. Estabelecida pois a doutrina e reco- casos, de evitar os âelictos.
nhecida a justiça da revogação, pelo vicio intrin- Além de ser esta doutrina revoltante, a expe
zic~ da legislação anterior, vem a ser ° § 2Cl do r!encia n~s ensina o contrario. A~ leis inglezas
proJecto, consequencia do l0 e por aquelle se res- sllo.as maiS severas contra as consprrações, e erão
titue ao cidadão a liberdade, que injustarilente se antIgamente pontualmente executadas; em tempo
lhe arrancou, em pena de factos, que são inditre.,. do brutal Henrique VIn,subirão a 70 mil as exe- 
:rentes, em quanto se não mostrão criminosos. cuções; ainda no tempo de Isabel, chegarão a
Embora se diga <lue a lei os vedava, que a in'frac- 19 mil, e a maior parte emo por crimes de estado,
ção é crime -; a leI civil deve ter por base os prin- e c~m tudo cada dia apparecião novas conspi
cipios de justiça eterna e esta não reconhece como ra~~es.
crime o que o não é. E' verdade que a infraccão é voto pois, a favor do art. l° supprimidas as p"a-
um ataque á lei, mas esse mal não tem intEmsi- lavras já mencionadas, não só por.os motivos ex
dade, que. forneça ohjecto a p'enas de s!ngue e nem pendidos, como principalmente pelo processo hor
descUlpa ou .san~ a d~spropor~o. Ora conhecido, rivel nelle instaurado, isto é, as devassas geraes,
que o meu fim nao fOI o de legISlar sobre socieda- como perigossimas, oppressivas, e.fontes de ,todo o
des secretas, vê-se que. eu segui o regimento, ab.~so possivel; que os pr~cessos mformatorlOS re
quando estabeleci no § l0 o meio. de rovogar caIa0 s~bre factos con!>-ecl~os, e n.unca so~re fac-
o àlvarã, dando sómente a causal.' ~os a.enos, nos quaes e facU ao odio, e ã vIDgança

. • . . '. unplicar a quem bem lhe parecer. -
Quanto a outra ldéa, que SUSCIta o honrado ..

membro. de que o projecto Tem indirectamente a O_SR. SECRETARIO FRANÇA :-Qu~n~o eu faneI na
approvar as sociedades secretas, ella fenece em ~essao ~nlecede!lte a favor da admissa~ deste ,P~!l""
presenca do § 30, no qual deixei para tempo oppor- Jecto, nao tomeI por funda~ento da mmha opmlao
tuno a 'legislacáo sobre taes associações que não aqu~lIe, que no mesmo proJecto-se aponta, ~a ~ar
devem ser prolÍibidas indistinctamente e's6 .depois bandade das penas commadas ~~ntra as socIedaaes
do exame do fim de suas instituicões. Portanto .secreta~ no alv~ã, que as pro~iblo. .
o §.:.l0 deve passar independente dâ classificacão Eu ,dIsse entao, que o mo.tív~ porque se o dIto
concessão ou probibição das sociedades. ., alvara devera revogar, era a mditierença .que tanto

. . . para o bem, como para.o mal, se descobna em taes
- O S~. :tUmRAD~ MACHADO :...,. Eu voto pelo artigo, sociedades; o que as punha na mesma identica
supp~das porem as pala..vrasp~ZI!' barbarida~c das c0!ldição das sociedades publicas, q!le igualmente
penas tmpos!as, sendo então red}-gzdo deste modo -'- erao aza,das como aquellas para ditrerentes fins.
fica desde Já eassa~o o alvara de 30 de Março • Eu -encarei a questão pela parte, que, o seu
de !818 contra as s?~ledades secre~ - duas são as obje~1? respeitava a liberdade do cidadão,e opac~o
~l?es, que neC~Sltão a suppres:'30, que aponto.: ~ruIutivO, Com .que elle entrou na sociedade poli
1 o nosso regnnento,.que prohibe dar nas leIS tica com os mlllS homens no qual certamente se. . ,.

'. 19
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não comprometteu elle, a ~e .se lhe erigíssem ~ A perversi~de de 13.es sociedades estabeleceu
crimes, actos puraoiente mdifferentes, como e o que a sua moral particular servisse de regra. e .
associar-se com seus concidadãos, ou seja em pu- norma invariavel á. moral, geral dos Estados.
blico,. ou em particular; distinoouindo eu bem, e Que males pois·não tem produzido! ElIas tem
discriminando os actos criminosos, que por ven- confnndido a bôa moral; tem fascinado os povos
tura bajão de· praticar 13.es sociedades secretas con- naquelle ponto principãl de seu senso intimo~_e
tra a se",aurança publica, ou indiV!-dual_ (os qua~ couseguintemente as ~oras da fraternidade.. Os
tem a sua punição m~da na leI) da mnocenCla seus protectores dizem que se os seus prin~pios
do acto da mera assocIação secreta, que deve ser fossem perniciosos estaria de todo destruida a ca
livre a todo o cidadão. dêa social; mas este argumento. não é verdadeiro,

Se acaso se admittisse, que a barbaridade das porque o governo politico das nações tem soffrido
penas era motivo bastante para a revogação do al- unia guerra formidavel pela divergencia. de opi
vará, de que se trata, viriamos a reconhecer im- niões, pelo imperio da bypocrisia, e pelo resultado
plicitamente, que o acto da associação secreta, é de conspirações, umas abortadas, e outras de de-
essencialmente mão, e -haveriamos então contra- sastrosos effeitos. -
dictoriamante, que o permittiamos de ora em dian- Não ba nação. alguma seja qual fôr a sua com
te, sómente porque elie não devia ser cohibido com Jilunhão, que tenha expressamente approvado e
penas desproporcionadas; como se as mesmas pe- permittido as sociedades secretas; logo ellas são.
nas se não p'lderão em tal caso mitigar substituin- más de sua natureza, porque. se o não fossem,
do-se-Ihes uma cominacão menos rigorosa. algnma hayeria que as abraçasse. Se remontarmos

.Assim, que votando eu pela doutrina do artigo aos primeiros annaes de Roma acharemos a l~ois
em substancia, mandarei todavia a mesa uma emen- lação, que veda e condemna os collegios occultos,
da suppressiva da ultima clausula· delle, afim de quf' e formados sem previo conhecimento de autori
passe redigido nos s~nuintestermos. Leu a emenda dade publica.' Se consultarmos os escriytores das
-seguinte: . nações cultas. e bem morigerad~,veremos o com-

« Ao art. 1.0 Proponho por emenda a supressão mum sentir de todas ellas, condemnando em suas
das palavras ultimas-pela barbaridade das penas le!rlslacões as sociedades secretas. 
impostas contra as sociedades secretas. - Paço da Nos éodigos portuW1ezes e ua sua le~la~o pos
assembléa,. 20 de Maio de 1823. - O deputado, terior não se acnava -lei alguma até 18.l8, que con
França. » demnasse positivamente as sociedades secretas,

Ell conheço que póde haverpresum~o de abuso, e porque? Porque a politica nacional se não havia
em taes sociedades secretas; mas entendo tambem, corrompido por esse principio ao ponto de ,exigir
que presumpcão gratuita do legislador, não deve providencia legal; porém logo que apparecerão
ser nunca motIvo sufficiente para se prohibir com movimentos demoCraticos com todos os signaes que
penas, e erigir em crimes, actos de sua. natureza fazião enteuder que a sua origem provinha de
innocentes; porque isso é atacar. directamente a sociedades secretas era um dever da pubIica auto
liberdade cim do homem social. ridade legislar contra ellas, e prev~uir que os males

Ao governo incumbe a vigilancia na prevenção se não estendessem; e por isso o alvará de 30 de
'dos abusos tanto das sociedades secretas, como pu- Marco de 1818 se não póde chamar barbaro quanto
blicas: isto cahe debaixo do artigo de policiainterna, á. suâ disposição, ainda que o pareça quanto ás
cuja perfeição póde evitar os males, sem que com penas por elie irrogadas; porque- seria necessario
tudo se offendão os direitos do cidadão, como em que fossem barbaras- as nações mais illuminadas

.verdade s.e offenderão na promulgaç.~odesse ~v~, que tem legislado co~tra as sociedades ~ecr~tas,
que ora ·queremos revogar. Eu Ja na prunerra que tem grande afinidade com as conspuacoes:
discussão deste projecto citei os abusos da sociedade minore-se sua sancção penal gradualmente aêerca
dos jesuitas,. que derão motivo. á sua extincção; dos autores e cumplices de sociedades, que não fo
e agora o repitõ, para que se não teBbão os rem approvadas pelo governo,· para se.não fazerem
abusos como propriedade das sociedades secretas terri.eis nOJIosso paiz, e para que não attentem
:sómente. - contra o nosso pacto social; contraa publica moral,

O S1\. PE1\ElRA DA CtfflHA:-O projecto não deve p?liti~ intern~, e imprescritíveis direitos do cid_a
p~sar tal qual se acha, pois não entrando em du- na?; na~ se ~e1Xando espaç? de tempo em que n~o
Vida que as sociedades secretas tem feito males haja lt::gxslaçao que as prohiba, que é o que se diz
incalculaveis, devem ser prohibidas para não em- no. proJecto quando p.ede revogacão. do .alvará, e
pestarem a sociedade maxima~ A. Baviera e o Im- de~a para tempo competente o 1egrslar sobre este
perio da Allemanha tem sido o tbeatro· de suas pes- obJec~o. . . .-
tilentas doutrinas. EVItemos aSSIm- o nsco de ellas pôrem em pra-

Com appal'eneias de uma igualdade opposta aos tiea seus terriveis·planos, e de conspirarem contra
principios sociaes creou. tantos vaganundos que o gover~o, e systema estabelecido da nossa inda
seria um processo infinito numerar os males que pend~nCla.
tem. <:ausado. . - OS1\. ANDRAIÍA: MACHADO :-Levanto-me, Sr~ pre-
~Junta secreta de Helbret e.!D. ParIS .le!ou sidente, para f~er observar o erro, em que cãhio

mUlto extensamente as suas subverSIVas oplUloes o nobre preoplDante o Sr. Franca. A sociedadé
propagando as fantasti~ idéas de felicidade,. ~rigi~ d~s jesuítas; e s~us. éstatuto~ erãb parte de dou
n.adas do estado d~ 19ualdade, que red\lZll"ao a trina tenebrosa,·. cUJo -conheCImento ninguemad
l?rança a uma perfeita an~chi~, e cujos e1feitos de- .~a, se não entrava em votos superiores. E
~trosos .s?ffreu a Eur~pa lDteIra. . .• .. pOIS contra producentem a citação da sociedade

.. O:; delmos de He~veC1o, e de ~utros philoso~ho~ Jesui~ca; se ellafez ma;les e estragos no mlUldo,foi
da s~~tempera, f01'J~dos nas·socledades secretaS,. e por ser secreta, e com ISto sereforçao-justotemor,
P!l~licadoscom h~ilidade, transtornarão toda'a 1e- que existe contra estabelecimentos taes•. " -.
gltuna ordem sOClal~ Concordo.que a só possibilidade de- abUSG de um _
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acto, quando~ o uso póde ser innocente, n,ão oppostos .ao regimen constitucional deste Impelio,
autorisa a prohiblçaO desse aeto; mas perguntãra e á religião, serão roDSideradas. como -ninho de
eu ao nobre preopinante, se por desgraça a essen- conspiradon:s; e ~s- membros deDas, que tiverem
cia-ae uma cousa, ou -instituição fosse, tal, que o prestado o Juramento de ~auirem. as ditas do~
abuso fosse inherenl.e ao uso, e de tal forma aínal- trinas; serão· punidos como conspiradores· com
gamado, que jámais- se podesse ~p~ ~. ~o as penas, que as leis impõe a semelhantes de
outro, quereria elie que se consentisse msti...lÇê10 fictos.
tão perigosa '? '.« 6.° O processo comecará por-deuuncia ou-ae
- Ora as sociedades secretas desde que ensle!D, eosàcão tão sómente, e·esta será contra pessoa
e se inrerirão em materias politicas não tem -feIto certã e determinada. Paco da assembléa, 20 de
mais, cÍhe abrolhar con~.s em todo o !!luudo. Maio de 1823.-0 deputado, Antonio Carlos Ri
Em quanto fizerão o diverfunento ~os OCiOSOS e beiro de Andrada. »
vadios, não veio dellas outro mal senao a perda de O SR, SECRErAlUO FRL'(ç-\.: - Eu' descubro no
tempo que podia ser mais -utilmente e~p~oado; discurso do illustre preopinante um perfeito para
perda ~averdade séria, mas não tal que Ju...'ltificasse logismo, em quanto pretende accumwar a iustitui
a meu ver a sua prohibiç~o:_ _. ção .de ~a sociedade secreta á sociedade publica

Desde que porém se erlguao sem vocaçao social dos Jesmtas.
em reformadoras politicas, e começarão a tratar Confundindo assim o abuso do homem, com
os negocios da humanidade, que nada lh~ .encom- a innoceucia do instituto para fazer valer como
mendára, em occultos e tenebrosos conciliab';l1os; um crime o s~aredo. ' ,
cobrio o mundo um- vexame de horrorosos crnnes Sr. presidente, ninguem dirá, que a sociedade
sabidos do seu seio. Que tem ellas feito desde dos jesuitas fosse jámais uma sociedade secreta
então'? Preconisar principios desorganisadores, e em todo ou em parte. Erat e sempre .foi em sua
convulsivos;,espalharidéas anarchicas; gabar como essencia uma sociedade pUDlica, approvada. pelo
regra de conduta o ataque formal á sociedade civil poder temporal e. espiritual. Se alguns dos seus
existente, ~mmaneira que, graças aos seus esfor- membros cabalarão em segredo, conspirando em
ços, vemos hoje o edfficio social solapado, ~ plano, e systema coordenado para algum fim si
bases, sem alicerces, e ameaçando um,,: pro~a nistro, segundo- finalmente se lhes imputou, não
mina, que aby~e não só a ~ortuna publica, ~e nl!0 póde prejudicar o conceito desse crime. e apos
as particulares. Se tal tem SIdo a marcha ordinarla tasia da regra. á innocencia e santidade do insti
quem duvidará ~e :prohibi-las? A' vista. de tanto tuto.
perigo, quem heSItará em ,:eda-Ias? ~~ sellJue para O crime cobre-se·ordinariamente com a capa dõ
a prohiliição de um acto, e sua pumçao, nal? basta segredo, mas nem sempre ba crime onde ha se
o só perigo social, é mister de mais a sua unmo- gredo; e isto é o que eu quiz dizer, e o que ainda
ralidade; sei que, sem a convicção moral da s~a agora digo. O meu argumento está pois em pé";
criminalidade. o castigo, em vez de ~xemplo, nao uma· sociedade não póde ser considerada em sua
faria· senão revoltar-nos e escandalisar-nos. Por essencia como má, sómente porque é secreta, é
estes motivos não quero a pr~hi~ição absoluta. das mister. que seu instituto seja criminoso, que atlente
sociedades secretas, sou maIS liberal do que isto; contra as leis existentes para ser considerada como
o que desejo é.es~elece:Iasde f~rma que nunca má: e em tal caso a differenca que vai de facto a
-possão ser ternve~; .quero a resp'elto dellas ~ mes- facto, é ser praticado o crime·por um ou por lJ1ui1os
mo que as constltuicões tem feIto a respeIto dos em unidade de acção. _
monarchas ; assim como no systema constitucional O alvará' porém de que estamos tratando não
bem organisado o monarcha, jámais·pôde fazer o faz dilferenca de sociedade criminosa ou não cri-

'. mal, assim tambem espero, que as sociedades se- minosa: o seu presuposto foi erigir em crime o
cretas consentidas pela fórma que passo a mandar simples acto da associação secreta, sem fazer dif
á· meza. jámais poderão ser nocivas ao Estado. ferenca nem ter respeito a· moralidade da accãO
Mandou a mesa a seguinte emenda: desse· corpo collectivo; ou antes o que, pretendeu

« Art. 2.0 Fica em seu vigor a prohibição, que foi estabelecer a criminalidade do acto sobre uma
as leis antigas do Imperio fazem das sociedades supposição grátuita.
secretas; o arbitrio porém que ao juiz cabe na Ora, se isto se permitte, se \) legislador póde
imposicão da pena não passará além de degredo haver as supposicões como regras de ctiminali-

.para f3ra da comarca por tempo' de seis mezes, dade das acções ao cidadão. não sei onde esteja a
quando muito. primitiva liberdade civil (luj('s direitos revindi-

«3.0 Não serão consideradas como sociedades se- camos. ,
eretas, as que participarem ao governo a' sua exis- O SR. ANDRADA l\fACH.-\Do: - Sr. -presidente. o
tencia, os fins geraes ~a associaçã~, c,om protesto' nobre preopi~ante pareceu responder ao meR'argu
de que se não oppõe a Qrdem SOCIal. ao systema mento, mas em verdade não respondeu.
constitucional estabelecido neste Imperio, e â re- Não era abuso, era uso legal o segredo das E&ta
ligião; os lugares e tempos dos seus ajuntamen- tutos Jesuiticos, e este segredo não possuião senão
tos, e' os nomes do individuo, ou individuos, os que tinhão os. vot~s ultimos. Neste ponto erão
qúe compuzerem o governo da ordem ou socie- .os jesuitas uma. sociedade secreta,. em. tudo ~me
d~de. o " _ '. lliantc, aos Macons-, aos-muminados~ e a todas as
. « 4..A. particlpaçao d:e!e ser feIta nesta côrte ~a ramificacões dos·aspirantes á autopsia. '.
mtendenCla.geralda POliCIa, e nas outras partes as· • .. '. _ ". " _
autoridades policiaes dos lugares onde existem as "Como socle~ade secreta e. qJle os. J~~itas:fizerao
ditas sociedades. . - . mal, e' grande mal â· humamdade.· " .

« 5.~ Todas as socied~des :que tiyerem, ou não, Eu não eompréhendo po~que ,5&'de~-a. ac~tar-'a
c~pndo com a prescnpcão.da leI, se se provar .carapara ·fazero' hem;. seI .qua:o.DIVInoJMe$tt"e
que tem prJJlcipios subversivos da ordem social.; manda que a mão esquerda não saiba da obra de



76 SESSÃO EM 20 DE MAIO DE 1823

:bene1icencia que fizer a·direita; mas isto é um aeto Eu achava que na occasião de declararmos certos
individual- o preceito tinha em vista arredar o direitos do cidadão, podia vir esta materia;, ,;erbi
orgulho, ci.ue enxovalharia a pureza da virtude gratia, fallando do que é livre ao cidadão fazer,
estreme. . podia ~er-se - excepto ser membro de sociedáde

Esta razão porém se não. enéontra..no~ ~~e- que directa ou indirectamente ataque ou tenda a
cimentos geraes philantroplCOs, nas mstitUlçoeS de atacar a constituição do :Estaào, E' enião U1I1àleire
beneficencia eomprehensiva; neIles não ha 11em gulamelltar. classificaria e prohibiria certas socie-
póde haver necessidade .de segred.o; e quando~ dades. . ...
existe, quando a obscundade rodea as transacçoes Já disse etorno a repetir que não se segue do co
de uma sociedade, é Da~ural a suspeita nos gove~- nhecimento que temos de que ha sociedad~pemi
DOS, e nenhum motivo têm as SOCiedades de queI- ciosas que se prohibão todas; a prohibição é um
xar-se das medidas que os governos tomarem a constrangimento á liberdade natural, e este só póde
respeito deIlas. Não se creia que só porisso as clas- ser justo quando da acção que se prohibe poderia,
sifico como criminosas, não por certo; o segredo não prohibida, resultar damno á sociedade.
não destr6e a sua innocencia; estou mesmo certo O SR. SoUZA MELLo: - Ainda não estou conven
que entre os seus membros.ha e póde b~ver homens cido que as sociedades secretas,. indifferentemente
muito probos e benemenLos; mas digo que ose- fallando, sejão um crime, porque nas acções natu
gredo absoluto assusta a sociedade geral, e que elIa raes do homem só o abuso é quem faz o criíne.
tem direito de arredar por medidas de precaução_ o O alvará de 30 de Marco de 1818, que legisla so-
susto que a inquieta. bre sociedades secretas; teve por fim impedir que

Confesso que não ha justiça de eri~ em c~es neIlas se tramassem subversões contra a ordem es
actos inditrerentes; que o cunho da unmoralidade tabelecida do Estado; mas sem ditrerençar o acLo
é preciso para justificar a coarctação da liberdade, simple!> do qualificado, ou abuso, estabeleceu in
que é um direito inalienavel ; que é mister que an- distinc~mentepenas barbaras-; e como no caso da
tes nos convencamos da criminalidade de um acto, abolição se julga nec~sario substituir uma legigla
para podermos· achar justa a lei que o probibe; ção que distinga em bom senso, eu assento que,
.emfim.que a lei não póde !=r~ as crenças moraes, revogando-se o dito alvará, de,-e cC!peçar a nova
mas s1!D acomm~~ar-se as Ja crel!-das; e que se o lei, dizendo-se no lo art. do seu proJecto que eUe
oc~ntrarlo fizer sera lIDJlotente e nOCll'a.l\Ias tambem, se revoga emquanto sobre as sociedades secretas
.~~ue_~ me' podera_nel:t3~ que quando em certa. legislou sem distincção, e farei uma emenda que
mstitUlçaO o ~o é tao ~nho do ~buso, que por passo a mandar á mesa. o
natural p~pensaoe tende!lcI<l um;s~ mco~o~t com « Art. 1.0 Fica desde já cassado e revogado o
~ ?~tro, nao t~nh~ ~ _SOCIedade .Cl'v:l o direi o de alvará de 30 de Marco de 1818 sobre as sociedades
SUjeItar estas mstltUlçoes a restncçoes ~es que es- secretas emquanto sóbre eIlas le!!islou sem distinc-
torve~ a. passagem do uso a a~uso, nao ve~ando cão. to

actos 11!-d}trerentes, nem os pumndo como c~es; • « Paeo da assembléa 20 de Maio de 1823;
mas sUJeltando-as a r60"T8.s queolhes amorteçao a O d iad J . d S ; .iJl lia »
tendencia perigosa, e castigando como simples epu o, ose e ouza e o'
contravencões policiaes o desprezo {las regras dadas O SR. NOGUElR.-\, D.-\' G.utA: -.lã-na sessão antece-
ea resistencia ãforca e vontade geral, que implica dente, havendo-se concordado em que o alvará de
no individuo ou ·corporações uma presumpção 30 de Março de 1818 devia ser revogado pela des
inadmissivel com os fiDs da formacão das socieda- proporção e barbaridade das penas estaóelecidas
des, e com a condicão necessaria 'e essencial, isto contra os individuos de quaesquer sociedades se
é, a subordinação •da unidade e da pluralidade eretas, e até mesmo contra os que lhes déssem fa-
mesma á univerSalidade. vor ou as não denunciassem. sabendo, se deliberou o

O SR. RODRIGUES DE C_~VALHO: - Parece-me qu.e o projecto do illustre preopinante o_Sr. Ro
que todos estamos conformes nas idéas e só diferi- drlgues de Carvalho, tendente a revogaçao deste
mos no modo de nos exprimirmos. al~ará passasse á 2a discussão; portan~o só de.ve
. E' preciso que eu confesse que não gosto de so- reI ag~ra occupax:-me com a anal~se de cada um
ciedades secretas, jã fui membro de uma, nunca dos artIgos.do proJecto, odando a raza? 'Porque otre
lhe achei utilidade: os membros que erão bons, reço a segwnte ~menda, que m~~arel a me~. .
bons continuavão a ser, e os que erão immoraes «A a~semblea lteral constItUlnte e legIslatIva
persistirão em sua conducta; não vi pois que os d? Impeno d? Brazil, reconhecendo a. desP!opor
máos se tornassem melhores; mas porque ell não çao e harbandade das penas estabelecIdas ~elo al
goslO dellas não se segue que devo coarctar a li_vará de 30 de Março de 1818 contra as SOCIedades
berdade individual. secretas, sem distincção de seus estatutos, e fins
_. Sei que ba sociedades perniciosas como 9S Illu- innocentes ou perversos, ha por bem:
min~do~, os Cavalheiros .do punh~ Carb0!1~ios, cc 1.0 Que fique desde já cassado e rev~gado o
lardinell'os, e outros, maIS nada seI de POSItIVO, e alvará de 30 de Marco de 1818 contra as SOCIedades
-apenas asserções vagas, que me não podem deci- secretas.' .

. 'Slvamente deternIinar, e só aconselhar-me a acau~ « 2.0 Que, emquanto a assembléa não publicar
t~lar. ~o sabendo eu ~ que erist~, n~o posso pro- a competente legislação sobre as sociedades se~re
,VldenClar; fazer uma lei para pumr cnmes que não tas, se proceda contra estas segundo as leis anterio
coribeço., .é cro.nmharás ~scuras: res á de 30 de Março de 1818, muito especialmente
~ .~teno t~m melO.s de conhecer o que ha quando, por oabuso de seus estatutl;)S, .oupelà qua

.preJudiclalna socledadet aInda que estejare)juçado lidade destes, se dirigirem a perturbar o socego
c~m a capa d~.segreQo. Examine. o ministerio, publico, attentando contra.o governo es4lbelecido

. saiba-se, e prohiba-se; ...mas não comecemos por ou contra a religião do lmperio. . . .
estabe~ecer àoutrinas vagas, coaretando a liber- '« Paço .da assembléa~20 de Maio de 1823.-
odade.· Manoel Jacintho Nogueira da, Gama.» . .. :
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. A.dapto o -lo art. com a suppressão dos.motivos restá julgado, como pede o bem da ordem social,

.da revogaçã!, do alvarã, 1!.0r me persuadir de que !para ~e conse!y'~ illeso. opoder judicial e estar em
esta declaração deve ser malS esplanada, e tem me-l seu !1gor a dinsao dos p.ode~s, que faz a baseeS
]bor lugar no p~bulodo decreto, co~o fiz na Isenclal d? sr-'~e~a conslltnclO!l3.1; sem se inverter
emenda que acaoel ~e ler.. o que está diVIdido, porque o JUIZ nada mais fjlZ do

Quanto ao 2" arti~o persuado-mede que deve ser que applicar a lei ao facto, que é ofun principal de
supprimido, não oDslante as razões dadas poral- seu nobre omcio.
guns -illostres preopinantes, para desculparem o Ainda digo mais, que o réo uma vez sentenciado
pretendido eft'eito retroactivo. ,deve espiar o seu-crime por meio da pena imposta,

i-;ao posso capacitar-me de que, dado o caso de de que elle mesmo, póde-se affirmar, que-"é o juiz,
se acharem alguns desgraçados em processo, como porque se fez servo da mesma pena quando com
membros de sócidades secretas, sejão estes ·senten- metteu um. facto illicito, sabendo que lhe era ve
ciados em conformidade de um alvará já derogado'; dado pela lei, e que ficava responsavel pelo resul
mas se é possivel que hajão magistrados que assim tado de sua acção criminosa.
procedão, não terei duvida etn concordar que Quanto porém aos processos que actualmente
subsista o 2" artigo do projecto, afim de livrar de correm (se alguns ha desta natureza), é fóra de toda
1ã.o barbaras penas essas desgraçadas victimas, a duvida que os magistrados que de taes delictos
levadas de envolta ao patibulo sem a devida classi- houverem de conhecer, se devem ·regular para as
ficação de sens crimes. - suas decisões pela le~, que, punindo as sociedades
. Quanto ao 3" artigo, persuadido como estou secretas como nocivas á boa moral, e arriscadas·á

dos males que nos podem vir de todas e quaesquer segurança publica do Estado, lhes tirou todavia a
sociedades secretas, ainda mesmo as que se desti- qualidade de crimes de lesa-magestade, como as
não a fins innocentes, e até mesmo louvaveis, pelo classificou a lei de 30 de Marco de 1818; e nêste
facil abuso e insensivel tendencia que todas ellas caso o processo é meio diverSo, e se deve dar aos
têm a se inTolverem em project.os e questões poli- réos todos os meios de defeza e de purificarem sua
ticas, não quizera que· ficando revogado o alvará innocencia.
de 30 de Marco de 1818, se persuadisse o publico Eu me lastimaria que logo no começo de nossos
que taes socie<lades erão permittidas, ou que pelo trabalhos apparecesse uma· lei que pudesse' ser ta
menos ficavão impunes, emquanto' a assembléa xada de absurda, estabelecendo a sua execucão re
não publicasse a competente lei a tal respeito; por troacti~a, que é reprovada pelos mais depúrados
isso s.ubstitui ao 3" artigo do projeclo do Sr. Car- principios de direito. .
valho o art. 2" da minha emenda, suscitando a exe- Evitemos este erro de que muitas vezes se tem.
cutão das leis e providencias anteriores ao alvarâ lançado mão para se remover alguem de uma he
derogado; ficando ao poder judiciario a classifica- rança, ou para outros fins de interesse particular.
ção dos delictos para a sua devida· punição, ou com As leis devem ser geraes, e ter sómente em vista o
penas leves e correccionaes, no caso de serem taes bem publico da nação. .
sociedades bem que innocentes, incursas na lei que Sigamos as regras impreteriveis da justiça, que
prohibe todas e quaesquer corporáções com esta- deve constantemente presidir a nossos conselhos.
tut?S sem approvação do governo, ou com penas O SIl. FRANÇA: (Não o ouvirão. os tach,yg'raphos.)
malS severas quando por abuso de seus estatutos, O S C' CAMP . . N-
ou pela qualidade destes se dirigirem a perturbar _R. AlUI'EIRO DE. os ,- . ao poss~ por
. r:r bl' . t ia d . . maneira alguma convJ.r em que se supprma o

. o soc~o pu lCO, al en .n..~ contra o g?verno es- art. 2" deste projecto, porque o julgo indispensavel
tabelecldo ou contra.a religIao do.Imp~rlo. . para .pôr a salvo algum cidadào que por ventura te-
·Julgan~o-sesufficlentementd discutIda,a materla nha tido a désgraca de se achar comprehendido na

do 10 artIgO passou-se ao segundo. . .. barbara disposiçãô do alvará de 30 de Março, e in-
..0 SR. PEl\EIRA DA CUNHA :-Sou de parecer que curso nas suassanguinarias penas.
a doutrina deste {laragrapho- não deve passar por.;. Se retlect.irmos bem sobre o espirito do Jlrojecto
que nào écompatlvel. com os principios de direito conheceremos que.elle não faz cessar a probili~ção
publico. das sociedades secretas, como mui bem e clara-
-Todos sabemos que· a lei,. sendo a vontade da mente indica no art. 30; quando expressamente diz

suprema. autoridade;· legitim-amente promulgada que não approva nem confirma semelhantes socie
para" regular. as acções do homem .em sociedade, é ,dades; a mente, pois, do projecto é só e mui espe
sem· questão, que ella não p.6de teroutrõ fim.senão, cialmente que sejão abolidas as penas a que estavão

,.0 de dirigir nossos futuros .passos; .. sujeitos os membros de taes sociedades; e este
Fazer retroactiva a disposição da lei é pretender art;2° vem aqui como uma amnistia para os que se

que os factos presentes e regUlados pela legislação acharem presos e em processo.
existe.nte, te~ão por medida p!eceitos de um,a lei Sr. presidente, as leis devem ser.claras, aliás ~e!l1
que amda.eX!s~e na mente do legislador, o q~e e um os cidadãos saberão' a que se obngã~, nem os JUl
absurdo .Jundico! o que posto, tenho a dizer que zes terão uma regra segura par!l.qualificar a culpa,
ou· se trata, aqw: dos processos findos ou dos que e consequentemente a· pena que·adeve acompa-
actualmente.correm. . ., . nhar~. . ..

Quànto aos'primeiros ~ãosedeve m~ver:qttestão, Este principio gerá! deve. entrar em muita con-
porqu~·declarado ~or melO legal, qu~ e a sentença, templacão na materia que tratamos, .YÍSto .que con
o castigo::. do d:elinquen~.. elle deve soífrê-Io em- servando~se a.prohibição das sociedades secretas,
quanto·nao· c:'bt~ver_perdao '.do sober~o, a quem ainda que sejão abolidas as penas que dantes, lhE!s
com~ete .0· direIto •de .agraclar, .e·mo~~ neste erão impostas por direito stricto, não .ficão todaVIa
('.aso 0rigor:da leI, que é o fim do exerclclo.destalivres de soífrerem estas mesmas penas duras e bar
gnnde;attribuição. . ;. .... . -. . ... baras aquelles que antes da publi~cão.da lei qu~

Em taés· circumstancias deve:"se cumprir o que es~os organisando se acharem Jà presos, e ate
~ ~
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nem podem entrar em outro processo se já estive- .esta nova lei. de!ão soffrer sómen~ a pe~a .desta,
rem processados segundo a fórmula absurda orde- e não as ~o alvara, só com esta)I!oVldenc~a, ~otrere-.
nada pelo mencionado alvará. .... ceII!?S nos um s~auro ~~te a .1Dnoeencl~ :

Esta minha proposição, que parecerá estranna a N~o ~rtamente; pOIS n~o deua de ser mJusta a
muitos, é para mim ~o e}~d~nte quanto são os appli~ça.o dapena, por maIS ~oderadae suave que
prinCípios da boa doutrma crllll1D.al, donde ella se eUa seja, todas as vez~, qu~ l!ao se ob~~rvou um
deriva. proces...~.reg~ar. A. Isto pOIS e ~e ficarao expostos

E' uma verdade bem sabida, e nin."auem a contes- alguns cldadaos, se lambem se nao annularem, na
tará. que a pena que de"'Ve recah!r ~obre o indhi-' fór~ado artigo, os processos pendentes ou con-
duo que commetteu um factQ crmImoso, ~ere ser clllldos.. ..
precisamente aqueDa, que estava em VIgor ao Nem ~ diga IJue haVe!Ia a9.Ul o abs~o ~e se .
tempo em que clle perpetrou o delict~, porque só ~etr~trahir o ellMo da: leI i pOIS pelo artl~O nao se
esta. e nenh.uma outra se olferecia ao reo, para que l1Dpoe uma no~ ?bngaçao. n~m se .p~lva a aI:
elle se desliafi..<:e da acçào criminosa a que .as.pai- guem. de um direIto, qu~ h~v~a adquIrldo.por lel
:xões o conduzião; logo que elie achou maIS lDte- anter1..0r, casos em que se~a. l!1Just? o efi'elto re
resse em praticar o crime do que em desriar-se troactivo; °que se faz 'aqUI e ~nvalid~. e decl~
delIe ficou lambem immediatamente sujeito á penà nullo o que por sua natureza nao p_odia ~er Valido,
que Ihe prvpunha a lei como uma condição necas- nem sub~is~e~te, aos. oJ!1os da ~ao} e por tanto
sacia que iiifallil"elmente se realisaria DO Caso da ~ma restItUlça? dos direItos do cldadao, de~nhe
COmmis..;;;lO do crime. . Cldos, e.ofi'endidos p,?r umJlrocesso barb~o, lDJustO.

E' isto tão evidente, que se por acaso depoIS se e abommavel ;. ora ISto ~ao Jonge .está de ser um
aln'ansse a pena, seria injusto e ro:ecravel, que se absurdo, que mnguem deIxara de reconhecer, como
fu;.puzesse ao réo aIiteriorment~ prezo, a pena mais o mais justo, santo. e ~oàvel. Por tanto vo.lo, que
grave da nova e posterior lei. E porque! Pelo r~- não se suprima o .artIgo, e que elIe SubSlSta'tal
conhecido e inabalavel Inndamento de que o reo qual se acha coucebldo. .
não se deve considerar sujeito a sotrrer senão O SR. A.'\"DIUDA MACHADO: - Quanto disse oil
aquella pena com que podia comparar o interesse Ilustre preopinante o Sr. Càrneiro não é conforme
qua lhe resultam da acção criminosa com o mal que ãs regras de direito. :EUe confunde o ataque feito ás
lhe provinba do castigo. . garantias, com o ataque á humanidade. Quando

Por tanto depois do delicto perpetrado, s~ em VlT- uma sociedade erige em crime um acto que a nm
tude dalle o réo fôr prezo, nada deve inUwr na su~ guem faz mal, chamando immol."al o que todos- jul
sorte qualquer alteração, que se faça, ou na natu- gão moral, viola a liberdade, direit·o para cuja
r~a, ou na gravidade da pe~a; CGm estas ~ter~- consernlção nos reuninlos em sociedade; e se de
cões elIe não contou..nem d,:Vlll contar; a o~~lga~~ pois mais illustrada, ejus~, revoga a lei.1iberticida,
ae soítrer a pena, nao naSt:la de uma. condl~~o lD~ a retroaecão tem sem dUVIda lugar, porque E; uma
determinada, mas sim <la que se achava especificadà restituieao >se a lei nunea foi lei, porque não tinha
lia lei; desta é que resulta o quasi contratto, que autoridâde para..prohibir o que prohibio, não póde
o s~jeita a uma certa, e determ~nada pe~a. _ , exigir-se a pena d~ uma violação do q~e nào era

DISto se deduz, por uma rIgorosa 11la~ao, tIue lei; mas eSle não e o-easo do presenteartlgo >nelle
assim come os juizes não devem applicar aos -ceos trata-se de um acto, que, pelas circumstancias que
aqueUas penas, .que posteríormente ao seu delicto o acompanhão, é criminoso, e o illustre autor do
se aggra':8rão mais, tam~em qu~d~ allas s~ 010- projecto o reconhece n03° ~tigo, mas que na lei
derão, nao se póde' em l"lgoroso dir.elto cOI).slderar se acha castigado desproporclOnadamente.' . ., '
injusto, que se repute o' réo sujeIto, não .a pe~a Neste caso não ha restituição á liberdade antiga,
mais suave mas á que eristia quando delinqUlo. quando a lei é revogada, porque não tinha jámais,
posto que mais severa. .".. liaviclo liberdade de fazer um acto. que se r.econhece

E' v~;:dade.qu~ ?ão se 'pratlc~ aSSIm, por um belfl criminoso. E' muito' diversa a injustiça do accres- '
entendido prmclplO de humanidade; mas eu qUl- cimo' da pena devida a accão•. daquella, que se faz
zera, que isto me~mo se declarass,.e na ~ova le:i,.da er~uendo,em crime um aéto indiíferente, 'e ás vezes'
qual so deve provIr esta moderacao, e lUiO do JUlZ. ate virtuoso. . :.

Esta ~eclara~o tanto? mais se faz precisa, quanto Não ha poder humáno absoluto; ainda o sobe-
este artIgo, ~em por obJecto3lnnullar os mopstruosos rano é sujeito ásregi-as 'de' juStiça eterna ; para
~ro~essosfeltos na con.forrnzdade dD alvara de 30 de garantir no~os direito~!1aturaasé !Jue. nos' reuni:
~llar!to. _ . .' •\ mos em sOCIedades polítICas. e o direIto de fazer-

Com proces~os tao lUJUStOS, e absurdos, em .que mos o que não faz mal aos outros é' um desses·
se não gua~dao. formul~ regulares: estabele~d:.asdireitos; em maneira que o limite da. liberdade ,de
para garantrr a mnocenCla. em, que se aproveltão cada um é a liberdade dos outros.
~omo pr~vas, os mais leves ~ndicio~, e ef!l que fi?a.1- . A lei. que transcende da sua orbita é lei impia; é
ment~ nao.ha.testem.U~h.~s ,inh,a..be1s, e S!l0 admittl-' lei injusta, a que temos direito de resistir; e se lhe
dos aIndaos mesmoslIUJD1gos, ~ao podera acon~ecer, obedecemos, é a prudencia ql!em o aconselha,· 'não
que algum malvado tenha saCrIficado ~ algum mno- a virtude quem o prescreve. Igualmente confundio
cent~t que sendo processado p,?r .tão execravel outro nobre preopinante'o acto de soberania com
maneIra, se_ ap'rese!lte como; crllD1?~so, !luando a~to de,legislação, quando são tão differentes.Que
realmente nao ~ malS dQ que um~ VIctima desgra- o artigo introduz um acto-de soberania, concordo
ça~a_da calulIlma '? Ou~o). que nao se mostra que eu; e por isso digo, que Onão podemos fazer, por
enstao semelhantes V1C~ll:las; roas tambem. que que não somos soberanos; a soberania não se co~
Jlrov~ temos de que,as naDha em todo este vasto põe de um só dos poderes politicoS'; mas da,reu
Impe~~. aoude se mandou observar este barbaro nião de todos; ,não reside em uma corporação, mas
alvara. . ' ,em toda a nação; é inalienaveI.; eos delegados a

Ora, ainda que taes réos, dep~is de publicada quem se commetterão.fracções dalla, não podeDl.ar-
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rO~.,se o todo, que se lhes não delegou. Só a s?ciedades ~e tendem a ~ubverter a ordempublica
na'Cão inteira poderia, a meu vêr, estender ao pas- sao conduzidos pela ~bIção de figurarem e ter.
sadoas providencias para o futuro; muito ditTerente parte no gove~o. Por 1SSO a privação de voto para
é' o poder de ~a del~aa!;ão. C~)JI~eço que n~ eleger e ser eleIto. me parecellma pena muito apro
nossas circumstaneJas como constitmntes a maIS priada, ainda que a muitos pareea assaz diminuta •
podem avançar as nossas pretenções; mas nunca pois não se previnem delictos côm o espantalho dé
nos devemos esquecer. que somos del~aados, e não penás crueis e nimiamente acerbas; semelhantes
soberanos. Por estas razões voto contra o segundo p~nas t?Z~!B ~mpre comsigo a advertenc!a de que
artigo ' nao serao Jilmms executadas, e de ficarem os crimes
, De ~ais o artigo é inutil, pois não auxilia a im()unidos; e quando a pena tem particular ana
aIguem., , IOgIa com o crime, posto que seja muito moderada,

,Os ministros não podem impôr se não a pena, nada ha que se opponha á sua execucão, e se esta
que existe no acto da sentença; se'já a esse' tempo fôr infalliveI, será sempre util e profiêua, ()or fazer
estiver substituida uma pena mais doce á outra um sumeiente contrapezo ao appetite do cnme pela
dura, a doce e não a dura, é obrigado o Dlacoistrado certeza de se tornarem nullos os interesses que
a impôr. Isto succedeuna revolução dePernambuco. deUe poderião resultar.
em qu~ fui implicad? Logo que se p.ublicou C! de- Não havendo quem mais pedisse a palavra, propôz
cre~ das c~rtes de Lisboa, que. p~rdo?u os cr?B~ o Sr. vice-presidente se a assembléa julgava con
POlitICOS, nao se !-tte~d,:u maIS a le~ que enstia cluida a 2& discussão; e venceu-se que sim.
antes, e ~e caducara ~~ d~pos~enor. ~ceresce I Propoz depois se o projecto passava a 3- discus-
que o elIeIto r~ctroactlvo naO e sena~ a.:,araCl~eJ.lto são' e resolveu-se que ~im ,.,
mascarado; e Isto em uma monarchia cOnstitUCIO-' . -.' "
nal, qual é a que a nação brazileira quer. compete, ~oude~ou maIS o ~r. Vice-presidente CJue lhe pa
não ao poder legislativo, mas ao monarcha, não na reCla mw c0!Ú0rme a.ordem que sendo l!Jl~ressa ~
qua!idade de poder executivo, mas sim na de poder emenda do S!", AntOnIO Cél!'los por constItwr quasI
moderador, para evitar males, que se seguirião. da um novo p'roJ~cLo p'elo~ ~tlgOS que accrescentava,
stricta applicação da lei, quando sua e~unciação é fosse dep~Is disto distJ.:Ibwd~ pelos Srs. d~putados,
iDiperfeita, e .estendendo-se a casos diversos Con- e q~~ e~tao s_,e ,1Uarcarl~ o dla em .que deVia entrar
trabe mancha de injustiça, ou de severidade de sen- ~ 3 ~us?'l0 o menCIOnado pr.~Jcct? c0I!1 as reie
tença, ainda quando justa, se os melhores interes- rldas a1ldIcÇ?es, que tambem serIao.~cutldas"cOJl!
ses da nacão solIrem com sua ~ecução. Por esta I todas as m~s emendas que se, haVIao rcmettldo a
incompetência mais que se me antolha confirmo o Imesa. ASSIm se re~olveu depoIS de brev«:s ren~xões.
meu voto contra o se""undo artigo. I Entrou ~ dUVld~ qua! era a c?ntlnuaçao da

_ o .. . ordem do dia, se a dISCussao do regunento da as-
, Propôz.então GS!'. VIce-presIdente, que se DlI!'- sembléa. ou se o parecer da commissão de legislação
gue~ maiS pr~t~ndia falIar, se passana ao art. 3" sobre o requerimento do procurador da província
e_assIm se ~ecIdio. _ . do Espirito-Santo José Vieira de Mattos, e depois

Alguns ::;rs. dep"ut~dos fizerao s~bre o referId;o de algumas observações, e do que ponderou o Sr.
art. 30 .algumas ligeIras observaçoes; e depOIS vice.:.presidente de estar quasi chegada a hora, e'
deUas dIsse não caber já no tempo a discussão de projecto tão

O SR, CAR~EIRO DE CA!U'OS': - Jã reconheci que extenso, vence~-s~ que se .disc~tissê o referido pa-
era 'defeituoso o art. 3°, e por isso lhe substituirei recer da COmmlssao de leglslaçao. '
os ~ous seguintes ~e ,olIereço como..em~nda do O SR. 1\1.u,\: - Que se dê alguma COusa a este
proJecto,~ (Leu a segumte emenda que dep01s~an- procll!8-d~r, não como orden~d?, ,mas s6 como in
dou para a mesa.) '. _ demmsacao das desI,lezas, e preJUlzos, que tem tido

« Art. 3.° Não é comtudo damtençao daassembléa por occasião do servIço nacional; é o que diz a com
approvar, e confir!Dar pelo presente d~creto todas missão, e que julgou ser apoiado pela justica. Eu
e quaesquer SOCIedades s~cretas; pOIS sómente como membro da mesma commissão e como·secre
serã~ toleradas,aquellas, cUJosestatut?s~orem co- tario. que redigi o {)arecer, mostra;e~ ao menos,
nheCldos pelo governo, e reI,lu!ados mdIfferentes. que ella não foi precIpitada, e não obrou sem exame.
. « Art. 4.° As g:uese"dest1~aoa perturba!, ou ~ Disse que ~ !equerimento do procur~dor da provin

orgamsar u!lla ord~~ diversa: da estabeleCIda no cia do Espmto-Santo é apoiado pela Justiça. porque
E~tad?,: fica0' pr.?hibId'!S; os seus!De.~bros pe~a sendo da altribuição desta, dar a cada um o que
pf!Illen'a. vez; serao pUnI~OS com a prlva~o do dl- lhe pertence, não p6de deixar de apoiar a pretencão
reIto d~-eleger, e .se~ eleI~os para tres legislaturas. daqueUe, que tendo servido ao publico, ás suas ex
e· no caso ,d,: reInCldencta com ,degredo por dez pensas, ex,ige _do publico a inde.mn~sação. delIas;
an!"os para a !lha de Fernando.- Paço, d~ asse~- (l'aquelIe Cldadao, que tendo servIdo a patrla e em
blea,20 de Malo de1823.-0 deputado.JoseJoaqu~m penhado ne?se serviço a sua pessoa, e sacrificado a
Carneiro de Campos. » . ", " , Isua tal, ou qual fortuna, peàe á patria uma rem~-

Esta minha emenda funda-se nestes principios '; neração, ou subsidio, para que a sua ruina.e a sua
l°. 'que não é' comparavel o facto de ser membro de desgz:aça não seja o premio, da cooperação na causa.
uma sociedade. por mais ab.ominav~is 'quesejão os A honra, a fazenda; e vida do cidadão. tudo se deve
fíDs da, sua instituição, com o, de efi"ectivamente sacrificar á patria, se elIa está nas circumstancias,.
realizar esses mesmos fins; 2°, que a melhore mais e na urgencia de precisar destes'sacrificios; porém.
proficua pena é a que annulla e destróe o in,teresse fóra destas circumstancias não deve depender·o sel!.
que-se' espera do ,delícto; 3°, que, não fal1ando" da engrandecimento da perda, e da destruição dos ci
mocidade allucinádapor persuasões de pessoas com. dadãos: f6ra deste caso aquelIes cidadãos, que se
quem indiscretamente se ligão. e por um estimulo propõem a.servir á patria. celebrão com' elia l)

de curiosidade de vir no conhecimento do que se quasicontracto - facio ut des - servem á'patri~'
lhe, <llIerece" como ,um mysterio. os que enmo em para haverem deUa a sua subsistencia.'E'certo, que
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a gloria de.haver bem servido á pa~a, ~ a acqu~- cesse;' mas acceilando o lugarmo~ que serve
cão do excelso nome de benemento, e o prenno por amOr da nação, pelo nome de benemerito que

.maior, a que póde aspirar o cidadão; po~ n~ espera merecer desempenhando com honra seu
esta gloria, nem ·este nome excelso se prejudica deveres. . S
pela circumstancia accidental de não ler o cidadão Todavia ainda que seja evidenie que o ptüêuradüi"
meios de subsistencia, de serlimitada a sua fortuna. não tem direito ~gum a pedir.paga do seu traba
:Mal desta assembléa, se assim se '.::onsidcrasse; lho, nenhuma' duvida terei em apoill! o voto dos
se a necessidade de ser sustentada pelas rendas pu- que julgarem que a nação póde para com elle usar
blicas lhe diminuisse o merecimento do seniço. de generosidade, árbitrando-se alguma somma sem

Na sessão ~da, se oppoz que quando S~a Ma- ser como ordenado, parasupprimento de suas preci
gestade Imperial convocou os procuradores geraes sões, uma vez que esteja necessitado; mas sem'
das provincias teve em vista, que só fossem nomea- que esta disposição se possa applicar aos ricos, por
das pessoas abastadas, com possibilidades para se que' as suas-circumstancias são diversas, e a nação
tratarem conforme a dignidade do -emprego; porém tem outra moeda com que os remunere. .
como no decreto de 16 de Fevereiro de 1822 não se Por esta occasião eu declaro que proporei ama
declarou expressamente esta intenção do legislador nhã á assembléa um projecto de decreto para a
por isso os povos não ficarão persuadidos dessa in- revogaeão do de 16 de Fevereiro de 1822 que craou
tenção, nem ligados á supposta restricção. Esco- o conselho dos procuradores de província, porque
lhemo aquel1as pessoas, que ach~o mais em em verdade não sei agora em que se emp~oa.

circumstancias de bem desempenhar o emprego; e O Sn. Dus :-Se o governo da Parahyba tinha
como mui raras vezes as qualidades n!leessarias se direito de dar ao seu procurador o que ~e arbitrou'
reunem em homens de grande fortuna, aconteceu em reconhecimento do.. serviço que. fazia, ~ce
nomearem-se pessoas pouco abastadas, que nem que este que se acha em iguaes cucUIDStanclas
por isso forão excluidas. Oppôz-se mais que o mesmo deve ser do mesmo modo attendido.
(lecreto não estabeleceu expressamente ordenados Todos concordão que o cidadão que serve ó pu..;
para os procuradores gemes das províncias;. e por blico deve ser pago pel9 publico; ora se isto é ver
ISSO aquenes, que viemo servir celebrarão (t quasí dadereconhecida, e este procurador não tem com.
contracto de servir gratuitamente: mas como tam- que subsistir, como lhe havemos nec"ar al","llIIla re
bem naquelle decreto expressamente se não declarou, compensa do seu serviço na moeda de que elle pre
que os procurad9res geraes devião prestar os seus cisa'? Embora não haja titulo; embora lhe falte esse
serviços de graça. ficou em pé a regra geral, a regra direito rigoroso que se funda em lei positiva como
da justiça, segundo a qual, aquelles que trab~lhão sabemos que trabalhou, e que não tem com que se
devem ser pagOSt e aqueUes que se ~mpregao no sustentar, tem direito sufficienta a ser attendido.
Servico publico, aevem manter-se das rendas pu- Nós tambem aqui estamos para defender os direitos
hlicas; regra que tendo prevalecido sempre não da humanidade.
deve fugu. de entre nós, quando mais se conhecem, O Sll. SECllETARIO CAlU~IRO DE CAMpos :-E' in-
e respeitão os direitos do homem. .

- Tambem se diz, que o procurador geral da pro- dubita,el que todo o homem tem direito a ser pago
vincia da Parahyba, não quiz sahir da Sua provincia, do semço que faz; e é lambem igualmente. cer-to"
e não quiz vir servir o emprego, por não ter orde- que todo o homem tem obrigação de semr ao Es-·
nado, sem que se lhe segurasse o subsidio para a sua tado; mas COmo o empregado publico deve ter certa
subsistencia, para a qual não tinha meios, e que o a sua sustentacão, a sociedade lhe dã meios de sub-

d' ~ . d . sistir quando elIe os não possue. . .
mesmo poerla ter elto o preten ente: porem este, D'aqui vem o estabelecim.ento dos differentes.
digo eu, que não teve aquella cautella, e que
veio servir padecendo incommodos, e prejúizos, ordenados para os lugares e empregos da sociedade;'
certamente teve mais patriotismo, e confiou mais porém alguns ha que o não tem determinado, por
na justiça da nação, e do Imperador, entendendo que a honra do serviço se considerá recompensa•.
!lUe servindo não podia deixar de ter alguns emo- I:al é o de conselheiro de estado que nunca te'!e
lumentos para ~bsistir. Por tudo isto a commissão ordenado, e que sempre se dava a pessoas que tí
foi de parecer que se lhe arbitrasse alguma quantia, nhão IÍleiosde decente sustentação. AqueUes pois
não como ordenado, mas 'como indemnisacão das que servem ·taes lugares nenhum direito tem, a {le
perd.aS que teve por occasião do, sem"o da· patria. di-lo; e é por isso que não julgo fundada emjU~tlça

.. a pretencão. :.
O SR. Â.NDRADA MACHADO :-Eu conti~úo infe- ~as como vejo. que se elegeu para aquelle. hon-

lizmente a ser adverso ao procurador; nada do que rosp serviço pessoa que não tem com que possa sub..
o~vi me convence. Confesso que quem serve li na- sistir, nem p~ar despezas originadas desse mesmo
çao deve ser pago; mas nem sempre este paga- serviço, julgo que é da dignidade da nacão dar-lhe
mento se faz eIJ:l numerario.. • alguma indemnisação, para que não aéon~eça que

DemaIs eu creio que ninguem dirá que se possa' elle soffra vexames em paga de se· ter dedicado ao
par dinheiros publicos sem q1!ê a lei o ordene; ora serv?-ço~a pl!-tria. .
o'decreto da creação Jio conselho dos procuradores FlZerao aInda alg.uns outros senhores dift'erentes.·
não assigna ordenado algum; l0f;o falta-lhes .0. ti-o observações a favor e contra o parecer da commis:
tálo legitimo, donde unicamente se podia derivar são; e julgando-se a materia sufticientemente ms.,
o: direito de pedir, e sem este titulo não sei como cutida, .dividio o Sr. vice-presidente a materiaem~
Jl..Odia entrar na cabeça de ninguem que se arbitra- tres partes para maior regularidade da votação, .e
naum ordenado.' . .. . propoz: . .... ~_ .:

Se as circumstancias de qualquer procuradór no-: 1.0 ·Se ao supplicaiIte era ou. não devida.alguma
m~do ~ inhibião d~ ac~eitar o .emprego, ~eclaras- i1!demnisação fundada· em justiça; venceu~e que·
se;a, dis~ss~ que na~ tinha meIOS de subSIStir, .e a nao. . . . . ..
sua proVlDem. tomana o accordo que lhe pare- : 2.0 Se o supplicante merecia, ou não,alguma
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indem.nisação por equidade e generosidade nacio-
nal, decidio-:.se que sim. .

.3". Qual devia ser esta indemnisacão. se igual á
que se déra ao procurador geral dei provincia da
Parahyba, ou outra; e havendo a este respeito
lembrado a4,"'1lD.S Srs. deputados que devia remet
ter--se o n~"'Ocio a uma commissào» :resolveu-se
afinal que fo~e remettido á c!>mm.issão de fazenda
para dar o seu parecer.

O SR•.VICE-PRESlbEN'IE assignou para a ordem
do dia a discussão do regimento da assembléa : e o
projecto do Sr. Martins Bastos sobre a amnistia, por
assim. ser requerido por alguns Srs. deputados.

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
Manoel José de Sou::a França, secretario.

ca~. 3'> d? ~oimentopromono da mesma assem
blea,propoe.serem ne~essariospara o expediente da
sua ~ecreta?aos ~egumtes empregos:

« 1 offiezal-mazor, 6 ofticiaes ordmarios 6 ditos
sup~umeraio~ 1 porteiro .e_guarda-li:ro~)2aju
dantes do pôrterro, que servrrao de continuos. Paco
da assembJéa, 21 de Maio 'de 1823.- José Joaqu{m
Cartleiro de Campos. - Ma'lOeZ José d~ Sou:a.
França. »

Proposta a urgencia, depois de apoiada, venceu-se
que era urgente; e lendo o Sr. secretario segunda
vez a mesma proposta, mandou-se imprimir para
entrar em discussão.

Passou-se ã ordem do dia; e entrando em duvida
se deveria começar-se pela discussão dos artigos do
regimento ou pela do projecto de amnistia do
Sr. Martins Bastos, decidio-se que se principiasse
pela dos artigos do regimento, durando até ao
meio-dia e depois se seguisse a do projecto de

PllESIDEXCL\ DO SR. BISPO c,U'ELLÃO-31ÓR amnistia.

R 'd S d d • 10 h Entrou pois em discussão o referido regimento,
eUDl os os' rs. eputa os as oras da cujo capo lo trata do presidente da assembléa.

manhã, ·fez-se a chamada e acharão-se presentes
52, faltando por molestia os Srs. Gama, Paula Art. 1.0 O presidente é nas sessões o orgão da
SoUZ<.1. e Rodrigues Costa. assembléa, todas as vezes que elIa tiyer de enun-

O SR. PRESmEo."iTE declarou aberta a sessão; e ciar-se collectivamente; é Lambem o fiscal da regu
laridade dos trabalhos e da conservacão da boa

lida a acta da antecedente foi approvada. ordem, tudo na conformidade deste reiim.ento. _
O SR. A.,'\"DRAbA MACHADO: - Peço a palavra para Foi approvado sem alteração. .

propôr um projecto de decreto que revogue o de Art. 2.0 r pois da sua attribuicão abrir e fechar
16 de Fevereiro de 1822.que creou o conselho dos as sessões ás horas competentes, cônceder a palavra
procuradores de provincia; e desde jã requeiro que aos deputados que a pedirem. dar ordem aos traba
se declare urgente, pois estes procuradores tem lhos {>ara o dia seguinte, convocar sessão extraOr
servido gratuitamente sem :recompensa alguma de dinarla em caso urgente, tomar juramento aos de-
seus trabalhos. Leu o seguinte putados, que se reunirem no congresso depois de

PROJECTO sua installação, firmar os decretos da assemblêa
com os secretarios respectivos e igualmente as

• «A assembléa geral constituinte e legislativa actas das sessões, estabelecer o ponto da questão'
decreta: para sobre elIe recahir a votacão, recolher os votos
. « Art. 1.0 Fica revogado ° decreto de 16 de aos deputados, promover a públicidade dos actos da

Fevereiro de 1822, que criou o conselho de procu- assembléa; suspende-la quando possa produzir
radores de provincia. etreitos nociyos, impor silencio e adyertir a qual-

« Art. 2.0 Os cidadãos, gue estiverão nesta hon- quer deputado \l.ue commetter·excessos e não sendo
rosa commissão levão comsigo as graeas da nacão e obedecido, depOIS de segunda advertencia, pod~-lo
seus servicos ficão registrados na· memoria da mandar sahir-do salão por aquella sessào e até
patria recoDhecida. prendê-Io; mas tanto em um como em outro caso

« Art. 3.0 Âs provincias não tem outros procu- com accordo da assembléa.
radores senão os seus deputados, em- o numero Depois de .larga discussão principalmente sobre
que segundo a constituição lhes couber. a clausula -suspe'llde-la -decidio-se que em lugar

« Art. 4.o Emquanto a ~onstituição não decre- desta palavra se puzesse - suspender a sessão; - e
tar a existencia e determinar a organisação de um se suprimissem no fim do artigo as palavras-e até
conselho privado do imperador, serão tão s6mente prende-lo; mas tanto e'n~um· como eln outl'O caso;
conselheiros de estado os ministros e secretarios de ficando por tanto o artigo sem alteração até ás pala
estado. os quaes serão responsaveiS pelos conse- vras - publicidade dos netos da assembléa; - e
lhos que derem. Paço da assembléa, 21 de 1\'1aio destas por diante na f6rma seguinte-suspendera
de 1823. - O deputado. Antom'o Carlos Ribeiro _sessão quando possa produzir etreitos nocivos.
de Andrada.» impôr silencio e advertir a qualquer deputado que

Sendo apoiada a urgencia pedida pelo illustre commettei' excessos; e. não sendo obedecido d.epois
autor de projecto e vencida, fez-se a 2a leitura e se da _segunda adver:te~cla, pode-lo mandar sabir .do
mandou imprimir, para se distribuir e seguir a salao por aquella s~ssao, co~ accord~ da assembl~a~
ordem das discussões. . . Árt: 3.0 O presldente nao podera fazer moçao,

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE CAMPos:- Como discutir nem votar.
é da competencia dos secretarios propõr as pessoas O SR. ÁNDR~A E Sl1:'VA : -Eu opponho-me .a que
'precisas para o expediente da secretaria da assem- passe este artigo. 9Ulz~ra CIl!e o.Sr. preSIdentE!
bléa vou apresentar a segUÜlte proposta para o po~esse propô:t:. e discutrr. p01S mUltas vezes t.era
referido fim:. .. mUl fortes razoes para o fazer; e nada contra 1St!)

« PROPOSTA obs~ a .presidencia, porque c~mo ,em tal caso, não
sera mlUSque um deputado.ordinano, deve largar o

« Os secretarios actuaes desta assembléa, satisfa- seu lugar...que será occupado pelo vice-presidente. e
zendoá Jncumbencia de seu omcio no art. 14, voltar a elle depois de acabada adiseussão. .

21 -
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o ~R.. URÃO DE S.l:'""fO AMARO: -SOU do mesmo que lhes tenho, nem outra alguma idéa de acata
pare~. Se a assembléa tivesse s~ presi~ente, ainda mento me farão jámais mudar de opinião; tenho
admittiria o artigo; mas tendo Vlce-presIdente, que franqueza bastante para enunciar meu modo de
vai occupar o seu lugar, em quanto e~e to~a pensar, embo~a ~~rade .?_~_~~~~deLa ~o'-:~
assento como simples depu~do e entra I!a d;iscussao, m~ convencerei. e nao o "'''''l'''uv u" 'lu""" 'lUla '{u.~

não vejo ~orq\le a assemblea deva ficar prIvada das seja. ...._
luzes do ~r. presidente,_quando até póde succeder Quanto ao que se diz de o distrahir ~a attençao
que elle esteja nas circuIDstancias de illustrar a ma- que deve prestar aos ~gum~ntos ~nunclados pel~s
teria melhor do que qualquer outro. Portanto voto "Srs. deputados no melO da ~c~sao~ ~bem nao
que todas as vezes que o Sr. presidente entender me parece_ter peso; porque nao.ImplIca.IStO com~
que de.e propur ou·discutir o possa fazer, porque suas funcçoes; e talvez preste ainda maior attençao
nisc:o interessa a assembléa. para melhor poder e saber resp~nder aos argumen-

- . tos que pretender contestar; ãlem de que tambem
O SR. NOGCEIRA !>:\. G;uu: -Eu creIO. q~e o fuu- os Srs. seeretarios prestão bastante attenção, par

damento dest~ artigo e. conservar a. dIgnIdade do ticularmente o que redige a acta e não obstante isto
lugar de preSIdente, eVItar ~J:I.!e o ,oto ~e quem fallão, discutem e não se distrahem de suas obri-
o fôr, possa influir para a deClSao da m!-terla e des- gações. .
embara~-lo de qu.alquer outr:a attençao que po~sa Menos p6de V'aler o que se diz de ser passageira a
distraIu-lo do perfeIto desempenho das ~uas funcçoes falta que podemos sentir na privacão das luzes do
como presidente. Qua~to .a la tanto nao l?en;o que Sr. p~esidente; porque podendo ello ser reeleito
possa perder .da sua digmdade, qu~ até J~l",.o q~e para o mez seguinte e talvez para os autros, o que
não deve sabu do .seu lug~ e so por dist~ncçao não'é impossivel, porque o regimento onãoprobibe,
fallar assentado; e e deste UDlCO modo que nao fica não virá a ser neste caso tão passaO'eira a sua falta
a assembléa privada das luzes ~e um de seus mem- antes terá a assembléa de priv~r-se por alg~
bros, pois sahindo o ~r. preslde~te do se.u lugar e tempo das suas luzes, qué aliãs póde aproveitar,
occupando-~ o ?r. preSidente, se nao fica privada das especialmente em materias de ponderação, onde são
luzes do primeiro fica do segundo. . em verdade necessarios todos os esclarecimentos

Quanto á influencia do seu parecer p~ra'a deCI- :gossiveis; o que póde conselroir-se sahindo o
são, não julgo que tenha ~upar este receio. porq~e ~r. presidente por um pouco d~ sua cadeira para
estou certo que t~dos se ~Igem pelo bem da n~cao dizer o que entende e sendo no emtanto substituido
e intimo convenCImento, m~ependente de consIde- o seu luo-ar pelo vice-presidente no que não acho.o
rações individuaes; mas creIO que este m~smo obs- menor i~conveniente.' .
taculo se destr~e fallan~o o Sr. pr~Sldente. em Resumindo pois minhas idéas 000'0 que o presi
ultimo lu~r d~polS que se Julgar a m~tena ~ufficIe~- dente póde e deve llropôr e discutir;'"não sou J?orém
temente dlScutlda. Po~ fim o que se.diZ~a distr.acçao de opinião de que possa votar, porque então ül<aria
que pó~e ter o presIden~e dos prImeiros obJectos destruido e inutil o que se determina no capo 8° do
qu~ estao a sel! cargo, nao ~e parece. ter peso, nosso regimento, que; a meu' ver, deve subsistir e
porque a attençao q!1e elle dara á materIa em que me parece muito sensato: por quanto determinan
prete~de fallar o fara conhe~e~.melho! do estado da do-se no art. 132 _ que havendo empate de votos,
questão, para a propôr depOIS ,\ volaçao. . . se vote 2a vez e ha-ç:endo segundô empate, se ponha

O SR. A~mRAD.\. MACHADo: - Um dos reqUISItos a materia segunda vez em discussão para repetir-se
necessarios no presidente de uma assembléa é a ·a votação. até ser por fim· regeitada se succ~d~r
imparéialidade; e será mui difficil conserva-la se haver terceiro empate- este processo, em verdade
tomar parte na questão. debatendo-a; assim como de consideração e até necessario para a melhor
é tambem muito perigoso o seu :garecer, porque indagação da verdade, ficaria baldado, seo Sr. pre
póde arrastar a opinião de outros ~rs. deputa~os, sidente votasse, achando-se dentro deste. augusto
como a experiep.ciatem mostrado. Além dIStO, recinto um numero impar de deputados, incluido
como será possivel estar atLendendo aos argumentos elle Sr. presiõente; por exemplo. achando-se 85 ou
em particular. preparar-se para lhe respond~r ou 95, porque então, votando o Sr. presidente, .nunca
para os corroborar e ao mesmo tempo resumrr em poderia haver empale nos votos; o que acontecerá
um ponto O· objecto da. discussão para o prop~r â no caso pr<!posto" se não votar; porque ficando
votaçã? O ~egimento pOIS l!-este artIgo tem eI? v!sta 84: ou 94:, Srs. deputados, podem votar por uma
não dlstrabrr o Sr. preSIdente da. sua prlDClpal parte 42 ou 47 e outros tantm; pela outra e por con
obrigacão po.r attender a outros obJectos. Quant.o sequencia baver empate e seguir-sedepoisa doutrina
ao que se tem dito do inconveniente de ficar prl- do mencionado art. 132. .
vada a assemblélil das luzes de um dos seus membros, O que fica dito a respeito das votações ordinarias
respondo que entre d~us males dev;emos es~olh~r o é ainda de maior peso nas votações .nominaes; ~
menor; e .quanto ~alS qu~ este. e pa~~ageIro, no além do ponderado accresce que ~cutir e votar ou
mez: seguInte sóbe outro a caderra e Ja o que era decidir, são cousas em verdade bem differentes e
preslde~te entra na. ordem geral dos depu~dos ~ a .por isso não podem tambem Ihilitar as mesmas
assemblea.se aproveIta das suas luzes nas dlScussoes razões para se conceder esta prerogativa. Voto
das matenas.. . portanto $le possa o Sr. presidente propõr e diS-

O SR. COSTA AGUIAR: - Sr. preSIdente, concordo cutir porem não votar. .
que-a imparcialidade é um dos requisitos ~ecessa-'. . . o _

rios ao presidente de uma assembléa ; mas nao posso. O SR. RIBEIRO DE b"DRADA: -·Além das rm;o~s
concordar e menos admittir que seja llerigoso o seu apontad8;s .pelo nobre deputado .o Sr. Antomo
pare.cer e que .possa arrastar_ a ?pimão de outros Carlos, direI al~.as outras em que m.e fundo para.

o S1's. deputados; ao menos pela mmba parte declaro approvar o artigo. .
altamente, que respeitando, como respeitarei sem- Eu entendo que implica presidir um homem á
pie.os Srs. preside~tes, todavia nem li cOJ,!sideração marcba de trabalhos, e ter ao mesmo tempo parte
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nelles. Como póde ser regulador e juntamente re- atrocidades, e procuremos, se é possivel, relevar os
gulado? Como entrando na discussão de qualquer erros de taes regeneradores.
materia. dará a precisa attenção aos trabalhos para Os reformadores portuguezes tinhão a temer um
os dirigir? C9mo aquelle que estã autorisado para grande partido contrario. qual o do governo subsis
chamar á ordem póde ser tambem chamado á elia? tente; porém estaremos nós no mesmo caso? Segu-
Não é isw destruir a dignidade que consideramo& ramente não. . - '
naquelle lugar, e encarregar ,um homem de func- Aqui o monarcha,ou reconhecendo a usurpacão
ções entre si contradictorias? Não sei como não se feita pelos seus antepassados, vu temendo succUÍD
attende a esta implicancia; eu a considero por si s6 bir ao immenso peso ,que. sobre elle carregava, e
como razão sufliciente para approvar o artigo sem em ambos casos desejando anciosamente uma cons-
alteração alguma. tituição, pelo decreto de 3 de JllIlOO convida a nacão

. a que nomêe seus representantes para a assembléa
O SR. ARAU10 VUNNA:-o illustre preopmante o geral constituinte e legislativ/\ que deve dá-la.

Sr. Ribeiro de Andrada prevenio-me e defendeu Que somos nós, Sr. presidente. inimigos do go
excellentemente a doutrina do artigo; farei por isso vemo,?, Não; somos os escolhidos do povo, por
só uma observação a respeito do que disse o hon- quem o monarcha ancioso suspirava: temos, pois,
rado membro o Sr. Nogueira da Gama, que não força. de mais; não precisamos da tal lei de amnis
achava razão plausivel para que o presidente, no tia. Que se respondeu a tudo isto? Que o clamor
caso de se lhe conceder a discussão, aeuasse a ca- popular exicia' esta lei para salvar as victimas da
deira. arbitrariedade do governo; como, Sr. presidente 1
, Quando sevenca contra o artigo (a favor do qual O povo da côrte e das differentes provincias do lm-

eu sempre votarêi) acho que o presidente deverá perio vio anteriormente com magua silenciosa e
deuar a cadeira, porque como elle no acto de dis- muda, tropas sublevadas, capitaes extorquidos a
cutir passa a ser um simples deputado, ficará-a as- seus proprietarios, cadêas arrombadas, criminosos
sembléa sem ter quem ~antenha a ordem, nem de toda a especie soltos, nas mãos .de semelhantes
fa@ as outras funccões privativas daquelle cargo. féras instrumentos de morte e de carnagem, e em

Como fosse chegaáa a hora do meio-dia o Sr. pre- alguns lugares o terreno ensopado nO,sangue de
sidente interrompeu o debate para se passar á se- seus 'concidadãos, e ••• e hoje brada e grita á favor
gunda parte da: ordem do dia, e entrou em discus- de homens presos em consequencia de uma devassa
são o projecto de amnistia. depois de ser lido pelo e pronuncia? A favor de homens que só forão presos
Sr. secrc.tarioFrança. (li~onasessãode9docorrente.) depois de observadas todas as formalidades pres-

O SR. RIBEIRO DE A..''DRADA: - E' fatalidade, crIptas pela lei? Se assim é, abandonemos este au
Sr. presidente, que a historia de acontecimento!), gusto recinto. voltemos aos nossos lares, porque
ou ainda frescos na nossa memoria, ou não ha não viemos fazer leis para tigres, e só sim para
muito verificados entre povos que, como nós trilhão homens. 
o caminho das novas instituicões, tenha feito tão Sejamos justos, -Sr. presidente; nenhum clamor
pouca sensacão em alguns do·s'illustres deputados tem havido dó!- parte do povo; é sim a opinião pu
desta assemôléa: é ainda maior fatalidade que quei- blica que se pronuncia a favor desta lei, segundo
ramos cópias, e cahir no maior dos erros que elles affirmou 'um dos illustres preopinantes que me pre
commettêrão: eu fallo da lei da amnistia. . cedeu; e póde havê-la na cljse actual, no meio de

O partido ref9rmador de Portugal, não se jul- diversos partidos, que loucamente·se cruzão e com
gando seguro contra os poderes constituidos que batem? Póde havê-la agora que a moral parece ter
re~tavão, e· se oppunhãÇ) ás novas refo~mas,. julgá- perdido sua santidade, e as leis sua força? Eu não
rão. reforcar-se chamando a seu partIdo todos os o creio, mas quando fosse possivel sua existencia
traidores que, ou se achavão presos ou desterrados para obter e conservar a boa opinião de meus con
em .differentes pontos do Reino, e de facto o conse- ciddadãos. não faria o sacrificio dos dictames de
guio fazendo passar a lei da amnistia. A guerra ci- minha razão e dos gritos de minha consciencia, que
vil, já lavrada em muitas .de suas provincias, prova s6 devem dirigir-me como legislador; ora, ambas

. que tal med~da, pelo menos. lhe não foi fructifera; me dizem que semelhante lei não é precisa. Dis
eis o que eu sei por hora das amnistias de direito: se-se mais que esta lei, fazendo restituir cidadãos
passemos ás ai- fa cto. infelizes ao seio de suas familias desoladas, põe um

Os regeneradores da França., cobertos com a capa termo ás vinganças do governo, á perversidade e .
de philantropia, palavra magica com que se cos- prevaricação dos juizes. . '
tuma embahir o povo credulo, fizerão arrombar Meu coração, Sr. presidente, tambem· sympathisa
todas as prisões publicas da França e soltar lodos com a desgraça; vendo, porem, que taes cidadãos
os presos que, segundo a opinião delles, erão victi.,. forão presos em consequencia de uma devassa e
mas da arbitrariedade do regimen passado; e estas pronuncia, e se achão já em processo, julgo seme
féras, ou c!UTegadas de crimes, ou ulceradas por lhante lei, uma completa usurpação do podér judi
uma longa prisão•.sedeBtas de vingança, forão os ciario, e as invectivas e vociferacões contra poderes
instrumentos· de que se servirão. os ferozes dema- constituidos, uma triste lição par.a os povos, e de
gogos para aniquilar as bases antigas da instrucção terriveis consequencias para o futuro. Como é pos
p~lica, derribarem os templos da moral, arrasta- sivel que sôem taes vozes ,no augusto sanctuario da
rem pelo IMo os sagrados objecfos do culto, sacri- lei I Não vê acaso esta assembléa que ella proJlria
ficarem em nome da liberdade milhares de victimas abre o abysmo em que um dia deve ser precipitaiia '1
ao seu odio, delapidarem as financas de uma nacão Analysemos finalmente esta lei tão desejada. Qual é
r1ca e industri~sa, devastarem as' cidades mais po- a regra geral que ella prescreve'1 Nenhuma; logo
pulqsas, para finalmente não perdoarem se quer ao não é uma lei, porém sómente uma determinação
s.exo amavel, a quem servia de escudo sua belleza, .espe~ial, quero dizer, um ·perdão dado á presos que
suas graças e sua mesma fraqueza; para, Sr. presi- se ach~o, em processo; ou por op~ões- politicas,
i!.~nte, •.•• , corramos o véo sobre este quadro de comosuppoem alguns; ou por-consprradorescontra
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o governo estabelecido, como suppoem outros. Ou
elles são innocentes, e demais, cidadãos honestos,
como creio, e então esta lei não é urna medida de
beneficencia, mas um verdadeiro mal, porque lhes
rouba o direito de se justificarem aos olhos de seus
concidadãos, e de se reintegrarem no conceito e
opinião geral- pela sentença que os decl~ inno
centes; Ou elles são culpados, e em ditrerentes
gráos, e neste caso é tambem um grande mal, por
qué, perturbadores -da ordem publica, ulcerados
pela dolorosa lembranca de uma longa prisão, não
agradecem ordinariamênte a beneficencia com elles
praticada, e só dão o.uvidos á paixão brutal da vin-

ganTça· . d . t IodaVla era para com estes que po erla er ugar
o agraciamento. ou commu~çãode pena,_ se.gundo
a diversa graVIdade do delicto; ora, o direIto de
agraciar compete ainda ao monarcha; logo não é
justo, Sr. presidente, que lhe roubemos a melhor
das suas prerogativas.

:Resummdo as minhas idéas conclúo que o pre
sente projecto não deve passar á segunda discussão,
ou por superfluo, ou por injusto, ou por incom
petente.

O SR. A!.ESC.\R: - Principiarei por onde princi
piou o illustre preopinante que me precedeu: que
fatalidade, Sr. presidente, que singular fatalidade
que os exemplos da historia em geral, e mórmente
os da nacão ae que já fizemos parte, nos nào sirvão
do regra·}.lara evitarmos os maIes que ella tem sof
frido t Estou inteiramente convencido que é sempre
mais perigoso punir do que deixar impunes os cri
mes de opiniões. Quem tiver profundamente son
dado a marcha do coraeão Rumano, facilmente se
penetrarã desta verdadé, comprovada pela historia
aos go\"ernos.

o povo em quem, geralmente fallando, predomi
não os sentiJ:!lentos de piedade e commiseração, s6
tolera os castIgOS quando as provas dos crimes são
tão claras como a1uz do meio-dia, e quando a pena
se segue immediatamente ao delicto; pois se
intermeia tempo esquece a culpa, e a compaixão
toma o seu natural ascendente. '

Se isto succede nos crimes rigorosamente reaes,
quanto mais natural é succeder nos cl'ÍDles de opi
nião, que nunca são reputados taes por todos os
membros da sociedade; pois os que não os conside
rão crimes, julgão necessariamente innocente o sup
posto réo, chamão a compaixão do povo sobre elIe,
e excitão o odio contra o governo que o pune.

Além disto nos crimes reaes considera o casti
gado justa a pena, pela intima convicção de ter de
linquido, e por isso tolera a mão que o castiga; mas
nos crimes de opinião, como cada qual sempre sup
põe que as suas idéas são as acertadas, quanto
maior é o castigo, tanto mais injusto e tyranno
elle reputa o governo que Ih'o dá, -e tanto maior é
() d~sejo de vingança por meio da revolta; este
sentimento commumca-se aos parentes, aos ami
gos, e a todos com quem tem relacões; e servin
do-se habilmente, da compaixão natUral dos povos,
trama-se contr:a o governo, e consegue-se muitas
vezes. a-sua ruma.
. Em prova desta verdade mil exemplos nos ofie

rece a historia das nações. Não cancarei a asseDÍbléa
referindo todos os que me oecorrem, citarei s6,..
mente alguns que, por acontecidos em tempos mui
proximos, e entre a nacão a que ha pouco perten
clamos, nos devem com mais forca assustar.

De nada valerão, Sr. presidentê, as perseguições,

espionagens e crueldades de Vasconcellos, e outros
agentes do governo hespanhol em Portugal, para
deixar de tramar-se e rebentar a revolução de
1640.

Sei que póde dizer-se que o governo -hespanhol
era illegitimo, mas assim como tinha durado 60 an
nos, mais duraria se injustos castigos e tyrannías
não accelerassem a época da sua quéda. .

De nada valerão tambem os horrorosos castigos
ordenados pela regencia de Portugal contra os in
felizes do campo de ~t'Anna, a 'que s~ seguio o,
mesmo systema de espIonagem e violenCla: a re
volueão prellarou-se, e -nos dias de 24 de Agosto e
15 de Setembro de 1820 cabio o despotico e des
confiado governo.

Agora mesmo as devassas, perseguicões e depor
tações arbitrarias com que José da Silva Carvalho
tem flagellado grande numero de cidadãos, são as
causas da nova revolução de Portugal. E' certo que
muitos lhe dão por origem os defeitos da constitui
ção; mas eu reconhecendo-lhe alguns defeitos não
os considero causa daquelles males.

Esses defeitos não atacão immediatamente o povo,
e por isso não podião excita-lo a lançar mão do
ultimo dos recursos que é a re\""olta: o que o ferio·
directamellte forão as violencias e medidas arbitra
rias do ministerio desde o principio do anno pas
sado. ConcIúo, pois, Sr. presidente, que os castigos
dos crimes de opiniões não salvão os governos, antes
adiantão a sua ruina~

O unico meio de pre\"enir as revolucões acha-se
na marcha justa e legal do governo; "quando este
assim obra ou as não ha ou nã.o medrão.

Depois da elevação do Sr. D. João IV ao throno
tramou-se a alei\"osa conspiração do marquez de
Villa Real, duque de Caminha, arcebispo de Braga
e outros; e o monarcha que pouco antes se tinha
sentado no tbrono, tratando s6 da felicidade de seus
vassallos, sem perseguições nem espionagens, vio
abortar o projecto dos seus inimigos, que pagárão
em carceres e patíbulos o attentado a que se tinhão
arrojado.

_Ultimamente, o governo provisorio de Portugal,
sem perseguir nem tyrannisar, conseguio desfazer
a conspiração de 11 de Novembro de 1820, e re
movendo seu autor para f6ra da capital, continuou
em socego a sua marcha rezuIar. -

Agora, Sr. presidente, applicando estas observa
ções ~s nossas cir~umstanci~s particulares, parece
me eVIdente que nao s6 é utll, mas necessaria uma
amnistia geraI. .

Se como acabei de mostrar, os castigos dos cri
mes de opiniões só servem de exasperar os punidos,
p{)rque se suppoem innócentes, julgo preferivel tra
zê-Ios ao nosso seio por meios brandos que,quando
os não convenção dos seus erros, excitarãõ ao menos
a sua gratidão para com o governo paternal que se
compr~ de fazer graças aos mesmos de que se julga.
offendido. Demais, os governos novos precisão
adquirir força. moral, o amor e confianca dos povos;
e_nin~em se~urame~te dirá que os~meios doceis
nao sao os malS propnos para conseguir este fIm; e
tanto isto é certo, que quasi nunCa os g,jvernos re
cem-erectos têm deixado de lanCâr mão deUes.

Por outro lado, Sr. president~, eu não vejo em
que~ amnistia possa prejudicar o Brazil. A' ex
cepção das duas províncias do Norte, que não têm
adherido á nossa causa pela influencia européa, em
lod~ a parte se tem gritado-Independencia e Im
peno-todos estão conformes neste grande princi-...
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. •. s ha divergeneia é em opiniões secundarias, I Por fim..Sx:. p~idente. de que senio aqueIle

~10. ~s ~eios que cada um julga dever appli~ P~'I decx:et~ 't. })mun~o-se. com elIe o numero. df?s nos
senconsegnir o mesmo :fim; e e~ diverge~Cla ate sos lDlIIllgos'1 Nao: eu estou ant~ persu~dido que
é muitas vezes nascida de rivalidades e odios pu- I augmen~u. Logo se'nenll~a utilidade tl~OS de
. 'e te particulares e ciumesridiculos, que quando/I tal medIda, e pelo contrario ' ~e correm nscos em
~ ~mado o caracter de desordem politica é.só adopta:-la, yoto c_ontra o proJecto, ,para que não
pela consideração ourelaçã.? com a ~usa publica passe a 2& dlScussao.
que têm os individuos.que. fi!SSO figura0. • O SR. ANDRADA 11lcHADO :-51". presidente, antes

l'ião se tema que a ammstia traga para entre ~os que comece o meu discurso. protesto desde já
inimigos da nossa causa; ha de trazer-~os mmtos contra sinistras interpretaçõe~. que se queimo dar
cidadãos amantes delIa, e que talv~~ so pad~cem Iás minhas palavras, e desmmto qualquer allusão,
pelo muito que a amão; .ha de reconcIliar os amm~s I aue se pretenda fazer a alguem; as cousas, e não
que hoje se mostrão oppostos. e espalhar entre nos I' ÔS humens em particular. a especie em gera), e
a paz e o prazer; e esse Pl?vo que ha tempos a esta não o individuo, é o que tenho em consideraÇão.
parte se mostra melancohco e desconfiado, reco- I Severo era o re!!imen da escola Pithagorica ;
brará a antiga alegria, e tod~s ~er~mos conte~~~. /os que erão recebid~s para discipulos erão obri
Por ultimo, Sr. presidente, ate dIreI que a amm::>~a I' trados á estar êallados dons annos, ouvindo tão só
é agora um acto,de jusLiça, com ella salvaremos a r ~ente, e não se lhes perID!-!Lindo Dem perguntar,
oppressão alguns homens que padecem sem terem I nem commentar o que ouvlao. e durante esse tem
commettido crimes.. ... Ipo chamavão-se acusticos. Em segundo degráo, no

Não pretend~_ accusar D1n~em, como Ja declareIIqual se denominavão mathematicos, já lhes era
em outra occaslao, e agora r~plto. nem o meu~- licito fallar, perguntar, escrever, e declarar as
cter é proprio para accusa~o.es, !Das nem por ISSO. Suas opiniões. A final depois de inbuidos nos estu
deixarei de dizer que o IDlDlsterlO, talvez c0fl! as dos é que se lhes abrião ()s areanos do mundo, e se
melhores intenções, como quero crer, e tendo so3m lhes patenteavão os principios da natlIreZa, e se de
vista o salus populi, fez prender uns homens e e- nominavão pllysicos.
portar outros sem culpa forma~a. ~ que estes actos Se esta dIsciplina. bem que rigorosa, no~ fosse
me parecem injustos e inconStltUClonaes; e acc~es- applicada, se nito fossemos chamado;; para medic()s
centarei que até agora não se ~em provado c~ime do Estado sem prévias provas. não teria talvez eu

-algum a taes homens, tudo sao meras suspeItas, de atacar o presente projecto.
desconfiancas, e nada se vê de real. Não é porém assim, que somos escolhidos; a voz

' Remediêmos pois est~s. males, lançando s~b~b omnipotente do povo nos preconisa curandeiros po
tudo um véo com a ~~tia; voltem.o.s °flpriml; liticos; de repente nOS_investe .do poder ~e c~ns
dos a gozar dos seus direItos, e ~ grati~o heDfara truir, e destruir, mas nao nos da, porque nao pode,
esquecer os autor~s. de seus mfortuDlos. .~ta aspr;:-cisas luzes.
gratidão ná? par!lClparemos nós sós; parl1Clp~ E' por isso Sr. pre~idente, que tenho de 1l!red~
tambem o mlIDsterIO porque alguns dos seus mem dos muros da ainda nao bem começada orgamsaçao
bros aqui trabalhão comnosco para este mesmo fim; social no Bralil os repetidos golpes dos arietes, que

,e até participa Su~ Magesta4e, que mandand!> exe- contra ene ava~ça o projecto de amnistia. .
cutar a nossa leI cooperara gostos~ente para a Embaraçosa é a situacão em que me veJo; de
reconciliação e ventura de seus s?bditos. li. quem um lado me convida com-terno pranto, com geme
jã tem dado tantas provas do maIS puro amor pa- bllnda voz, a doce e meiga humanidade;. d~ outro
ternal. me aponta ao dedo a vareda que devo segUIr; com.

O SR. TElXEllU. DE Gouvl1A.: -Depois de se a<:11a..- olhar solemne, com aceno magestoso, a rainha das
' a materia tão sabiamente discutida, nada teria a virtudes, a severa mais. salutar justiça. _ .
' accrescentar; mas como -um dos ?r~. d.eP!1tad?S Difficil é dici~Í!-me entre as d~as irmas; mas eIS
que defendeu- a necessidade da ammstia dlstmgUlo que benigna. dIVindade faz .luzlr a meus .olhos o
épocas de opiniões politicas, e pretendeu mos~rar unfco pharolporque devo gUIar-me. Que~ deman~a
que elIa era necessaria ,p~a salvar a~ expendldas o b~m real .do Brazil? A resposta a esta questão
antes da solemne .declaraçao da nossa md:ependen- deCIde de, JDlnha conducta.
cia cumpre mostrar que não ha tal neceSSIdade por O amor do Brazil este sentimento que foi o pri-
seJJ.elhante motivo~ , . _. meiro que me- ani~ou, assim que the abrolhou .a

O Imperado,r l.ogo depOIS da declaraça~ ~a mde- razão, assim que me palpitou o coração, este 5entl
pendencia pub~cou um d~cre_to de ammstla, e e;n mento, que será o ultimo, que abandone a min~a

"virtude delle mUltos se retlrarao, e outros tomarao moribunda machina dictarã as regras do meu dis-
a deliberação que lhes parec~u; port~to para estes curso. . " ,
é eyi~e!1temente desnec~s~~a; e s~ eapara nOs .qu~ EU'mostrarei, que o projecto he nocivo ao ~raziI,
eID1ttir~o a~, ~esmas. oplI;Uo~s. depOls aque a epo porque: lo é injusto na sua materia,. e formas:

' ca,.então direI que ~dPreJudIClaL '., a tal 20 porque é impolitico nas circumstanclas actuaes:
'Sempre. Sr. presl ente, !De. o.ppor~l a um 30 porque é perigoso pela discordia, que tende· a

medida; firme?os meus'prmçlplOs nao p~sso .,?on- "crar entre a assembléa e o poder executivo. E a
ceber c~mo qu~namos chamar ao nosso sero ubo- flnal far-me-hei cargQ das razões com que o pre-
-ras~n,oS roao ~e~tranh~~iO'OS internos que tenderão justificar âlgunsnobres pre~pin~ntes, e
jã.temo~:'n:ó P:~e:ente:os o se~' nUl!1ero com a s~ti~arei, ao que me parece, as "ObJecçoes sus
impunidade. Demais; logo que um.a naçao pronun- Cita as. - ...'. é

.. ciatão:solemnemente a sua independencia, como Quando um. acto e eXIgI.do_em crIme, porque

.. nós fizemos 'já nãopóde considerar-se mero C?rime ,re~ente nOCIVO, a _assoclaçao he?t~e :rpena de ~
de O&inião ~. que se diriO'e a destruir essa mde- dehcto, é natural, e.ta? s~mente abltU quatn o

. '" criminalidade do acto e disputavel; mas tan o em-pen enCla. , ' .

22



86 SESSÃO·EM: 21 DE MAlO DE 1823

um como em outro caso é tão strict~ o nexo, queIsidente heredi1ar.io,. com um chefe de execução
uma idéa dL~erta a outra. . com alc~a de R~ 011 Imperador. - ..

Quem diz pena suppõe cnme co"!.o.causa; queJ.D En~_ .nos a na~o ~eclarou-se pela monarchia.
diz crime espera a pena como enelio. .D~r.:m: C!!"?stituelOD~; e~ um Imperador; C?mo lazer
esta a..,cociacão é atacar a -verdade essenclal, e m- POlS SÓ propno de nos () que del'e ser Ga nos e.de!le't
troduzir ô reinado da falsidadê, e da impostura. Mas acaora dir-se-me-ha, não póde haver sancção
Se a jllStiça. declara que o eas~igo é a conseq~encia imperial.; bem; por~ é que a~a não pôde
da perpetra..:ão do acto nu~n·~,. a ~eclara~o dê! ter lugar, po~e .•enge.UJ!!él coope:,raçao, que I?Or
impllIúdade não póde ser senao IDJustiça•.Ora 15to_e em~to nao pode eDS~. CoDSl~erad.o, po~m
o que se nos aconselha com o aclllal proJecto. Nao o proJecto como um. a"aracmmento e mms seno o
se disputa a criminalidad~ ~os actos, qlle se quer mell reJ1<U'!>. . _._
cobrir com o véo de amwstla; não se n~aa. a rea- O éloaraczamenlo, Sr. presldente, nao e senao a
lidade da causa; mas quer-se que ella não ~roduza introducão do arbitrio para remediar a injustiça da
o elfeito que deve necessariamente prodUZIr. Mas lei, assim como a lei ou regra se inventou para
não se l~mbrão, que destruida ~ c~nseq~encia l~~l evit:ar o mal do arbitrio. ~a imp~eição h~mana
do- delicto ncilla todo o edifiCIQ SOCIal, auton- fuoaunos de um mal, e cahimos n Olltro; e as ve
sando-se ~s actos, que se conheceero prejudi- zes o remedio de um mal é o mesmo mal antigo,
ciaes. ditIerentemente modificado. Esta humilhante ver-

Sei muito bem que um acto-, que considerado dade dea nascimento ao agraciamento ou perdão;
·abstractamente parece injllSto, risto em concerto não ba constituição que o não tenha admittido,
varia, ás vezes, .de ~atu.reza, em x:azão •da utli~ade á excepção da franceza de 1~-90-: e 91, mas
que d'am vem a sOCledade; mas lSto e um diffe- em todas o poder de perdoar fOl confendo ao mo
rente ponto de lista. em que devemos considerar a narcba e não a representacão nacional.
questão; agora tratamos do honesto, e por conse- O mesmo direito tinbão 'entre nós os reis de Por
guinte justo, depois encararemos'a sua utilidade, tugal; e o mesmo tem exercitado o Imperador;
ou real ou apparente. Se o projecto é injusto em como roubar-lh'o agora, sem que anteriormente se
regra, como creio que fica demonstrado, muito declare devolvido a nós esse poder! Não é isto
mais o é na sua fórma. A meu vêr não cabe nas um perfeito espolio? A constituição já faUou, já
funccões' a. que nos limitamos. foi ella acceita? Passemos a outro ponto á politica

F<i'mos escolhidos para. fazer uma constituição, e da medida.
· só para isso é que nos escolherão; somos uma con- A jllStiça e a utilidade não são inimigas; antes
vencão ail hoc, não uma legislatura commum.; as são irmãos bem unidos o util real, e o honesto. De
nec:éssidades porém do BraZil fizerào que ensan- cisões abstractas da justica é certo que, quando
chassemos, tah;ez com injllStificavel arbitrio, o po- revistas pelo principio de uiilidade social, declarão-se
der que s6 nos pertência. e que DOS' declarassemos ás vezes injustas, e d'ahi o summum jus, summa
competentes tambem para reformas indispensaveís injuria,; mas isto só quer dizer, que ha justiça
e urgentes, além da constituição. Ora em que ramo absoluta, e justiça relativa; uma eterna e de todos
destas nossas attribuições, entrará o projecto de os lugares e circumstancias, a outra variave~,'
amnistia? Certamente não se póde eneartar em segundo varião as circumstancias, que a modi-
artigo constitucional. Poderá porém classificar-se ficão. .
como reforma in~pen~vel ~ urgent.e~ ~e a lei; E' desta segunda classe, a meu vêr, a puniçã.o
que vede actos n?ClVos. a socl~dadt;· e .lDdispensa: dos delictos; o castigo é um mal para evitar o mal
-vel,o P3!8 a sua eXlStenCla, I? .si!en~lo de~a P?dera maior do delicto, e por isso um })em relativo; se.
ser JlldlSp~nsavel'l Se ~ CObíblçaO do deli~to e ~- porém succeder, que o mal da 'pllDição, seja su
g~nte e msta, podera ser urgente o nao ?ohi- penor ao do delicto, será o castigo um mal ex
bl-lo ? . _ tremo, e a razão, e a justiça aconselharão de mãos

Confesso que pela só enunclaÇ<lo me parece ~laro dadas o silencio da lei, isto é, a amnistia.
o absurdo da suposição: . . .' Vejamos pois se este é o nosso caso. Em regra

Advirta-se, que é mUlto dilferente. cousa ser util as amnistias são concedidas no fim. das revolucões
uma medida de ser indispensavel i uma consa.não ou das conquistas; o partido ~encedor julga pru~
implica a outra. .Se porém o proJecto ~em util é, dente adoear a sorte do vencido,' cicatrisa:r, e não
como ao depois mostrarei, como !'erá lD~~e!1sa- irritar as leridas, que lhe fizera; é .mesmo impossi-

-vel e. urgent~ para _cab~r e~ nossas attribtllço~ 'l vel punir uma grande parte da· nação sem ferir
Demm o proJeeto nao e .de ~ura e extrema amn~- profllIldamente a sensibilidade humana pela múlti-

·tia, mas envolve agraclamento mas~do; JlOlS plicidade das victimas, objectos da.sua compaixão,
que se estende a~s processos começados, e mnda sem mesmo a revoltar, e pôr em nscoa segurança
áquelles .em que Já houvera sentença. geraI.
C~mo simples am~tia! Sr. presidente, é se~ O perigo da impunidade é nenhum':porque o par_

'duVl~_ um acto !~OJSlatlVO; só $Iem faz a lei tido está subjugado; o mal do-castigo e certo pOJ::
'póO:l:\ d.i?pe~sar na l~l;.o parlamento lDglez tem con- que a irrita.Ção existe. E' por isso, queurr: bar
~dido mUltas ammstias, e. nós tambem a pode- baro OctaVl8.D.O se converte em Augusto, e tra

-ruu;nos. conceder, M~ ad~-se~ ~e é.um acto balha por abafar na doçura do Imperador,a-cruel-
-leg;;lat!v!>, mas de legISlatura ?rdin~; e um acto dade do Tnumviro; é por isso que um.monstro
-legzslativo mas o?de .devem mtemr todos os ra- de nossos dias, Robespierre, contava.firmar-seno
mos do poder l~gzslatlvo. mando por meio de umager&..amnis~e-doçura.

Em todas as monarehias constitucionaes tem Mas são estas as nossas circumstancias'l ·.A.cabou a
'sef!lpre:..o monarcha al~a ~. qual inge~ncia na nos~ revolu~o'1 Nem aindacome~u;' a .intelli
J1egzslaçao; sem o que nao eXlSte monarchia, mas gencla descortina-lhe ao' longe a· medonha" cata- .
Jum simpl~ governo poliarebico com um pre- dura, e o coração se encolhe de susto ao ima-
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gina-Ja; não appareceo. ainda, mas apparecerá,por . Comunos o Téo sobre um futo.i:o tão homi':'
desgraça nossa. ... : . • nõso. ' "

Talveza1gmn diga, ~e a amnistia a afogara Mereçamos o nome de pa1S da patria, não: a em-
'no nascedouro. Homens illudídos! o rememo apro- purremos a uma contenda tão iuutil e perigosa. Se
.nositado no fim da febre, quando a natureza ex- peis é injusto na J!1ateria e fórma,' se é impolitico.
hausta pede estimuios, será·pi'üdante n~ Sere! ~ é perigt)SQ o projecto de amnistia; como'não re
stenia, na p.reccã.o de todas as forcas t Que fa- ]eita.-l0r
riiunos- nós com a àmnistia em quaÍlto as- paixões Mas dizem os que a defeudem, que é conforme
não ,tiverão tempo de gastar-se, em quanto om~ os sentimentos do povo, que é co~padecido; e
soffrido· não' as pôde ainda arrefecer, e dar lugar apenas tolera. o castigo quando o crime é claro
a que escutassem os conselhos da.razão t Anima- co~o a luz do meio-dia, e a pena se sego.e logo'ao
las-hia-mos á aceão, e a formar em batalha todos delicto. '
os seus recursos: com a vantagem de estarem Concordo que o povo quando leis e instituições
instruidos pelos seus primeiros máos, sueeessos. barbaras e repetidos actosde atrocidade o não tem

Amuistiar nestas cireumstancias seria o mesmo, tomado. feroz, é nato.ralmente compassi.o: aggre
que dize~: - eia .bra!os campeões da ~cordia, ~do d~ Seres sensh'e~~ não .póde ser insensi'yel: é '
q;o.e temelS! ContinuaI a ataear a monarebia cons- unpossivel que a UD.1ao em massas neutralisasse
tttucional, que (embora a nação queira) vós re- esse amavel in~diente. na composiçãod~~atu:
provais; se a ventura - corôa os vossos esforços, reza; concordo aInda malS que o povo brazileU"o e
sereis collocados no templo da gloria, sereis apre- eminentemente sensivel, e por isso eminentemente
goados como pais da patria; e dovota a nação, compassivo; em nossa formaÇão a Divindade pro
ou por vontade ou PQr força, queimará incenso digallsou Os elementos de amor e de doeura. Mas
ante vossas imagens. Se a desgraça, porém ata- que vem dabi? Não é tambem o povo juSto assim
lhar os vossos passos, não vos assusteis, está {lrom- como é compassivo'! E'; e basta por prova o acto
pta a aministia. que cubrirá de eterno veo as do povo atheniense, que rejeitou, s~m ouvir,· o
vossas malfeitorias. Instruão-vos os máos succes- projecto de Themistocles, pelo ter qualificado de
sos a concertar melhor os vosSOs planos, a injusto, bem que util, Aristides. a quem incllmbira
diri~ melhor .a sua exec!lção, machinai, ma- que o so~esse de Jhemistocles. .
chiriai, até que em fim Cala por terra o go- _Sr. preSidente, e bom escutara humamdade, mas
vemo que detestais. - E dirá isto um legislador' sem quebra da justiça. "
E' o que diriamos se admittissemos a amnistia, O que Perícles dizia da condescendencia com os
mas é o que eu nunca aconselha-rei. , amigos, que subordinava ás ordens da Divindade,

No ·actual estado de fermentação lançar na estendo eu á humanidade em relacão á justiça
massa da nacão um bando de pessoas desãfeitas, Dei me sym,prattein tais philois, auã mechri theon:
e de mais uléeradas-pelos procedimentos, qo.e com -attendã.m:os á humanidade, mas não desprezemos
elles se tem tido é, a meu vêr, loucura rema- a jus~iça; quando a justiça falla, a humaJ.!idade
tada. ~em somente de adoçar-lhe as ordens, mas nao an~

Demais não .; um partido numeroso, o que te- nulla-las. Que só deva ser punido o crime clara~
mos de punir, se fôr criminoso ; são uns poucos mente provado, que a pena deva logo segu.ir-se ao
de indiVIduos, e muito , poucos; não ha risco de delicto, é obrigaCão da justica, e nada tem com isto
ferir profundamente a sensibilidade nacional, ainda a piedade. _.. •
quando seja rigorosa a pena, que se lhes imponha; Eu que ora me opponho á amnistia. mas que te-

. não {)odem ser repetidos os exemplos do castigo. nho sido, sou e hei de ser propugnador da verdade
Vejamos agora o terceiro ponto, o perigo de <tis- e da justiça, não quero que a innocencia tenha a

cordia entre os poderes legislativo e imperial, a sorte do crime; que se confundão temerariamente
que provavelmente nos póde sujeitar a adopção do cousas tão adversas, e que se aggrave o mal do
p~iecto. castigo com o da desnecessaria demora; mas
, Nós, Sr. presidente, não concentramos, nem isto já disse, não é acto de compaixão, é de riO'o~

podemos concentrar todos os poderes, visto exis- rosa justiÇa, a que todo o ,cidadão tem d4'eito. São
tir antes de nós um poder, que até foi orgão da crimes de opinião, disse um nobre preopinante,
nossa convocação, e cuja conservação junta com merecem por isso indu.lgencia; o seu castigo ·ir~

outras foi uma clausula explicita d'o nosso mandato; rita. .ao que sotrre, pelo ju.lgar injusto; revolta
este poder ti.nba, e deve ter att.tibuições, que pa- aos que o vêm; e torna odioso o ,governo .que
recem invadidas pelo projecto de amnistia; que- o executa.
rerá elie mansamente abandona-las, sem luta, Cumpre destingu.ir. Se o nobre preopinante ataca
sem contenda, sem dis\luta? Será prudente pôr a as penas contra meras opiniões, metamorphosêa a
assembléa· sua paciencla á prova 't, meu ver· moinhos de vento em gigantes para ter a

Eu creio, .que '0 Imperador não recusará pro- gl0r!a·· de os d.ebellar. '..
mulgar a amnistia, se o decretarmos ;estmimuito ~'!-~ ha COdlgO -algum no mundo <J1!e .castigue
convencido da sua bondade, do seu amor tia 'paz, opmlOes, salvo quando ep'~ se a~resentã:0.mcorpo
e do bem'do Brazil, :para temer o contrario; mas radas em factos; .a~. opll~lOes 'sao'donuDlonosso,
se por desgraça entendesse o -Imperador, que se emqueopode!,poP.tico·nao p6de,tocar; s~q~a!ldo
lhe iuvadião attribuiçàes ~e o bem da nação exí- ellas .se 'm~estão por .actos éq.ue pnnClpia:a
giaque elle tivesse; que se lhe invadião por quem supenntendenCla, e regulamento SOCial.

--não tinha -a autoridade para isto; se acreditasse- Se,parém, a nobre preopinante: chama crimes de
'e~ que-a'resistenciaparasustentarasua- dig- opinião os crimes' politicos. por deverem' asJi,a
nidade' era dever' de consciencia, e servico .,do origem á differenca'de ,opiniões' so~re: a' natúreza~ e

-BrazU, qual seria o resultado '! AsdiscordiaS civis p~ferencia 'de"gávernos,então não 'duv.i.1lo cotifes
~o começo de uma organisação nem aindacbosque- sar 'que' mais "clreumspecta deve'ser am~cha
]ada. . ,.! " do 'poder politico na "punição 'desemelftantes
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·crimes do que na dos crimes -particulares; e que oppressão e vexames,. ú resentimento pelos males
a iazão e a justiça aconselha a parcimonia; a sotfridos, e o desejo àe 'Vingança. •. .
docura nas "penas. . Entre nós é o avesso; é um punhado de homens

Ó celebre Guizot esgotou esla materia nas suas (se são provadas as aceusaçõe5), que quer -resistir
obras - Des conspirations et de la justice politique, a opinião geral; é a torrente da opinião geral'

- -De la peine de mo-rt en matUre politique:-Elle que os afoga ; e será o seu castigo capazdeprodll
faz ver que nos crimes politicos não na padrão zir re,oluções, quando quasi -partilha as suas opi
cerlo e determinado de criminalidade, essencial ele- nij)es exageradas 't Só quem d~lirar dirá semelhailte
mento da jllStica das leis penaes; que o que uns absurdo. - .
julgão crime, ôutros j~gão virtudes;.: que falta A~mesma respos~ é ap:pli~v~l_~ cruezas de !817,
mesmo a imputação mUltas vezes, pOiS \) perpç- em roItügal, que nau puaerao tomeI' a revoluçao de
trãdor cuida fazer bem e não mal; que o exemplo 24 de Agosto de 1820, e 15 de Setembro em
sobre os espectadores é circumscripito ao circulo Lisboa. .

· dos que crêm o aeto crimioso; mas não abl'3.!'ge O povo portu~ez estava cansado. do desgoverno
os que pensão como o soffredor, os quaes Jul- velho; sua marinha, seu commermo,suas artes,
gando o acto -virtuoso irrilão-se com a pena, que até sua gloria militar tinha esvaecido para elle;
Dão deve ser consequeucia de talacto. uma regeneração era olhada geralmente coroo pra-

E' mesmo mui differente -a situação dos cri- cisa; em tal constituição dos-espiritos os castIgos
minosos politicos comparada com a dos facino- são de necessidade impotentes contra a massa dos
rosos particulares, taes como o assassino, o ladrão, desejos de todo um povo; satisfazê-Ios eillustra-Ios
etc. Estes tem por inimigos a sociedade inteira; era o unico remedio; -isto é o que se não fez; e a
quasi ninguem soffre com o seu mal, porque delle nacão se vio na precisão de buscar por força o
vem a segurança geral; os criminosos polit.ic?s. quê se lhe devia de justiça, e se lhe não queria dar
porém, não estão no mesmo caso; se um partIdo por gosto.
os aborrece, e goza com . o seu castigo, outro Mas entre nós não existe tal choque; o chefe
partido o ama e soffre com elie; e a maior parte hereditario da nal,;.ão franqueou-nos o que demall
(Ia nacão, que está no estado de ataraxia, afilige- daT'amos, estão satisfeitos nossos desejos; e é neste
se com o espeetaculo das dôres de homens, de tempo que indhiduos obscuros, e sem vocação
cuja perversidade ~ão tem apod!ctica convic~o. elevão novas pretençães oppostas ás da tolalidade
Isto, -e muito maIS que se podIa lembrar para do po'\"o !
differenear as. duas classes de criminosos, prova Julgará alguem como precursor ·de revoluções o
s6mentê a necessidade de prudencia e economia no acto da lei, que esmague os ousados pygmêos?
infligir penas a taes delictos, mas nunca aconselha EOlfim, quer-se amedrontar-nos com o eXel11plo
a sua permissão ou impunidade. das perseguições do desprezivel José da Silva Car-

Ba outro elemento que merece attenção na elas- valho. cujas arbitrariedades e espionagens não têm
sificação de um acto ccmocrime, é o perigo social; podido suffocar o desejo de mudanca que parece
uma vez que um acto o gera deve ser prohibido ter outra vez invadido os portuguezes:
e punido para prevenir a sua repetição. Que ha dccommum entre as manobras tenebro-

Seja pois a justiça doce nas penas que se sas de José da Sih"a Carvalho, e seus socios, e o
impuzerem aos crimes políticos, mórmente no es- que vemos entre nós!
tado de ignorancia dos princi.{'ios sociaes, em que Os portuguezes, que suspiravão .pela nova ordem
nos achamos, mas por amnistlas não lhes segure- de cousas, querião-a purque a julgavão aurora da
mos a impunidade. ventura e riqueza.. odia\-ão o. governo velho, por-

O C?a5tigo nos crimes politicos, diss~ u~ nob!e .<lue o julgavão causa da sua pobreza e miseria.
preopmante, em vez de ab~iar conspIraçoes nao Fez-se a renovarAo, e até agora das promessas
as p6de estorvar, e provou ISto I:om exemplos de constitucionaes nada mais tem colhido senão des-
Portugal. graças; o governo novo, herdeiro da inepcia e
Vej~os ~e que pes? sã~ elies. . . . corrupção do velho, tem-o excedido, se é possivel,
O DemoDlo do Melo-DIa, Fehppe lI, aUXIlIado em desacertos e pre.-aricações. Que devia succeder?

pela baixa nobreza-portugueza, roubou ã casa de Ter-se-lhe odio, desejar-se a sua- quéda; e é o que
Bragança o throno portuguez; os meios de conser- ~uccedeu, apesar das proscripções' de. Carvalllo e
vação forão consoantes com os da adquisição ; um companhia.. porque proscripções podem conter pelo
regimen tyra~nico e .desconfiado pareceu ao gabi- terror um nomem ou uma pequena facção, nunca
nete de Madrid o u1?lco capaz de segurar a USlir- uma nação. . -- --
pação e sopear' os Justos arremeços de um povo Mas o que lá foi e deVia ser inutil -e insufficiente
inj~ado.Miguel de V.!isc?nceUo~, um. portuguez é entre nós util e bas!an~e.; é a ~orça nacional que
tl'8.ldor e abastardado, fOI o maIS activo ex.ecu..,. se desenvohreeontra md1"nduos Isolados. .

· t?r de tão loucas e ~arb.aras resoluções; ~ toda- Concordo que a marcha franca,. justa e legal é
VIa appareceu a quaSl mIraculosa revoluçao de quem estorva asrevolnções; por IS~O .condemno a

·-1640. amnistia, que é uma medida extraordinaria que
Que tem isto deapplicavel ao nosso caso? Os n~o é justa, que não é legal, antes é 'o silencio da

portuguezes -tendião irresistivelmente a recuperar leI. _ _ ..
a perdida liberdade e dignidade nacional; os talen- - O lJUe _me fez pasmar foi? argumento que da
tos de V~concellos, que possuia tantos quanto era conspIraçao .do . marquez ,de Vllla-~e~ e duque de
a perversIdade -do ~eu coração, não bastãrão para C~IDha qUlZ. tIrar a· fayor da amnIStIa,como me
estorvar a apparição de um successo que era etreito dJda doce, o nobre preopmante ; .se este argumento
de todas as paixões reunidas, quer, benevolas. quer alguma. cousa provasse, provava contra o nobre

.malevolas; deumarev~lução,!Iued~andavãoigual- P!eopina~te,:.que a doçura não bastava para impe-
; mente· o amor da patna,· da mdependencia e dadi- du-conspIraçoes. ".C.. • .

· gnidade nacional, o natural desejo de furtarem-se á Elle confessa que João IV cuidava do bem do..
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povo, não perseoauia, não espiava, e todavia não
entol1 que contra _elIe conspirassem o desvairado
marquez e seu filho.
"E' verdaije que o nobre preopinante, o etreito que

quer aUríbuir á doçnra do governo ê a descoberta
da conspiração; e se a descoberta de conspirações
e seu castigo provasse a doçura do governo, contra
~em se conspirava, docissimo foi o imperio de

. l'iero e de Domiciano, docissimo o de Napoleão.
E' t.al o absurdo que me l'ersuado:;'que nesta

citàcão não teve -o nobre preopinanle ol1tro fim
senão .mimosear-nos.com um retalho de erudição,
embora fosse mal applicado.

A. novidade do governo, diz o nobre preopinante,
torna a amnistia necessaria; um governo novo
precisa adquirir força moraI, ~ar à e~tima .e
amor dos povos, e não ha para 1500 meios mais
apropriados do que os suaves; o balsamo cicatriza
chagas que o cauterio só irrita.

Examinemos a questão.
Ninguem quvida" que um governo novo precisa

de adquirir força moral; mas como se adql1ire ella?
Por medidas energicas ou de fraqueza? Pelo des
vio habitual das leis, ou pela firme adherencia a

. elIas? E' um governo fraco e injusto quem ganha
"a atreicão aos povos, ou um forte e jl1sto?

A. -resposta a estas perguntas decide do fado da
amnistia. EUa é como já mostrei medida extraor
dinaria, desvio da lei; e com razão ha de ser to
mada pelos que della se aproveitarem mais como
filha do temor do que da bondade do governo.

Se - os ci-iminosos politicos crêm obrar bem
quando conspirão, não podem agradecer como fa
vor o ~e cuidã.o lhes pertellce de justiça, não at
tribuiráõ o poupar-se-lhes o castigo á humanidade
e piedade, mas sim a temor e tardio arrependi
mento; e tardio arrependimento não.faz esquecer
as passadas otrensas. .

Desenganemo-nos, Sr. presidente, a força e a
justica é só quem erige, quem conserva os gover
nos :Otudo o mais é expediente de timidos e ignoran-

"tes empiricoso - "
O balsamo cicatriza as chagas, mas quando o

cauterio às tem limpado, applicado antes s6 serve
de cobri-~as de enganosa crosta, debaixo da qual a
ferida lavra e continúa pUlrida suppuração.

_Mas que' mal vem da amnistia? clama o nobre
preopinante. Todo o Brazil adhere ã independencia;
adivergencia versa sómente sobre os meios de a
conseguírm.os-; a amnistia trará a nosso seio não
inimigos da nossa -causa, mas os seus melhores
amigos. -

.Eu não coh:::ebo quê os amigos da ordem, que são
os nossos amigos,. precisem de amnistia, quem.vive
conforme as leis, não deseja o silencio dellas; é con
tra os inimigos que esta assestada a artilharia das
leis, é em favor delles que se quer peIa amnistia
estorvar que -disparem os seus canliões, Que mal
vem da amnistia? O susto geral dos bons, a ousadia
geral dos mãos. -

N6s não proclamamos s6 a independencia" pro
clamamos tambem um imperioconstituC'ional; quem
husca a: independenc:a -por outros meios é.. um te
merario, que despreza os dictames da sabedoria ge
raI é um perjuro, que calca aos pés o juramento
nacional, e.a estes é a quem remedeia a amnistia.

"Se o Brazil todo adhere á monarchia constitu
cional, se ha apenâs um ou outro furioso, que'a pre
'tenda cierrubar ou sOla'par, menos razão, ha de con
~eder-se uma. amnistla, que s6 .deve ter lugar

quando o num~ dos .~ulpados assusta o executor
e ~orça a commlSeração do POIO; lobos solitarios,
ammaes de presa, detestados cabem sem que a pie-
dade gema. - .

. Que .seja justa a amnistia, ~epois do que iica
dito, e absurdo tal que me nao Canso a demons
tra-lo.

_Recorre por fim o nobre preopinante, como á
ultima trincheira, depois de forcadas as mais, á
utilidade que vem da amnistia. á ãssembléa, ao Im
perador, e por fim até ao nünislerio, a quem ac
cusa de inconstitucionalidade, que deste modo se
lavaria.

E' util a nós, diz elle, porque participaremos da
gratidão dos amnistiados, que nos olhaiãõ como
,t~ndo posto fim a seus males. ~ _.

0- n9bre preopinante conhece mui pouco o cora
ção humano; a sua idade o excusa; quem sotrreu
justamente, se a mão que o pune o levanta, póde
ser-lhe talvez grato; mas quem gemeu sob o latego
imperioso da violeocia, ainda quando eBa cessa nâo
lhe leva em eOIita a cessaçào intempestiva e
tardia; o sentimento da injustica tinha lavrado
mtiito em sua alma para desapparecer n'um mo
mento, com o leve sopro da 'prestlDl.!da bondade;
disf~-se o resentimento ate que -chegue a hora
da v1Ogança. .

E' utH ao Imperador, diz o nobre preopinante,
pois executando coopera para ventura do :povoo
~luita injuria faz o nobre preopinante á nossa 1Otel
ligencia se crê persuadir-nos; e triste amostra
nos dá da sua, se acredita o que diz.

O Imperador, 'que podia conceder a amnistia, c
que a não concedeu, ganhará em executar o que a
assembléa decretar? Cumprir o que não é obra sua,
ganhar-lhe-ha os animos?

Não é mais natural que se diga, que amigo da
severidade, foi inexoravel ao grito de dôi, quando
podia abafa-lo, e só se mostra humano quando não
p6de deixar de ser? -

Mas o ministerio, que prendeu e deportou sem
culpa, como diz o nobre preopinante, visto estar
comnosco identificado,' ganhará sem duvida. Como t
Haverá quem lhe agradeça não continuar uma in
jnst.ica, de que dizem fôrá autor, 'só porque não tem
poder para continuar a ser injusto?

Sr. presidente, se o-ministerio errou emendemos
o seu erro; se peccou deliberadamente, punamos
os seus crimes; se desgraçados, sem delicto provado,
tem soffrido como criminosos, recorrão a justiça
nacional, eBa não recusará ouvi-los; mas não se
nos proponha que demos como favor, o que é de
obrigação; 'que dispensemos como graça o que é de.
justiça; isto nunca votarei eu; o meu grito d'armas
é justiça a todos e contra todos.v:oto, portant.o,. <I1!e não passe ã 2& discussão o
proJecto de ammstla. • "" "

O $a. MONlz TAVARES :-Sr. presidente, depois
de me haver precedido um tão sabio, e eloql1ente
orador, depois de eu ter ouvido um tão completo
discurso, respeitosamente guardaria o mais pro
fundo silencio, se em razão do meu pesado cargo,
nâo fosse obrigado a fallar.

Fallarei portanto, e principiarei dizendo, que
quando se trata de melhorar a sorte de cidadãos
desgracados, eu desejo ser sempre o -primeiro em
alçar minha voz, em seu favor; por isso que me
custa a resistir-a'Os doces impulsos da mais excel
lent.e das virtudes, a: santa beneficencia; a minha
conducta a este respeito é assãs notoria; nas côrtes
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em favor deste já d'agora protesto, perante o povo,
que me ouye, protesto, que irei, (se fôr preciso)
nào como deputado, mas como cidadão amigo dos
homens, sim protesto, que- irei pedir.á pessoa.a
quem compete o poder de agraciar, que lhe perdôe.
l'orém não approvo, que como legisladores por ora
o façamos. Esta é a minha opinião.

Como er5.o quasi duas horas, o Sr. pt'esidente
interrompeu o debate; c assignou para a ordem
do dia: l°, -a disetls..~ão do nroiecto do regimento
proposto pela commissão dâ redaccão do diario;
2°, a continuacão da discussão do piojecto de am
nistia até á uma hora da tarde; 3°,' a dos artigos
do regimenlo da assembléa da uma hora' por
diante. ~

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.

Manoel José de Sou::;a França, secretario.

de Portugal, tive por.mais de uma vez, occasião de
o mostrar. . ~

Porem ao mesmo tempo, quando considero, que
• uma compaixão mal entendida, uma caridade mal
. applicada, costuma ser muitas vezes orig~m fecunda
de àesgracas sem numero, correndo maIS para um
orgulho sóberbo, ~o que para lIma gratidão sincera,
1remo confesso mgen namente qne tremo; e tal e
o e~do, em que presentemente me ~cho.. .'

"Eu .ejo por um lado este nascente lmpeno amda
bambàleando; os nossos inimigos internos, e ex
ternos invejosos da alta gloria, que nos está reser
vada, 'anciosos procurão, não destruir-nos com a
força, por q:uanto não podem, mas siJ?1 dividir-nos
com a intriga, valendo-se da calumma e da men
tira; vejo por outro lado alguns dp,stes inimigos
descobertos já pre~os, impossibilitad~s_de n,os dam
nificarem; e a Vista desta fiel exposlçaO, que pes
soa nenhuma reputará exagerada, poderemos ad
miLtir este projecto, sem que sobrevenhão gravissi-
mos incommodos? Franquearemos os portos aos s-
nossos inimigos'! Não o posso crer; eu faço senho- essao em 22 de Maio de ~823
res Um alto conceito de vossas virtudes patrioticas; PRESIDENCU. DO SR. BISPO CA.PELLÃO-JlIÓR
e pur consequencia não posso esperar que procedais
de semelhante maneira. Reunidos os 81'S. deputados pelas 10 horas da

:Eu bem desejaria salvar a todos, se todos conhe- ~anhã, fez-se a chamad~. e acharào-se presentes
cessem, depois do seu erro, os seus deveres; mas 53, faltando por molestlas os 8rs. Gama, e Couto
quanto é isto difficil, a experiencia me tem mos- Reis. ~.~

trado. . O SR. 'PRESIDEXTE declarou 'aberta a sessão; o lida
O que se póde esperar da soltura de um homem; a acta da antecedente, foi approvada.

qu~ tendo viyi~o por mai~ de q\iatro annos nas O SR, SECRETARIO Carneiro de Campos leu uma
maIS du!S-s prlZoes, apenas e sol~o (e para o que ~u representação do depulado eleito pelas provincias~
concorri) procura de novo ensan~uenlar o seu PalZ, do Rio-Grande -de S Pedro d S L d S P I
e de facto o ensanguentou, com~ me con~ta? Que José Feliciano Fm'ndndes Pi~hei~J, ~o:cebid:~~~
e~enda espera~e!D0s de outro,. que quasl sempre Itermos se"uintes •
nvendo em prlzoes pelo seu espulto turbulento, e ~,'. '
inquieto, logo que é solto das prizões desta côrte, I .« mm. ~ Exm. Sr.--çonstando-me que as provin
voltando a Pernambuco, promove alli immediata- Clas ~e_S. Pau~o. e de ::;. Pedro me ~onrarão com
mente a revolta, a sedicão, e anarchia? a ~lelçao de dep~tado para.a assemblea geral consti-

Ah ! Sr. presidente? Causa-me horror só o ouvir twnte do Impeno do. B~azll, com tudo nem de uma
falIar em revolução; exprimo-me francamente nem de outra recebI alUda. o competente diploma;
como um celebre politico dos nossos tempos-Les rogo por tanto a y. Ex. haja de apresentar á mesma
?"ellolutions me sont odieU-'~es parçe que la libert~ assem~l~a esta mmha declaracão, para que jámais
m,'est chere-odeio cordialmente as revolucões e me seJa Imputavel qualquer aemora ou ommissãó
odeio-as, porque amo em extremo aliberdáde; o na pontual e!ltrega do ~eferido documento.- Deus
fructo ordinario das revoluções é sempre, ou uma Guarde. a v. Ex.- Rio de Janeiro, 21 de Maio
devastadora anarchia, ou um despotismo militar de. 1823.-Illm. e Exm. Sr. José Joaquim Car
crudelissimo; -a revolução sempre é um mal e só nelr~ de Campos.--!osé Feliciano Fernandes Pi
a desesperação faz lançar mão dena, qllan'do os nhetro. » - Hemettldo á commissão de poderes.
males são extremos. . O IImslllo SR. SECRETARIO leu o seguinte parecer

t:odas as veze~, que me .lembro. que a mmha da commissão de poderes: -
mUlto amada patna tem soffndo este horroroso fla- . - ' ..
gallo; quando me lembro, que homens perversos, « A COmmlssao de poderes eX~lDando o diploma
esquecidos dos seus deveres, na pouco a envolvêrão do S!. ~anoel ~aetano de AlmeIda, deputado pela
na mais sanguinolenta guerra civil; não posso..... proVlncla de PeJ:Uamb~c~, o ach~u conforme c~m a
basta; o que digo, é, que se certos homens volta- act!,-,_ e es~ conforme as mslrucçoes que regula0 as
rem a Pernambuco, não sei, o que será daquella e!elçoes; e de parecer que o me~mo deputado pôde
provincia. Vir tomar assento. nesta assemblea. Paço da assem-

E d ali - d' b bléa, 21 de Malo de 1823.- Estevão Ribeiro de
. o que su~ce e , nao po era tam em succeder Resende.-Antonio Carlos Ribeiro de Andrad~ Ma

em outros lupares'l O nobre deputa;do, que acabou chado e Silva.-lJ[anoel Jacintho Nogueira da
.de fallar! ~lspen~ou-me de se! malS ext~nso, e eu Gama.» - Foi approvado. ~
mesmo nao mtenclono cancar a assemblea; s6 res- . .
ta-me _dizer, gue se ha, (c0!n0 querem alguns, e do O SR. BARÃO DE S. AMARO: """"" Tenho que apre-
qut: .nao dUVIdotse.ha mUItos pr_ezos p.or opiniões sentaI: uJ:!la p~oposta a es~.assembléa, e como a sua
pohtica$, que estao l'J:!.nocentes, nao sera mais hon- matena emUl clara e por SI mesmo se recommenda

~ r.oso para.elles o sahirem livres por uma sentença não perderei tempo em preambulos. Leu a seguinte
sem deverem favores a pessoa alguma? E' verdade " .
que tambem poderá. haver' algum, que por facto~. « INDICAÇÃO,

,praticados em contravenção á sagrada causa, que a « Proponho: 1.0 Que se exija do go~erno uma' in-
nação adoptou, mereça uma punição capital; mas formação do estado actual em que se acha a nação.
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« PR01ECTO DO DECRETO

. « 2.0 Que esta informação comprehenda todos os Dep~is de algum debate resolveu-se que se remet-
ramos da administração publi?: . _ tesse outra vez este negocio ao governo autoEsan-

« '3.0 Queasmaterias que engrremsegredo venhao do-o para fazer a d~peza apontada pela commissão,
notadas em separado, se dessa revelação não peri- e dar, quanto ao méllS, todas as providencias condu-.
gar o bem da nacão. centes ao _estabelecimento dos referidos colonos,

« 4.0 Que na mesma informação venhão indicados emquanto a assembléa não decreta um regimento-
os abusos que mais carecerem de .reforma. que preencha os fins da colonisação. .

Cf Paco da assembléa, 22 de MalO de1823.-0 de- O SR. l\IONIZ TAV.ABES:-Ântes que se passe á or-
putado; Barão âe Santo A~ro. » dem do dia, peço l;ieença para ler um projecto de

llepois de alguma discussão de~i~o-s~ que. se of- deerelo que JulgueI necessario fazer, por me lem-
iiciasse ao governo na f6rma da mdicaçao. brar que tendo o Brazil, por mui justas e legitimas

O SR. RIBEIR.O DE A.,wRADA, leu o seguinte parecer razões, renunciado para sempre a toda e qualquer
da commissão de' colonisação e fazenda .sobre o união politica com Portugal ou outra qualquer
omcio da eamara de S. Jorge dos llhéos respectivo nação, que se opponha á sua independencia, assu-
aos colonos de Francfort.. mindo por este acto solemne o distinctivo titulo de,

nação soberana e verdadeiramenle livre, não póde
« P.U\ECER Portugal deixar de ser considerado por nós como

« A. commissão de colonisação, e a de·fa;zenda nação estrangeira; e p,ar. consequencia todos !ls
examinando a representação da camara da Vllla de portuguezes, ainda mesmo os' que residem entre
S. Jorge dos liMos sobre as colonias de allemães nós, fazendo parte de outra fanlilia, fieão, pelo di
alli chegados, é de parecer: » . reito das nações, inhabilitados.· para o goso de

« 1.0 Que a camara assigne no terreno, que pelos certos predieamentos que só competem aos que
ajustes lhes fôra destinado, porções de .terras a cada possuem o fôro de cidadão.
fãmilia, em que se possão manter, praticando o 51S- Mas como entre os portuguezes residentes no
tema de cultura, que melhor se conformar com as Brazil, eu sou informado que existem alguns que
suas circumstancias.. se tem mostrado adherentes á nossa sagrada causa,

Ic.2.0 Que na falta do referI.do terreno se lhes as- e até trabalhado para elIa, e que existem outros
signe outro qualquer, que est~ja dt:,!oluto. . que esquecidos dos immensos beneficios que lhes

« 3.0 Que pela fazenda ~ublica.sejao .suppndos por, temos prodigalisado, arteirament.e procurão sola
dous annos da necessana subsIStenC!a ~an.do-se a par-nos, e afinal destruir-nos, seria uma injustiça
cada individuo de ambos os..sexos ~1!U1amen~e ni\"elar uns com os outros; assim. como muito im
160 réis e a cada chefe de famlba 320 reIS, no pn- politico e l'eputrnante o consentIrmos que os que
meiro a~no, e no segundo a !Detade desta~ quo~, de ora em diant~ nerem attrahidos .pelo velho ha
'visto, que jã.p?dem ter obtl.do. por sua ln9ustrIa bito de desfructarem t~do quanto possuimos, con
alguns SUbSldIOS para subSIStIrem. tinuem a ter accesso as honras e empregos, sem

_ cc 4.." Que do thesouro se rem~tta a camara, e a que precedão certos requisitos. -
eontabilidade .respec~iTa 8: quantla ~e ~:348S300, E', portanto, o fim do projecto distinguir os boJ?S
para a sobredIta asslstencla nos pl"!1De!ros quatro dos mãos I>.0rtuguezes, e os portuguezes ora res;
mezes, fazendo-se o pagame!1to no prIme~ro de cada dentes no BraziI dos que para o futuro vierem J,:eSl-
mez, e adiantado, da quantI.a total relatr~a.ao m-:,z, dir, Isto melhor i>e verá pelo seu conteúdo. -
devendo ser ao depois supprldas pela admlD~t~~çao
da provineia respectiva, para o que se ~xpedJrao as
ordens necessarias; porém estando amda aquelIa
provincia, em estado de o não poder fazer, se con- C( A assembléa geral constituinte e legislativa do
tinuará 1>.elo thesouro do mesmo modo.,. Imperio do Brazil decreta:

"Cf 5.0 Que a camara informe a S. M. Impenal pela «1.o Aquelles portuguezes que presentemente
repartição da faz_enda SE?bre os instrumentos neces- residem no Brazil.com intencão de permanecerem~
sarios as operacoes agncolas, que aquelle.s col~mos e que têm dado provas não équivocas de adhesão.a
hajão de emprenender, para lhes serem lmediata- sagrada causa da independencia, e á augusta pes
mente'fornecidos, e da mesma fórma, sobre as se- soa de S. M. Imperial, são declarados cidadãos bra-
mentes, e plantas, que precisem, e julguem mais zileiros. •
analogas, e adequadas ãcultura do lugar. « 2.0 Aquelles, porém, ·cuja conducta fôr 5US-

«.6.0 Quesendo talvez alguns dos cololl:o~ mineir~s, peita," o governo fica autorisado, por espaço de trez
tecelões, curtidores, etc., e como taes maIS propnos mezes, contados do dia <la publicação dopresente
para serem empregados em ou~as partes, a c~ara decreto, a fazer retirar immediatamente para o seu
envie uma lista com a declara~.ao da profissao de .paIZ.
ca~a'1~~Que estes e5lrangeiros ora chegados, e que C( 3.0 Posto que se franquêe a livre entrada a
para o fu.turo vierem, não pos.são gozar .do '~occorro todos, os estrangeiros, ,e por consequencia aos por
de qualquer qualidade que seja, sem prlmerro pres- tuguezes <I1;le deseja~em estabelecer:s~. nes~e vastl? e

d .• I . d r . rico Impeno, todaVIa nenhum sera JamaIs admit-
.taxem o juramento deobe ienCla as eIS o mperlO tido a qualquer lugar de honra. confiança .e inte-
.perante a camara, onde hav~rã o cl?mJ>et~~tc li!ro resse, depois da publicação do presente ~ecreto em
para a sua mal.ricula com a necessana mdIVlduaçao. dianle, sem que preceda carta de naLura}lsação. c()~-

c(Paco da assembléa, 2Q de ~raio de 1.823.-Ma- d'd I a que havera o méllS n• J d R nele ce I a pe o governo,. par o .-
lAoel Ja.cintho Nogueira da Gam.a.- ose e eze .goroso escrullulo, mar~~~sedesde já, ~~quan~o
.costa.-:-Jlarti1n Fra.ncisco Ribeiro de Andrada.-. não se conclúe a .constltulçaO, se~e anno.s de l'~&l
.Antonio GO'1l.cal'l.les Gomide.-João Gome$ da Sil- dencia não interrompidos,e possessão depr()pne.
~eiraMendonca.-.ManoelRodrig'Ue$ da Costa.-
Jooé .4.,'ouchc de Toledo Re'1ldon.-Barão de Santo dade territorial. .
.Am.aro.». .« 4.° O decreto .de .14 de laneiro do presente
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anno não se julgará por es:te revogado, antes:fica OSR. RODRIG1lES DE CaV..u.HO':-lulcoa~segrande
. em. pleno 'Vigor. este ordenado; e assim ml'SDlO não tem convidado

« Paço da ass~bléa, 10 de Maio de 1823.-~·ran- ninguem.-Eu como membro da eommissão cónYidei
cisco Mon~Tavares. - Ficou para segunda leitura. um homem muito babilpara· ser redactor e quandô

Passou-:Se ã ordem.do dia, e lendo o Sr. secreta- ouvio que o ordenado era l:000B declarou logo que
rio França. o .projecto de regulamento para a .redac- não queria. Portanto se é preciso um redactor e que
ção do Dia",,?; e sendo approvado o. pr~bulo, saiba o que faz, dê-se-lhebom ordenado, até para
enuou em discussão o artl° do relendo p,roJecto. continuarmos com o que está, pois não sei que ohaja
(apresentado na sessão de 16 do corrente). mais digno. Creio que.a assembléa tomará isto-em

O SR. ÃRAUJO VIA."iNA :-A respeito do art. 1° que consideração. .
vai entrar em discussão; direi succintaIDente quaes OSR. A.'·<DRADA MAcHADO: - O que eu julgo~
forão as razpes que movêrão a commissão a forma-lo dispensaven declarar-se que este ordenado corres
desta maneira. pOnde a um anno de trabalho, para· que'se não

Dous objectQs se otIerecem nelle á considerãção eutenda que tem 'direito a esta quantia ainda que
da assembléa-empregados-salarios deUes. sirva muito menos tempo. .

Quanto ao primeiro objecto julgou a commissão O SR. NOGUEIRA DA. GAMA: - Estou persuadido
inltispensavel um reddc1.or, cujas altribuicões mar- que o ordenado deve ser relativo ao tempo do ser
cadas do § 4° a 8° se reduzem á correcçãõ dos tra- viço; e serei de voto que se dê ao redactor1008 por
balhos dos ·tachvgraphos, e á organL.:ação do Diario. mez; se trabalhar um anno vence 3,000 crozados;
Julgou a cominisSão igualmente' indispensaTel. o pouco mais é do estabelecido no artigo e não o acho
numero de nove tachygraphos, tres maiores e seis demasiado havendo bom desempenho.
menores, afim de os distribuir em tres turn9s diri- DepÔis de algumas reflexões, venceu-se que o re-
gidos cada um por sell tachygrapho maior. dactor percebesse 1001) p~r cada mez de trabalho

Aqui teve a commissão em vista não só a neces- effectivo da redacção. '
sidade de dar tempo á derifra~.ão, confrontação e. Passou-se ao 2<' § do mesmo art. l0 .que trata do
apurarão das notas, mas tambem a falta de pessoas h h d d
peritaS em tacbygraphia: inda assim receio que o numero dos tac ygrap os e seus or ena os.
espaco concedido na alternatil"8 dos tres turnos não OSR. CARNEIRO DE C~os: -Eu entendo que o
sela •sufticiente para novíços na arte. Além disto ordenado. de 600S para os tachygraphos maiores é
pretendea. a commissão habilitar maior numero de muit~ sufticienle; !Da~ tambem j~go que deve ser
tachygra:phos yara que possa ha'-er na publicação .autorlsada a Cpmmlssao para Ih o augm~n~, no
do Diano mlllor celeridade. caso de cumpnrem com os seus deveres e a VISta do

Para a creação dos dous escnpturarios considerou merecimento_ de ca?a u!D' l>agar já mU!to a h_omens
a conunissão que devendo, segundo o systema ,que tall"ez naO satlsfarao como se preclS3, nao me
desse projecto, haver muito trabalho na escriptu- parece acertado.
ração relativa ao Dia.rúJ, não podia deixar de os OSR. COSTA AGULUt : - Sou de opinião contraria;
propdr. julgo que devemos estabelecer bons ordenados aos

O servente, que á primeira vista parecerá super- lachygraphos. Eu sei o qlle é o trabalho detachygra
Duo, não deixará. de se julgar necessario quando phia; é mui grande; é até excessivo; e por·conse
se retleetir que um correio para correspondencia quencia a sua recOI;npensa não p6de ser diminuta.
do redactor com a imprensa, e com a commissão Se etles não cumprirem, a conunissào conhecerá
ê indíspensavel. disto e tomará as medidas convenientes; mas O·

Um administrador que receba as assignaturas, ordenado deve corresponder.ao trabalho que é im
mantenha a correspondencia com às províncias, e menso e de muita consideração; além disto são
faça a distribuição do Diario na cidade, pareceu muito precisos e ha -muito poucos. E' pois o meu
igualmente necessario. voto que assim como se augmentou o ordenado ao

Quanto ao segundo obj(!cto-salarios-não podia redactor, se accrescente tambem este, dando-se-Ihe
a commissão ser mais economiea: propõe 1:0008 80S por mez. .
para o re~actor: e quem se exporá por menos a O SR. ANDMDA MACHADO :~Eu acho .demasiado o
trabalho tão enfadonho? O que se estabelece para numero de tres tachygraphos maiores; em Portugal
o~ tachygra.t>hos ê certamente o menor,. que nas ha"ia sómente do~ e cumprião exactamente a sua
clr~umstanCIas ac~aes se p6!le _offerecer; tan.to obrigação. Não é por augmentaro numero que se ha
~Slm, que sendo lido pel~ pnmell'8. vez este pro- de fazer melhor o serviço. Quanto aos menores con
Jacto, os tachygraphos .e~tão pres~tes e os 01?-tr,?s venho que sejão seis; e então eu assignaria aos oito
a quem chegou a· notiCIa, corrê~ao â commlSsao um ordenado mensal de 258 até 70S bem entendido
q~elxand~e d~ escassez do sa~ano, e p~otestando que nunca serião majs de dous os que vencessem
nao sel'Vl.r senao lhes fosse arbItrado. mlUS. . o maior ordenado; ficando á commissão incumbida o

Peço, .porta~to, á assembléa qu~ tomB! l~tO conhecer do seu merecimento· para graduar os
em conSlôeraçao, e estabele~er maIor quantita~vo ordenados dos menores segundo a sua capacidade.
do que esse que vem no prOlecto. Outro tanto digo ' .
dos demais empregados, a respeito dos quaes não O SR. AND_RAD~ E SILV~ .-,Eu quero ~6mente
duvido apresentar outro arbitrio. E' quanto tenho fazer uma explicaçao para lllustr~ a materla. Logo
que expÕr âcerca do primeiro artigo.·' que ~e ponvocou esta assembléa VIO Sua l\1~gestadea

. necesSIdade de haver tachygraphos; eu flU encarr~
OSR. A1wRA.DA. .MACHADO:-~~ ordenado é al- gado de dar as precisas providencias. Um omcial da

gum .tanto supenor ao que tinhao os redactores secretaria de estado dos negocios estrangeiros se
,em Lisboa: mas é verdade que. õ:eve ser um ho- incumbio de abrir uma llUla de tachygrapbia; ·e
m~ de letras e de algum mereCImento. _ alumnos matriculados trabalharão nessa aula. Para.

O SR.4Mmo .!IANNA.:-cumpre ainda'observar que fossem maisassiduos Sua Magestade lhes man-
que em Lisboa' erao dous r~daetores. . dou dar uma diaria de duas' patacas, obrigando.se t>
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elies a aprender esta arte de que devião fazer uso em.
serviço da ~mhléa..Eis aqui o que tenha que dizer
para que sirva de.regulamento na deliberaçã.o~

O SR. SECBETAlUO F1W'lCA:':- Convenho que por
agora se estabelecão esses ·ordenados aos tachygra
phos, para promover este novo ramo de industria
entre nós; depois os teremos até por duzentos mil
réis; mas este hom. preco só ~de vir pela concur
renCÍa; por emquanto demos-lhe bons ordenados,
pois temos necessidade dalles.

"O SR. RmEmO DE A...~B.Al)A: - Parece-me que
primeiro que tudo deveIja a commissão dar um.
oreamento do produeto da venda do lJiario para
teimos uma base para as nossas. deliberacões. A
vista deDe até poderíamos talvez estabeleeér orde
nados mais vantajosos do que os propostos; mas
como a eommissão não fez isto e não podemos dis
pensar os tachygraphos para que se publiquem os
'trabalhos da asSémbléa, serei de voto que qualquer
que seja o ordenado arbitrado para cada um dos
~chygraphos se considere simplesD!ente como gra
tificação por cada mez que trabalharem, podendo
esta. ser augmentada á proporção do seu adianta
mento.

O SR. NOGUEIRA~À G.uu:-Como é indispensa
veI que a nação conheçá os nossos trabalhos e o
canal pOl'onde isto se consegue é o lJiario, segue-se
que a fazenda publica ha de carregar com despeza
delle seja qual fôr o produeto da sua venda. Posto
isto é claro que não dependemos dó orçamento para
arbitrar os ordenados; e até se quizessemos que
aquelIe producto cobrisse &S despezas do Diario,
como estas são muito grand~, seria, preciso vende-lo
por tal preço que teria mui poucos compradores, ao
mesmo tempo que deve ser lido por todas as classes
de cidadãos. (ÁpoiadoJ
, Portanto d~mos aos tacb;ygraphos ordenado que
os sa~ação e que até líromovão a !lPplicaçáo de
outros' a este ramo para o futuro. Alem disto pre
cisamos denes; a conuníssão 'tem talvez já feito
alguma especie de ajuste com elies; e por isso não
me parece que seja extraordinàrio o arbitrar-lhe
80S por mez aos mais babeis, descendo desta quan
tia para os outros á medida do ' seu merecimento.

Ilepóis de varias reflexões tanto sobre o numero
como sobre o ordenado dos tacbygraphos, venceu-se
que fossem 8 por todos, 2 maiores e 6 menores,
sendo o maximo do ordenado oitenta mil réis e o
mínimo 258 em cada um dos mezes qUe effectiva
mente trabalhassem.
I Interrompeu o Sr. presidente a discussão para se
tratar do projecto de amnistia, do Sr. Martins
Bastos, segundo'a ordem ~.o dia.

O SR. RocRA FRANCO: - Sr~ presidente: 'em ma.
terias, qual a da presente discussão e que se enlacão
com a politica, só reputarei justo o que reconheêer
util. Para decidil'-me pois sobre a justiça ou injus
tiça da projectada amnistia, cumpre observar pri
meiro se elIa é, util, se póde convir nas actuaes
eircumstancias, em que os humores do corpo poli
tico, como que ainda estão em ebullição.

Muito mão professor de saude publica é, Sr. pre
sidente, aquelle lJUe cedendo ás emocões de, uma
humlUiidade iInp~ não ousa, não sê anima para
preservar o corpo 'do estado a separar delle, pela
amputação, membros que o ameaçáo de .contagião.
R.econheço e com bastante pezarmeu, que--a torrente
das circumstancias envolveu, arrastou com os faecio-

sos alguns cidadãos a meu vêr, innocentes e mesmo
bene~eritos da }lama, qual contemplo o padre Ja
nuar~o ~a Cu~a.Barbosa que na níinha patria, a
provwcra de Minas-Geraes, nada disse, nada obrou
que desmentisse, que não abonasse mesmo o seu
patriotismo e adhesão á causa do Brazil; perorando
a sua causa, perorára a causa da innocencia, eu
pagára mesmo um dever de consideracão ao varão
probo, ao cidadão benemerito, e oxalá' que o meu
testcn:H,mbo (> podasse restituir á ~ca do Cesar, ao
seio ao osculo da pama, como outr'Qra a Marcello
o pai da romana eloquencia.

Mas chama-me a ordem e quando se trata de dis
posições geraes não é dado-descer a casos singulares.
Concluirei, Sr. presidente, com a observação se nas
circumstancias actuaes do estado p6de convir, se é
util a amnistia nos termos'propostos'! Pelo que
tenho ouvido a esta illustrada assembléa. certo não
ousarei affirma-Io; pelo menos é duvidoso e em
casos taes sabemos todos que, por via de regra,
aquillo Se deve adoptar na pratica que geralmente
fôr mais seguro. O mais seguro porém é attender
pela tranquillidade publica ; e os facciosos, como os
gígantes da fabula que Jupiter imparedara nas ca
vernas das montanhas, não cessar~o de reunir seus
esforços para sacudirem o Olympo, quero dizer, o
throno e a c0!lS~ituição do 'imperio. Voto portanto
contra a amDlstia nos termos vagos e geraes, em
que é projectada.
•O SR. DIAS: - Parece-me que a decisão -da ques

tão que faz objecto do presente debate, depende de
outra que estimaria vêr primeiro decidida, isto é, se
,a assemhléa tem. ou. não, poder de conceder amnig.;.
tia: resolvida esta, trataremos depois. D() caso de'
que tenhamos a referida faculdade, se é conveniente
concede-.la nas nossas actuaes circumstaneias. E eu
entendo que, sem este preliIninar, estamos perdendo
tempo a discutir esta materia.

O SR. MONU TAVAÚS :-Levanto-me para dizer
duas palavras. O nobre deputado não tem razão de
exigir semelhante deliberação; a ordem do dia é se
deve conceder-se ou não, a amnistia; mas não sé a
assembléa póde ou não, concede-la: questão mui
dift'erente e para a qual julgo que os Srs. deputa
dos não estavão preparados; ao menos da minha
parte confesso que não posso'já declarar a minha
opinião. Tratemos da questão principal e decidida
esta, se não estiver prejudicada, trataremas então
em outro dia e com reflexão, do que propõe 'o-'
Sr. deputado.

O S1I.. HENlUQUES DE REzENDE: -Sr. presidente,
não acho razão em querer o Sr. Moniz Tavares
chamar á ordem o Sr. José Custodio, que com jus
tiça requer, que se decida se a assembléa, póde ou
não, conceder a amnistia; parece'fóra da ordem,
mas não é, uma vez que para se não conceder, os
illustres Srs. deputados, que hontem faDarão, pre
tenderão sustentar, que esta assembléa, não tmha
autoridade. Com etreito como discutir oprojecto- de·
amnistia, sem decidir a questão se a assemblé~
p6de,on não concede-la't Eu 'po!tanto trat5U'el
ambas as ~estões: 1" se a assemblea p6de conce
der amnistta: ~o, se elia tem lugar. Sr. presidente"
os homens que tem de julgar em materías e cil-,
cumstancias diffi.ceís, devem estar despidos de
ódio, de ira e de amizade; o receio e a compaixão
mesmo lhes são perigos.

Eu cá não estava, mas consta-me que a urgenCí/l
deste projecto foi geralmente decidida,; consta-me,
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que aqui houve protestos de coragem, mas agora I mente, porque a dispensa na lei compete. mais
reparo que ha receio de fallar sobre a materia. essencialmente aos legisladores. Tanibem me não
Ella é ~pinhosa, porque se concede a amnistia, um agrada. Sr. presidente. que outro illustre deputa'do
partido se exaspera; se se nega outro se indispõe para negar a assembléa o poder dar essa amnistia,
contra a assembléa; tudo é comprQmettimento; dissesse que o Brazil já está constituido pelo facto
mas é pre«ftso coragem. Os l~gisladore~ não yem .d~ acc!amação e qu~ nós só viemos aqui faz~r
para aqui vmgar nenhum partIdo: a razao e a JUS- n~o ~el o q~e: Daqw'segue-se que esta assemblea
tiça devem ser o seu pharol. nao e constltumte.

Ninauem talvez é mais inclinado do que eu a Mas eu direi ao illustre deputado que uma nação
esta a~nistia; basta, que duas vezes eu tenha sido só se constitúe quando _~rganiza_ o .seu pacto social;
victima das maiores desgraças. para que o meu co- no qual marca 'as condIções debano das quaes os
racãa se interessé pelo infeliz: o mell coracão se homens cedem 'dos. seus originarios direitos e pelas
dilata para o desgraçado e propende todõ para quaes se conhece as vantagens, que elles tirão dessa
amnistia. Mas neste momento a minha razão vem sessão. Eu não toco na monarchia: isto está deci
combater os meus desejos: eu votarei contra dido e feito pelos povos. O que digo é que quando
amnistia por agora; mas não é pelas razões, nem os povos acclamarão o Imperador, não foi para que
Eelo modo que allegarão alguns Srs. deputados. elle governasse em absoluto: os brazileirosnãõ
Eu ouvi na discussão de hontem um illustre depu- querem ser escravos. Acclamarão o Imperador na
tado sustentar que só o Imperador ou a nação em implicita e mesmo explicita condição de governar
massa podia pe!doar e conced~r amuistias•.Em ver- debaixo de. w:n~ constit~ção : mas quem hade. fazer
dade s6 a nacao em massa tmha esse poder; mas essa conslltUlçao? Sera o Imperador como meul:
isso era quando só a nação em massa tinha o cava uma clausula do decreto da convocação do
direito de fazer a lei, porque então só ella -podia conselho de estado, que diz. - A constituição que
dispensar na lei de que só ella era autora: mas eu jurei dar? Não de certo. Quem a deve fazer? O
hoje no adoptado sysLema de governos representa- parlamento inglez 'tNão"As côrtes <le Lisboa? As
tivos, em que a nação nomêa os seus r~presenLan- de Hespanha? Peior um pouco. .
tes e lhe~ delega ~ poder de fazer as lel5, delega- A assembléa braziliense é quem deve fazer esta
lhes .por Igual razao o.poder de as derog8:r, annul- constituição. Isto é o que queria dizer, jurar Sua
lar, .1Oterpretar, amphar, suspende~ e dispensar: Magestade Imperial a constituição que fizer a as
por ISSO claro fica, que esta assemblea tem o poder sembléa do Brazil. o'

de conc~der amnisti!1s.. . ..' Concorra elle para essa obra com o seu voto
- O maIS, Sr. presl~ente, e r~corre~ a pnnClplOs como cidadão,- e cidadão qualificado, que com a
pu!~ente democratl~os,. quan o se e abertamente experiencia dos negocios p6de ter uma razão po
fnlIDlf20 de democracIas. eu tamb~m.o .sou e por derosa contra tal ou tal disposicão' e então a as-
15S0 nao recorro a semelhantes prmclplos. E' ma- bl' , . -"1' . h
nejar os fins com principios contradictorios: é re- sem ea,. que certam~nte se nao _eva porcapnc o~'
correr á nacão em massa, quando se não quer, que atten~e~a a essas razoes; mas nao ser a assemblea
ella obre assim, ou tem por impossivel, que ella o c.on~t~turte... ~er o Imperado~ o,ve~ sobre.a ,?ons:
faca, para fazer cahir exclusivamente nas mãos do tltwçao. J~als. A as~ergblea e pOl5 constitumte.
Imperador o direito de conceder amnistia. e mesmo nao .0 sendo, compete-Ihe o poder ~e con-

E' verdade, que a assembléa não deve descer a ceder amnystla. .
casos particulares, camo seria um perdão: mas . Tambem desagradou-me, Sr. preSIdente, qlle um
tambem o Imperador não se deve estender a casos l~ustre deputado, contra o '!It. 115 .do nosso te
geraes, que precisão legislação como é uma amnis- gImento, trollxes~e para aqUi.a au~ondade ~o Im
tia. Tenha embora o Imperador esse·direito, mas perador, eu respe~to as luzes, ~ as virtudes do illustre
com a exclusão da assembléa, nunca. Engana-se o deputado?; mas nao ,pr?fa}larel este !ugar em que ~e
illustre deputado quando pensa que só o Imperador collocarao ~eus c_onstltu~.ntes, sacrificand?_ a partl
temesse direito: tem-no por concessão: tem-no culares conslderaçoes os mteresses da naçao. '
pelas conveniencias e não por essencia. Não o tem Pergunto pois, para que trouxe aqui o nobrp. de
por essencia, porque nem sempre os monarchas putado essa duvida se o Imperador quereria ou não
gozão deste direito. cumprir o decreto .de amnistia? Que empenho teria

Lembra-me do exemplo de Esparta, onde foi o Iniperador em não cumprir? Estou que cumpriria.
preciso que o corpo legislativo declarasse que o rei De mais isto é assustar a assembléa, e fazel-a recear
aà .hoc ficava acima da lei, para poder suspender a alltoridade do Imperador. Por mim fallando, pro
os atreitos da lei de infamia contra os que nos testo que com toda a minha fraqueza arrostraria todos
combates dessem costas ao inimigo. Não tem por os perigos,e nenhumas consideracões mefaráõ afrou
essencia,pOl'q1i.e segundo um grande jurisprudente xar em defender os interesses dánacão á custa mes-
s.ó nas puras àe~ocracias compe~e ao poder execu- mo do proprio sangue.·· •
tivo por e:;sencla o poder· alVaclar. porque s6 nas Não é pois, Sr. presidente, por semelhantes ra
de_mocraClas o p0!Íer ex~cut~vo está ,nas mesmas zões, qlle eu voto contra este jlrojecto por agora:
maos em· que está o l~glSlatlvo, que.e. quel,!1 p6d~ outros são os meus principios. A amnystia é a meu
anullar, suspende~ e ~spensar na lel~ ver_uma lei bem ditrerente das outras; porqlle es
. E' pelas conveDlenc~as que se concede ao execu- tas não ollião o passado, a amnistia não· pensa no

·tl~O o poder de ~graclar,. porque.mesmo nas repu- f!lt~o. De mais a amnystia é lei geral; não se
b!ic!is, em que n!,-C? ha reI o p~esldente goza desse limitaa casos particulares; se ella se concede agora,
dir~ltO,.porque e J'!Sto, que.nao estando o corpo abrange a poucos, e deixa fóra o maior numero,
lt:glslatlvo sempre Jun~o, haJ~ no _estado uma auto- e, ou estabelece a necessidade de outra, ou esta
ndade que ~ossa ~emlr ~ cldada~ probo que .por se faz ext~nsiva ao futuro. Julgo incongruente, que
desgraça caliio na infracçao da leI. Tenha pOIS o ella abranja a poucos deixando a muitos f6ra' e
Imperador ~ poder de agraciar, mas não exclusiva- tambem julgo inconveniente que pelo facto de;ta,
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fique em pé a necessidade de segunda, - ou que sario aproveitar o momento. porque~em sempre
esta se estenda ao futuro. é opportuno para ter uma mdulgenCla sem liriü-

Á amnistia é de absolnta necessidade quando, tes, e abysmar uma nacão nos horrores da dis
-depois de uma grande luta em que grandes parti- cordia, e da anarchia. • .
dos· se chocarão, e forão-se ãs mãos, estando tudo Dous são ordinari~men~ os objectos que repro
já tranquillo, é preêiso oppôr uma carreira á ge- duzem as -guerras lDtestinas de uma nacão e
raI perseguição de uma parte do povo contra a vem a ser, ou a mudanca da fórma do seügo-
outra. verno, ou da preferenciâ de uma dynastia.

Á nossa l~ta continúa .ainda: a B~aestá co~o .Ambos excitam partidos porque os homens não
se sabe; o .Piauhy e~ bnga; o P_~ e Maranbao pen~o todos õ:a ~esma maneira; porém estas con
não tem amda adbendo; a ~~~IDldad~ do Sul vulsoes tem limites, e bão de necessariamente
tambem convulsa; e nossos lDUDIgOS amda com atermar. .
proporcões para perturbar-nos. Deixemos segurar I Então um partido supplantado ba de ceder·á for
a nossâ causa; quando estivermos tranquillos, e ça de seu destino, e o vencedor ha de prose~
nossos inimigos fóra do estado de nos poder per- em seu systema para firmar sua estabilidade·
.turbar,. en~o a amnistia é indi5pensavel, porlJ.Ue Inest,,: caso os que a elle se sujeitarão, e prestarã~
o Brazil nao póde perde~ UJ!l só homem, e m~to I co~ J~entQ sua promessa, tem a mais rigorosa
menos fazer 11!Da proscnpçao geral,. porque m~ta Iobnga~o de obedecer d~ coração ao governo es
gente sem dUVIda ba de ficar envolVIda no partido tabelecldo: ": é nestas crrcumstancias que tem lu
0PJlC!sto. . .' . . gar ~ ammstla, porque se não deve castigar, e

Eis aquI os pnnClplOs em que me fundo para pllmr a metade da ~ação ou uma grande porc.ão
votar :{lor -ora ~ontra o projecto, porque acho in- della, por não ter adherido ã uma causa düvi
convemente uma amnistia agora, outra daqui a dosa. Este tem sido o costume das nacões civili
pouco. Se comt~do esta se. f~ extensiva- ao fu- sadas; mas deste momento em dianle ninguem póde
turo,. eu sou. doci!, e votareI por ella, apezar da traçar planos ~ontra a segurança publica sem com
sua Impropnedade. met~er um crune de lesa nação, e como tal ser

O Sft. PEREIRA DA. CUNHA: - Este projecto de pumdo. . ._ .
amnistia se acha entregue a tão dignos oradores Sendo pOIS ~roclamada a nossa Independencia,
que eu me podia poupar de falIar delIe, guardan- nenh.um proc~~ento houve contra os que erão
do-me unicamente para interpor o meu voto na Ide diversa oplDlao.: antes. se lhes franqueou pas
sua decisão definitiva; mas o illustre deputado, 'I saporte, como. ~aJ.~ COD\"lesse a seus interesses;
que acaba de fallar, fazendo ine:repações a todos logo 9:ue se sUJeItarao a~ systema g~r~ente .e~ta
aquelles que não declarassem mUlto expressamente belecido,. era. de sua ~Igorosa obngaçao sUJelta
o seu modo de' pensar a este respeito, me obrigou. rem-se a leI que deVia reger a nova fórma de
a- levantar para declarar altamen~e que o meu si- governo. " .
lencio não provinha de algum receio, porque nun- L~nge de mIm a. Idéa de que esta ~sembléa
ca duvidarei pronun~ a~~ opinião em qual- se nao achava ~utonsada par~ uma tal dispos!ção;
quer tempo, como eXige a; dignIdade -do lugar que elIa. er~ ?ma dispensa da leI, e quem a faz -e que
tenho a honra de occupar. • _ a pode dIspensar e abrogar: _ -

Eu sei que a humanidade, de mãos dadas com a Ao sober~no pertence _o direito de agrac}ar por
religião, nos persuade a-praticar os actos de bene- l!IDa delegaçao q~e a naçao faz desta grande qlla
ficencia que em nosso poder estiverem a respeito hdade de sob~rama; cada um dev~ usar destes so
dos desgra~dos cuja sorte' é dependente de nossos ber~n?s attributos_ em seus ~eVl_dos termos.
bons OmClOS; mas estes sentimentos de moral, ~1!lgnoro as razoes que motivar.ao o~ processos, e
gravados em nossos corações, não nos devem illu- pnzoes ~e soffrem algu.ns conCldadaos, nem me
dir a ponto que nos esqueçamos dos importantes atrevo a lI~terpor temer~rIamente ?meu parecer so
deveres a que estamos ligados, porque os direitos bre negoCIos de tanta Importa~cla, sem o exame
da sociedade são sagrados. _ das pro':as que lhe dev~ serVIr de base, mas devo

Consultemos de mais perto a opinião geral de p~rsuadI:-me que ~ro~enlos de um~ tal mag
um povo que delegou_ em nossas mãos, e sob a mtude hao de ter Si~O fe!tos <:om a :f:!1a:or legali
confianca que de nós. fizerão toda a sua autori- dade; e quando aSSIm nao seja, aos JUIZes que da
dade, pára levar-nos ao fim ~ .implemento de tão causa bão de conb~cer, pertence proferir suas sen
importante commissão, sem o risco de cOmInoções ten~s com. conbeclmento de causa, o que .é tanto
populares, em um paiz aonde ha pouco despontou ma!s van.taJoso a.0s mes~os réosquando e este o
a auro~ de nossa liberdade civil. melO ma:~ prop~1O de purificareql. sua conducta, que

Confesso quanto proveito tem muitas vezes pro- ficava alias eqUlvoc~ lJuando foss.7m cobertos estes
duzido os meios conciliatorios, confuridindo-se o factos cC?m uma ammstIa, ou perda_o; e se elIes são
ingrato com generosos beneficios, para o condu- ve!d~delramente culp~dos respo~dao po!, seus factos
zir,; por este agradavel caminho, ao verdadeiro Cl'llIUnOSOs, como pede a execuçao da leI, e a segu
arrependimento. Podia trazer para exemplo a Fran- rança publica.
-ça, aonde o ri.gorismo do sanguinario Robespierre E como posso eu ver de sangue frio, que brazi
não teve tão bons resultados como a amnistia gra- leiros degenerados, e portuguezes esfaimados estejão
ciosa de Luiz XyrrI, a quem os francezes tem impunemente dilacerando a pobre Bahia, minha
respeitado por suas reconhecidas virtudes. A Hes- patria, vindo depois estes malvados gozar dos doces
panha mesmo' não estaria_ no lastimoso estado em fructos da paz, ficando impunidostão enormes cri
que· se acba, se Fernando VII cumprindo o pacto mes? Não é tempo por ora de uma semelhante in
social pronunciado em uma constituição que ac- dulgencia; não deve por tanto passar o decreto,. até
ceitou, não tivesse, em recompensa dos sacrifi- porque não se acha concebido em termos proprios
cios praticados, excitado naqu.elle desgracado paiz para produzir o seu devido effeito na fórma do
as,.proscripções de Syllae Mario. Mas e neces- nosso regimento.
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, oSR. RODRIGUES DE CARv.ALHo~Sr.;:p~deÍlte~ ":::E' fatalidade humana que nem·sempre os homens
.Eu tinha resolvido não fallarsobre a:materia.~m aprendão dailistoria a e-vi.taénales~a'imaior.parte

,.quQ=d~o~o~ãgeb~~e~~o~i~~a,~~~ãoé ~o;ez~' ~~~do~af°!Íli:di~~J~~~~~:~~
.igual áda maioria 4a assembléa, satisfaço-me'com cOIIlJ',Dis8!"ação': da pobi'ehumanidade," ~e .qnasi
·a votação, por não repizar idéas já desenvolvidas, sempre e o manto escuro com que·sepretendem
..a- de. ordínario, mellior do que eu o. faria, pela encobrir vistas sinistras de amizade, -ou de" uma
·muita erudicão dos honrados membros. . proteeção decidida para a melhor consecucão 'de-
· ':Nós não êstamos na posição dos advogados, que fins particulares. ' • -;' .
.ordinariamente maior honorario recebem pelo mais .E' maior fatalidade ainda au~ os mA.~m(lS exem-c
,extenso escripto, e nem ao nosso credito depeJ;l.de pIos destes males, acontecidoStão perto de nós, não ~
de sermos dífuzos,e falladores.Mas suppondo mesmo sirvão de abrir-nos os olhos, e de excitar a nossa

-que um, ou outro deputado nãoqueíra fallar, aonde energía pela seguranÇa. e estabilidade d9 systeDia
~está o direito de o increpar 't . . de governo que adoptamos; e da santa causa que

Ora se ninguem tem o direito de tomar contas a defendemos.. '.
outro, .muito menos tem de se attríbuir juiz no Sim, Sr; pre:.i.dente,eu deixaríà de levantar mí
fôro interno, decifrando o motivo porque cada um nha debil voz, seo cora,~ me não pulasse ouvindo

.não falla. Ouvi a um honrado membro dizer, que enunciar principios tão contrarios entre si mesmos,

.alguns deputados não fallavão por medo; é preciso e tão pouco cónsentaneosaos fins para.que nosj~
rebater esta asserção, .que acho injuriosa á assem- tamos aqui neste augusto recinto; e eu trabirlao
bléa.. mais sagrado dos meus deveres, .se:por mais tempo
· Declaro, que nem eu, e' assim reputo todos os gllardasse o silencio ; esupposto a materia tenhil
.illustres deputados, tenho receio de expôr meus sen- sido tão nobre quanto egregiamente dellucidada
timentos, nem reconheço em meus colle,gas o dí- pelos honrados membros que·me· precederãO, toda-.
·reito de mereprehender,â excepção -do Sr. presidente via farei algumas breves.reflexões paiamelhor mo-
·nos casos do regimento, a que eu der causa. tivar depois o meu vo~o. . '. . '

.Se é pois necessario que eu falIe, desejaria fazel-o Cingindo-me pois ã ordem. estabelecida no regi-
perante a nacão toda, ou ao menos perante esta mento que nos rege,. quanto ás primeiras discussões
cidadeinteíra;"'"""':voto contra o projecto de amnístia. das propostas, eu fallarei por ora sobre os incon-

Apenas o li, assim me decidi, tanto pela materia venientes ou vantagens desteprõjecto em geral, sem
que faz o 'seu object-o como pela amplitude com que entrar no exame e analyse de cada um de seus ar
está.concebido. Pela materia; porque- eIla é a que tigos ~m particular; e quan~o em mim coube~.pr~
eu jurei defender- a Independencia do Imperio, e curarei provar que tão longe estã o presente proJecte'
a monarchia constitucional-, e eunão podia deixar de conseguir os fins que seu autor se propõe,. isto
de ser perjuro concordando para se perdõar os que é, o de conciliar por um tão estranho modo a atrei
sedeclaravão ·contra estes dous principios consti- ção das pessoas dissidentes, e inteiramente avessas
tucionaes, que fazem a baze das mstituições politi- e inimigas do nosso systema, que- pelo con~rario
cas para que fomos congregados, . -semelhante_ medida: só serviria de. envolver-nos em

.Reunirmo-nos para formarmos nossos p'actos so- novos males; e de introduzir até no espiritopublico.
~es, ,e começarm()s por perdoar,. os que tem pu- a desconfiança de uns para ontros cidadãos,e talvez
.gna.do contra taes'fins, seria não só inconsequencia, o transtorno geral da ordem publica,ou pelo'menos
mas crime ; .mUito mais tendo aIftecido um decreto a diffic~dade de conseguírmos'a '. melhor e mais
de: amnistiapelo' qual.o·chefe da nação perdoou a prompta 'união que pretendemos; sendo· por isso
toãos osimplicadosemtaes crimes antes da.decla- semelhanteprojecto impolitico, injusto e perigoso"
nção,de nossa independencia; cumpra-se o decreto, e até contradictorio aos, finsâque se propõe, e
quanto a esses envólvidos nOJlrimeiro periodo; de- por'consequencia incapaz.de por ~lle se fazer obra
pois.da independenciadeclarada,'e abraçada pela alguma, e nos termos de :Ílãopassarâ s~gundadis
nação reputo um sacrile~daa idéa de amnístia; cussão, ou o que importa o mesmo, deserregeitado.
~em se traga-por. aresiJl'ãs amnistias concedidas E' impolitico,' porque.concedendo-sé{l~reste':
em Portugal:·aUi perdoarão-se os que tinhão sido projecto uma tão geraI e.illimitada -ammstia· aos
processados econdemn~dos .por seguirem as. dou- que directa ou indirectanlentesetemirivólvido.em
trinas qt1e hoje vogão;e não as çontrarias; aquelles objectos políticos pelo :quexespeita-á'sagrada cauSa
que em 1817 se oppozerão ás·tentativas daidesgra;" da nossa independenci~tàriamos,destemodoa
çadas victimas do campo de' Sant'.Anna, não s& não porta aberta para arep~tiçãó..dasmesmas tentativas
forão perdoados,· mas -até. não -se lhes admittio .contra o 'actual systema eoque,é:ai.ndapeor, ta],:
defeza,-por.mais. que.a tenhão requeridó.· vez desenvolvidas -com-maiorénergia'e ;audaciá;;

.Quanto aI? projecto,.a extensão com que abraça~la impuirldade dos· priineiros- eSforços;: porglte'
;todas, as .hypotheses, até actos perpetrados, consu- Sr. presidente, aimpunid~de.é,r. em 'verdade; além·
ID!ldos, J~~a~os ~ exec~tad~s,. é outro motivo _de de· ?utras, ~a.,das prinieiras causas da ~erpe- .
mínhacreJelçao. Temos amDl$tlas e temos perdao., ·traçao dos cnmespartícularmente qu,ando~aunm()o-:,
.. Se.e~·.as~e~b!éa.quer.começar· p~r- sejn.gerÍ.! ralí~ad~ e a dís~olução';,d<i~:cóstumel(~emso~re:-,
no qu,e e 'attrillUlçao do poder executIVO, nao· sera sahir amda IDal.S a necesSIdade do castigo dos reos:
n~ca;com'a parte.de me~voto, e J!lUito J?rin!lipal-O melhordosgovéin~s;é~~em.'duvidà.:aquelle;
mente.<JWlD.do a :appr()vaçao do proJec~o e. díame- em que ó.homem..IierveiSQ;tem :menos·occa5Íões de
trahil~n~. !>PPo.sta ,ao n~s~o:dey~r l!nman~.",,"".In.,. desenvol!er~:~e~::;m.:~víido~::plaiiôs;tendo. túdoá_.
d.~p~:tl,d~Cla. ~ lD.0n~hia.constituclOnaI.· '. . temer da:.i.1~I,::~5IUe;.fufallivelmente·punll'â· snas

-.~(§!l~'~C?STA.ÂG~::::"Sr:pr~dente.Prin«:i'7"maldades,;i@ai1do:ao .contrario:os:hoDiens. honra~
·:p~eI:p_?r"()!l<le··~em.-~omêçaraohontem_d()us ..dos nadate.Dlem, 'et~do;de!emesp!lrarda protecção 
~~~:~ep~itlui~s.-amda~e .desgraçadamente ded.o~~9..goyern<!~lDlpedir :os cnmes no seUllas..
op1Dloes contrllrias.. , . ,c1Dlentofpara,ass~ expressar"me, destruindo-o:s.-

:,; , . .•:-c:."" .~_.. - --- -- '. . .. " . ' .
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~tes pela inutilidadé eimpossibiJ.!.dade ?a sua pra-·· fenSivo, por pretend~rem li~-se pelos meios
ti~' .do que' pelo medo dos castIgOS, e o segredo legaes das culpas ou lIDputaçoes de que são accu-
unico na arte de governar. sados?

E' tamhem injusto e perigoso, porque além de Além disto será conveniente semelhante medida
ingerir-mo-nos em objectos fóra da esphera de nos tempos actuaes em que estamos, occupada a
nossas attribuições, e diversos do fim para que Bahia pelos nossos encarniçados inimigos, e pri...
aqui nos ajuntamos, arrogando-nos demais poderes vados ainda da união das nossas provincias do norte
que nos não competem, atacamos o grande prin- onde com particularidade dominão os nossos, op
cipiQ que deve f~!'t.;;llec:'.er e d~r toda a se~ç~ ao pressores, ajudados deSt,araçadamente pôr aquelles

,governo, a sua mdependenCla, um dos prmIeuos mesmos que em troco do bom agasalho, que em tão
attributos do poder executivo; porque Sr. presiden- amenas e ferteis regiões receberão, retribuem com
te, tendo o governo poder e vontade, quero dizer, a mais negra e insolente perfidia, tantos carinhos e
sempre que o governo possa usar das attribuicões a fortuna alli recebida?
que lhe competem harmonisadas, e em perfeito Não, Sr. presidente, semelhante projecto só ser
equilibrio, com os outros poderes, as facções nada virá de di1Iicultar a nossa maisprompta união pelo
poderáõ; mas ellas se tornaráõ perigosas no pri- que fica ponderado, lançando-nos em novos males
meiro dia em que forem temidas pela fraqueza do sem que por outro lado possa resultar conveniencia
governo, o que ã meu vêr é sem duvida o defeito alguma de tão extraordinaria, quanto intempestiva
que menos se lhe deve lançar em rosto. deliberação.
, Além disto o governo não póde ser responsa- Ultimo com as proprias expressões de um celebre

vel pelos seus actos, senão em tanto quanto esta in- politico francez: a força e a energia fundão os im
dependencia lhefôr garantida e segura: ora se nós perios; a prudencia e a justiça os consolidão; a fra
obstarmos ao ~esenvolvimento das suas medidas, queza porem e a p'recipitação nas suas deliberações
como Sr. presIdente, como poderemos nós accu- os fazem correr a passos largos para a sua ruina;
sa-lo't Elle então nos poderá dízer- vós me to- e nesta desgraçada hypothese, Sr. presidente, ore
lhestes os meios, sobre vós deve só recahir o peso sultado será de certo a anarchia, e por ultimo o
dos males que nos cercão:-e se penetrado da im- despotismo; porque o despotismo é sempre o pro
portancia dos seus deveres, ou convencido como dueto da anarcbia, e da dissolu~ão dos cos
Cleve estar, de que quanto mais extenso rôr um es- tumes.
tado, tanto mais a acção de aptoridade deve ser Resumindo pois as minhas idéas, digo gue o
concentrada, o governo aspirar a obter por arte e projecto é impolitico, injusto e perigoso, e até con

<astucia, ou mesmo por força esta independencia, tradictorio aos seus mesmos fins, e que por conse
esta medida de poder, que a imprudencia de uma guinte não deve passar á 2a discussão, sendo por
lei lhe recus~ que acontecerá 'I Accusaremos nós isso regeitado.
o governo? .r;u se elle resistir! Cederemos nós't O S A ..... . • S .
Então dominará, e com uma terrível e poderosa R. l\j)~~ J.!'-ACIL\Do. -. r: .presldente,
su erioridade. pouco !De deverlao unportar ~nnclplos geraes;

tonheço em verdade, Sr. presidente, a franqueza a q:uestão .é a va~tagem do proJecto, e a este res
do actual governo; faço justiça ao seu nobre pro- peIto. creIO que mn~uem respondeu a quanto oh
cedimento; mas tambem observo que as eircum- ~ectel contra elle, !1~nguem mo~ou que el~e fos~e
stancias podem variar e que se des!!racadamente Justo, que fosse politico E! convenIente, na sltuacao
se verificassem, o qu~ eu não espe:'o, ião tristes e~ ~ue nos él:chamos; m~guem mostrou. que e~le
i4éas, o resultado de uma tão desgraçada luta seria nao.osse pengoso e prop~o a causar mot~ e dis
ou o despotismo, se o governo fosse ovencedor. ou cordia entre os p~deres eXlsten~es,. e propno a con
a anarchia se nós o fossemosU correr para a I'1ll!1a do e~tado, mnguem most~ou

Longe, longe de nós tão medonho futuro, que por fim que o pr~Je~o na!> fosse pr0!D0ve~ aquillo
para sempre a Providencia aparte do vasto e rico mesmo, que ~ prmIelra VIsta s~ quena eVItar. Os
Brazil. . n?bres preoplDantes que faIlarao:.a favor, em nada
, DIustres ,espectadores que me ouvis, povos todos disto tO,carao, _antes se D!.etterao eJ:!! c!lusas es
do Brazil; até onde a minha fraca voz puder chegar, t~nha~ a questao, dem0l'8!8o-se eJ:!l mCldentes, e
não vos illudaes, e menos a apparencia do beIlo de1Xar~o de parte a tendenCla do_proJ~cto,.e a com
ideal vos seduza; aprendei com o exemplo de Na- petenCla nossa, que era a questãc? p~ana.
poles, de Hespanha, e do pobre e desgraçado Por- . O que. o nobre deputado o ~r. RibeIrO ~e Andrada
tugal; tirai proveito da experiencia que nos tem disse velO de longe, e ~odia talyez dispens.ro::~,
ensinado á custa dos nossos visinbos da America mas po~ nenh~ modo fOI combatid~ pelas opl~loes
hespanhola eum dia as,gerações futuras abencoa- co~tranas; vereI se é conforme ã razao. Eu aSSllD o
ráõ nossas 'obras, e melhor elogiaráõ a constancia creIO. . _
e firmeza do caracter brazileiro. Poz o !10~re preop1D~!e.a que,stao,_a quem com
" .'E' contradictorio este projecto aos seus' mesmos pete o direito de amDlS?~ _'t ~ naçao ou ao D!0
fins, porque ·lõnge' de conciliar a melhor e. mais narc~a 'I A meu vêr a dl'VU!ao é mcompleta, faltão
prompta união que pretendemos a estorva, ou pelo lhe ~da.dous membros, a assembléa só, Ol.l á as
menos difficulta. não só por dar uma livre entrada sembleaJuntamente com o monarcha 't Corramo~ os
á impunidade, ,como já acima a. ponderei,' como o~os por cada um d~st~ me~ros ; mas antes disso
principalmente porque semelhante medida não vejamos o que é ammstiano ngor da palavra.
póde ser applicada nas circumstancias' em que nos ' Amnistia é a lei que dispensa nas consequéncias
achamos. da commíssão de actos veaados, por 'outras leis, e
, COJ1!o, Sr. presiden~e, como ~oderemos 'nós1m- distingue-se de'agraciamento' em não, attender a
çar'mao de um,remedio quemveIla e confunde os pessoas dadas. - "
mesmos culpados, ã alguns dos quaes, , talvez este Quando se 'amnistiatem;.se em vista a utilidade
mesmo remedioseja ainda mais prejudicial e of- geral, quando se' agracia attende-se .ãs.-circum-
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stancias parti~ do agraciado. Dado isto, va- que só competeao poder legislasivo, o que não· é
mos á compe~I!CJa- o o . o • puramente o monarcba. . o ~

Qne compita a nacão o direito de aIDDistiar, ctelO O que me causou pasmo, Sr. presIdente, fOI
que ninlrnem do:viaa.. F e1Ia a unica e verdadeira faDar -.um nobre preopinante em amnistiaspara o
soberàDi:' neTIa reside essencialmente a collecção futuro; o que a meu vêr, é o maior absurdo. Toda
de todos os poderes, ?â:~untos fo~ão a soberania, a amnisti~ é para o passado, é o v~ lançado solJ!e
e que delegados divi ente forma0 outras tantas acLos praticados em despreso da lei, e que se Da9
de1egacões soberanas. fossem cobertos· por esse véo, deverião soifrer as

A suã. vontade é a colleccão das vontades in- conseqnencias necessarias dos aetos vedados. Uina.
dividuaes' a sua razão a colleéção das razões par- amnistia para o futuro seria a destruição das leis,
ticulares;' a sua força. o complexo d~ todas as seria ~a proclamação de impunidade, um conrr..e
fo~ separadas; e a razão e a força e que fazem ao cnme.
a sóberania. - Qa.ando se concede moa amnistia tem-se em con-

:Mas do direito se não segue o exercicio; em sideração um delicto, qu~ é porém. nocivo punir, e
todas as sociedades que se não restringem a pe- mais util não prose."auir; tudo rola sobre 0-passaifo
quenas cidades a experiencia mostroa a impossi- e o presente; nada sobre o futuro. E' a escolha.
bilidade da soberania e~ercitada por todos, e a entre dons males, o do castigo, e o da impuni
necessidade da del~aacão.Em quanto, pois7 não ha dade a que está reduzida quasi sempre a nossa as
dele",aação, a nação tém. o clireito e exercicio de pecie; as ~ircumstancias é que deciftem a erguer
amnistiar ; uma vez porem7 que delegou os pode- a bem relativo um mal absoluto, porem menor que
ras, já não póde mais ter este exercicio, ~m recla- o seno an~gonista. o • o
mar a delegacão, sem desmanchar a feItura sua. FOI porlsto que voteI contra a amnistia no nosso

Mas a qual·dos poderes delegados competirá o caso, por parecer-me que não havia mal superior
amnistiar, ao monarcha ou a assembléa! Âo mo- no castigo, que justificasse, ao menos politicamente
narcha certo se nã~ p6de conceder um direi~o q~e a impuni~adeo . " . . _
é acto de legislacao; se elle não faz a leI, nao Por maIS que folheIo a histona mmca veJo senao
póde dLc;pensar nella; seria anomalia no systema dous casos, em que se tenhãoconcedido amnistia;
representativo ,semelhante concessão. E' verdade l°, no fim de uma conquista para conciliar avontade
que em todas as constituicões se concede aos mo- do ~vo subjugado, e imprimir-lhe :erofuudamente
nuchas o direito de agraciár, bem que ene em ri- a idea da bondade do conquistador. E' politica dar
gor se resolv~, cOJ!lo a amnisLia, em disp~nsaode lei eol!l0.graça o ~e soe devia de justiça, pois quem lhe
restricta, porem, a pessoa ou pessoas, CUjas CllCum- re~llO, tiI!ha dl~eltO de o fazer, eelleIlenh~ de
stancias merecem 9:!!e se extremem da regra com- pumr a resistenCla; 2'>, quando desavencas pOlitleas
mum ; mas um é ditrerente do outro, como já no- dividem em dons partidos os membrôs de uma
lamos, e a conveniencia que aconselha a concessão sociedade; alternão-se os bons e os mãos successos;
de um, falla contra a concessão do outro; o princi- é incerto qual dos partidos tem razão, qual segue ~
pio de utilidade, que é talvez o primeiro priDeipio verdadeira opinião geral; se um suecumbe por fim.;
regulador em politica, é que é a fonte desta diver- que deverá fazer o oatro '! Encher a medida das vin
sidade. ganças, ou lançar um véo sobre os seus e alheios

E' util a uma nação, que exista em alguem o desvarios 't . _
poder de dispensar na sancção de um~ lei declarada Crei~ q~e não póde haver duvida na escolha. Mas
por sentença, não só porllue toda a leI, quando ap- este nao e o nosso caso ; é um punhado de homens
plieada, como é de neceSSIdade, a diversos casos, se que se oppõe, como dizem, á nossa orthodoxa dou
éjusta em um, é, mais ou menos injusta em ou- trina, e quer, ájorça, metter-nos no gremio da s~
tros, como tambem porque ainda justamente appli- impura igreja; é um punhado de homens ob
cada, p6de ser estivado seu rigor. scuros, cujo castigo não póde convulcionar asocie-

Mas a quem se podia dar este direito! A.o po- dade, não póde ferir profundamente a sensibilidade
der judiciario não; ao poder legislativo tambem do povo; não é a elIes applicavel a razão justifica0.
não; porque o seu exercicio depende de um juizo tiva das amnistias; anoDre nação brasiliense não
discriminado, que s6 a uma razão unica é possive}, participa das suas loucuras para simpathisar com os
e de impossibilidade, ou ausencia de paixões, o que sellS soffrimentos,sotrrimentos justos.iDtligidos pelà
não comporta a natureza de uma assembléa popular lei aos que violão os seus deveres.
naturalniente apaixonada.. Voltemos ao terceiro membro da divisão acima

Era pois util que só ao monarcha se concedesse., feita: compete só á assembléa o direito de amnistiar!
porque suppondo-se, em linguagem constitucional, Como assembléa constituinte, como convenção- ad
acima da esphera das nossas fraquezas· e paixões, hoc, é certo que lhe não p6de competir, pois não é
é s6 quem póde discernir o verdadeiro util da so- materia constitucional, .para o que s6 fomos con
eiedade, e por elle guiar-se; é s6 quem póde de- vocados, para o que s6 recebemos poderes. Como
eicm:o damno <pIe viria ã communidade de um assembléa ordinaria tambem não; porque em uma
castigo, .que aliás seria justo, qUando cahindo so- monarcllla constitucional não se encerra nena todO
~. um.a Cabeça llllerida ã nação, ou por serviços o poder legislativo.. .
feItos, ou·por serVIços esperados, desacorçoasse a Em todas as constituicões o monarchatem sem";;
uns, e abafasse· as esperanças. ~os. outro..s;. é só pre tal ou qual ingerenc1a nu legislação; não: digo
quel!l p6_de esm~rill?-ar bem.. a· mJnstiça pratIca nl!- que seja caracteristiea indispensàvel damon,archia';
applicaça? da JustIça theonca,. compaTaDâ.o a leI a razão p6de bem conceber monarchia,· em qUe'Q
com as CU'cumstanClas do caso e da. pessoa. . poder legislativo em nada seja commum aomonar'"
, Outra cousa-é amnistia; é um acto geraI, não at- eha; mas a meu vêr-não p6de a razãó conceber

tende apess~as, e.das cireumstan~s s6 se faz cC?mo amon~oa dure sem iDgerencia na !ei:,'ê
cargo das maIS :exteDsasemseu.am~)}toe opera- mstoa expenencla ·escudiaia:theoria. Esta: mg~
ções; - emfim· é·um acto·· puramente legislativo, rencia, assim como igual infl~nciasObre-osOll~



SESSÃO EM: 22 DE MAIO DE -1823 99
~ politicos, é.(PZein c.«!DSelTá o todo 5e!fl.d~ mesmo que tal aeto pede participacão de outro ramo
-conjllDtar-5e; sem ISSO senao tres poderes lDlIDl-del~~ é que não.~e competir a esta as
.gos, sem laço ~mmum, ~e redUZisse á hamionia ~l~ E:.um. aeto ~rdiDario_Pro~rio.de um poder
o seu inharmomco andamento. - leooislanvo Ja .determinado.. ~o e poiS projlrio.de

.A. historia nos proclama aprecisão de um poder uma assemblea ou antes convenção esPeciãl; Pór
cooservador; e na monarehia: outro qualquer que fim resta-me responder a uma argoicão, que creio
não seja o monarcba, é inutiL injusta. . -

. Nas guerras entre o parlamento e Carlos I, des- Disse nm .iIlustre preo:e~te que eu., com des-
appareceu_Iogo a camara segllDda, um elemento prezo do regunen~, servl:~e do nome do iinpera
conservador, e logo depois o rei, vietima de inau- dor, como de motivo e estimulante que obrigasse a
ditaViolencia -de partidos; creou-se uma re:e..~liea assembléa a a~der ás ininhas propo~ções por te
sem elemento conservador, que sneeedeu'! l!:.01 re- mor de coulJ:anar aqueDa vontade preponderante.
publica de nm dia.· O facto é, que não foi desta maneira que eu intlo-

Longe de nós esta perspectiva; acabaremos o po- duzi o argumento; o que disse foi, que vedando-nos
der conservador já esboçado pelos mesmos man- a meu vêr, o nosso juramento o acto de amnistiai' e
datos'! . que implicando a arnnistia um exercieio indiviso de

l\ão quero por isso dizer, como pensou um no- legislação, que me parecia não estar mais indiviso
bre preopinante, que já estejamos constituidos; á vista da declaração de um poder moderador, qual
disse sim, e repito outra vez, que achamos QS ali- suppunha a escolha de um imperador, e não podendo
cerces laneados; antes de virmos para aqui tinha a por outra parte dar-se participacão em l~oislacão ao
nação detêrminado por acclamação alguns pontos imperador na presente assembléa, era de temer qUe
constitueionaes; tinha estabelecido que a fórma do se fizessemos um aeto de cuja competencia não es
governo seria monarchiea e constitucional, isto é, tavamos nós seguros, déssemos nascimento a dis
representativa; e como quem quer os fins, quer os senções entre a assembléa e o imperador, que podia
ineios; como não póde haver monarchia representa- com razão julgar invadidas as attribuiçães de que
tiva estavel, sem que o monarcha tenha parte na estava empossado por acclamacões da nacão. E na
lei, tinha de certo modo nosadstringido ao com- verdade, se nós mesmos dUvidâmos, como não dli.
plemento desses meios precisos. V!dará quem tem interessescontrarios, e como pod~r

A nação tinha de facto dividido os poderes ; nos ~erente e que perde em.- tudo quanto avançamos
não podemos concentra-los. Toda a nossa tarefa se alem das metas recoilbeCldas docampo das nossas
limita, em minha opinião,- a marear as relações attribuicões! _.
entre os poderes já' divididos em maneira que seja O quê apresentei como motivo para a nossa deci:..
estavel o edificio que levantarmos, e tudo quanto são, não foi a autoridade e nome do imperador, foi
·fizermos deve assentar sobre as clausulas dos nos- sim os dictames da prudencia, que aconselhão não
80S mandatos; se fizermos o contrario, se passar- decidir em casos duvidosos, m6rmente quando da
mos nossos poderes, ninguem tem obrigação de acelerada decisão podem seguiT-se discordias e des
sujêitar-se. avenças entre as dIversas peças da macbina, de cüja

O poder monarebico, despojado das attribnições harmonia pende o bem, a prosperidade e a ti'ân
cque já a nação lhe concedê!8. e ~~ o nosso cium~ quillidade do povo.
lhe arranca, tem sem dunda direIto de TecorreraS' D __ •• S .
·nacão· assilil como se elle recusar-annnir ás nossas O R. Ih:lSRIQUES DE n.u~NDE.. -: r. presIdente,
-jusias'decisões de nossa parte está igual direito; levanto-me para fazer uma expb~çao. _ .
;é de ambos o 'mesmo o UltImo juiz a nacão so- O n?b~e deputado e!lganou-se, eu nao disse ~e
berana. ' ,. - a. ammstla era um~ leI de f~t~o; pelo con~rano

Sr, presidente, um nobre preopinante, pareceu tl!sse que, a meu ver, a amUlstla era_ uma }el be~
-oonfundirpacto social c.om determinação de consti- di1ferente d.as out~s,. po~ue estas nao olha0 para
tuição e até c-om legislação commum; e bom que o. passad.o e a amDlstla nao pensa no futuro, e que
distin!rclmos cousas tão diversas. Tres são a meu era por 15S0 q~e eu votava ~gora contra ~lla. _
vêr o~ degráos da organisação social: l0, indivi- Qua?to ao diZer que el;1 tinha calummado, ~aoJ
duos dispersos, se e que jámais os houve ou ao assoo·,. porque. al{lll se disse hontem que o_Brazil
)Denos familias separadas por amôr de sua conser- estava Ja con~tllUldo Jlelo facto da acclamaçao, e· ?
vação e talvez principalmente arrastados por neces- qu~ e~ fiz fOI concl~llr. que nesse caso es~ ass~m
)lidade intellectual e moral, reunem-se, para que a ble~.nao e!,,: ~onstltulDte. Se a conclusao. nao é
fórea collectiva escude a fraqueza individual; para legItu;na fOI JUIZO meu. Talvez no ~ogo do dis~o
'estéprimefro pacto é mister unanimidade, s6 é parte eu dissesse alguma co~sa qu~ fensse o.. me~~e
.da nova.sociedadéquem quer. de alguem, ~em .~e n~o e~teJa persuadido di:;s~,
. Dádo este primeiro passo, segue-se o segundo, ~rque eu naodisse-lsto e. <It!e. é democra\?a
iStQ é

l
estabelecer a f6rma de regimento da socie- se que era recorrer a pr~~lp~s democraticos,

.dade Já formada,.e neste degráo basta a pluralidade CJ.uando ~e era abertame!1te _lDlDllg~ d~ .demo~r~-
não de um corpo mas da nação inteira. elas.... e 15tos6 tem app~caçao a pnnclPlOS' geRes

, . e nao a pessoas em particular.
P.or !i~, estabele}llda a ~6rma ~o governo, o corpo FaUei de principios. democraticos, porque hoje

,o~ _lD~~O,. $la.f! a,!"azao SOCIal, faz _aetos,. sao não tem lugar, .~o cODio antigas moedas' achadas
oDngã1onosp~.a ?a~o tllda, quan~o ~o .!'s actos debaixo de velhas ruiIias, que já não corréni' e
te'stil.tata(~OS da plutalid~de,nao d~ D:açao lDtelra,.m~ apenas servem. para museu; são. principios- qile se
d~ s6 corpo que leglSl~. ;Applicando est~s prJ!lCl: encontrão nos livros, mas·peIos quaes nos não,de-
~l?s.é. el~ lJUe a ammsl.la~ .ser obrigatona e vemos regei. .. . .'
mister..que s.eJaa:cto't!e quem legisla; mas é aas=I~.. Todavia: se disSe eouSlr que- :magoáS$e; d~laro
semblea só. a que legISla? Em nossa aetual quadra - ~. . minha" ~(f' .. .

nã~ es~do ~da determinada ~ divisão do p~der que.nao ~~l ~s~.a. . ...~~~.',. .' .. '.
legislatIvo podiap~eeer que SUB, mas por 15S0o-Sa; ÂLENcla:-=-Sr. presIdente, como eu vo.
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~ -vo~ e -v()~i sémpre ~ lavor da amnistia, é b~.compete_dar «: suspend':l'. a lei, como remedio
n~o fazer~ declaraçao. r _ poIitico em .enfemudad~politicas. Em. vão quatro
._-Tudoquanto se~ dito em detalhe acerca. d~ carcundaS,e esses-escnptQres de. embua nos rou~

,artigoS do proieeto é fóra da ordem; nósesf.amos hão fastidiosos m~entos com seus artificiosos tra---
na~~~~o e aqui ~se~ta em these d~~. mas deservili$lDo e~adulaçã.o~ . - -:.- - _
vemenC?a ou des-:onvemencxa de uma amnistia; - InIeliz a minha patrià·se a sua solte·- dependesse
n~ 2& e que caberia fazerem-se .as emend~ e res- dos capciosos tramas "e infulsas doutrinas de cor
triccões que parecessem con~ementes. tesãos e diplomaticos corrompidos -que .ellá não
- Nlng1!em. talvez se lembrana de approvar o pro- conhece. '.
jecto tal quàI eRe está; o que se quer é approvar - - . - . -.
em these uma amnislia e é nesta hypothese que eu Quer emnm a naça~ ? ~edio _a seusmal~,

'vôtéi e _ainda voto, porque acho conveniente esta d~nde elle lhe podem Vll", a.~eEdade bem ~nteD-:
medida. Embora não seja approvado o projecto, dida, baseada em uma constltuIçao prudente,J~
resta~me a consolação de ter procurado com mi- =e e moderada, sem a qual nunca podera ..ser.
nhas pequenas forças remediar os males da huma- -•
nidade e muito principalmente os de uma poreão O SR. PEREI1lA. DA CUNHA. (Não o OU11irão'os
-não pequena de biazileiros que gemem opprimiaos taihygraphos.)- -
sem ~tilidade, antes em grande prejuizo da causa Alguns Srs. deputados se levantárão para mos-
publica. . tTar ta d- - ~ó d d .Voto pois que o projecto passe á 2a discussão, . que es. lSCursOS eral? "" ra a _or em, Jlo~
para então se fazerem aos seus artigos as emendas somente se ~tava se conVl}lha ou nao a. ~tla
que parecerem neeessarias. propo~, e. Julgan~o suffiClentemente_ discutIda a

.•.. materla, fOI requenda pelo Sr. Mumz Tavares a
_ O SR. D~: - Eu Ja. disse que amda parecen- votação nominal e geralnlente apoiada; e proceden
..do-me o proJecto exee~Slvo] tomado absolutamente do-se a ella venceu-se por 35 votos contra- 17, que

eJ;.D toda a. s~a e~~o, Jul~va eomtudo c_onve.- não passasse o projecto á 2- discussão.
mente deCIdirmos Ja se nós tinhamos ou nao di- _ .
reito de amnistiar, e como desejo ser coherente Votarao c0I!tra, os Srs: FrancISco d~ Çhagas:_
.aosID~ principios direi quae~ são os meus dogmas Santos, J~aqw.~ ~ernardino de Sen~ RibeirO ~a
politicos, affirmando desde ia qu~ é: um delles o Costa.. Jose BonifaClo de ~drada e.SIlva, .A~tomo
maior bem_da nacãQ no -meio_àas eireumstariCiaS; ~odrigues Velloso, MartlID FranCISCO RIbeIro de
ora por-éste .prinéipio -O nosso- _imperante, "quando Ã~<!rada;~ José:... .AJ:Ot1~..e. de T~n.edo Rendon, José
afuda'principe regente decidio-se a ficai entre nós; Ricardo da Co~ AgUIar, ~~ClSc9.d.e Paula Souza
porque justamente assim Ih'o fez entender o povo e ~ello~ An~mo Ca!lo~ Ribe~o de A!ldrada,- Bel
que convinha ao maior bem do Brazil. chior PlnheIro de OliveIra, Jos~ Joaquun da Rocha,

- A eamara desta cidade lembrou-se de o acclamar José de Rezende Costa, Antomo da Rocha Franco,
imperador (já acclamado extemporaueamente em João Gomes da Silveira Mendonça, Manoel José
clubs nocturnos), escreveu ás outras eamaras e cha- VelIoso S~ar~s, Manoel Ferreira da Cama~, Lucio
mou á sua opInião todas as pessoas que pôde. Soares TelXe_Ira ?e ~ouvêa, Manoel Ro~gues da
(A: ordem, á ordem). Costa, Estevao Ribeiro_de Rezende, Jacmtho F~-

Mas emfim foi reconhecido pela nação brazileira tado de Mendonça, barao de Santo Amaro, Antomo
que lhe tem predilecção e á sua dimnastia; porque LUlz Pereira d.a Cunh~, Mano~l Jacintho Nogueira
não haviamos de escolher um sapateiro para nosso d~ Gam~ .Jose Joaqwm Carneiro de Camp~s, Igna
imperador, e sim a quem a nobreza natal influe CIO ACClOli de Va~concellos, Caetano .Mana Lopes
como prestigio ainda neces~o para o respeito d~ Gama, ~osé An!-omo Caldas, José de SOl;lZa Melll?,
povo e assim quanto competIr ao monarclia cons- VenanclO He~ques ,de I!-ezende, FranCISCO Mumz
titucional, se Ihe ha de dar. Tavares, FranCISCO }'errell'a Barreto, Manoel Igna-

Conhecendo eu porém, como dous e dons são cio çaval~nti de .Lacerd~, D. Nuno Eugenio de
quatro, e como esta casa é maior que uma de suas Lo,?-o, Joao Antomo Rodngues de Carvalho e An
portas, que nenhum poder lhe vem aliufUlé, senão tomo Navarro de Abreu.
da n8:çá?, iá entã? c0!1vocada para uma assembléa Votarão a favor, os Srs. Antonio Martins Bastos,
constItumte e_IeglSlativ~, e sendo nós.o.s represen- Diogo Duarte Silva, Candido José de Araujo Vian
tantes da naça.o ?omo nao nos competirá o poder de nà, Antonio Gonçalves Gomide, José Custodio Dias
conceder amnísti~? E~ est?u certo que oscJ1~~~e- José Antonio da Silva Maia José-Teixeira da Fon~
sentantes da naçao nao .ha~ _de ser mes os seca Vasconcellos, Manoel José de Souza França,
qu~do marearem as a~~çoes que devem com- Luiz Ignacio de Andrade Lima, 19nacio de Almeida
petIr ao monarcha constItuclOnal; mas por ora ~e Fortuna, Pedro de Araujo Lima, Augusto Xavier
-exerc~ !Íe facto poderes que os representantes na~ de Carvalho, José Ferreira Nobre, José da Cruz
marearao por n~o poderem ob~ em ante~e~so a Gouvêa, Joaquim Manoel Carneiro da Cunha, José
s~a represen~çao, comtudo, ~ndl!- _po;r direIto e Martiniano de Aleucar e Manoel Pinto Pereira de
~tulo ~egal, nao se sabe que l!-t1nbwçoes terã, e por Sampaio. '
15S0 nao entendo os preopmantes, que parecem _,' --
dizer estar jã feita pela acclamação uma especie de O SR. PREsmENTE assignou para a ordem do dia
meia constituição; o que para mim são heresias em a continuação da discussão dos artigos do regimento
politica.· da assembléa e do projecto do regulamento para a
- Nós e só nós é que havemos de fazer toda e nem redacção do Diario.
o imperador é capaz d~ de~ de a l!-ceitar, p~is que Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Mâ-
ha de ser conforme a r~a~, _eqwdade ~ J~tIça noel José de Souza França secretario
dando-se-lhe aquellas attribmçoes que sâbIa e Judi- ' - •
cialmente lhe competirem.

E' por consequencia certo que s6 a esta assem-
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.- cRESOLUCÕES DA..:ASSEMBLtA.· c:,

.' '". . •.. .", - ~ - . . ~. . - ..... "',',.

- Sessão em ~3 de Maio de ~8~3

.PIiESIDENClA DO SR. BISPO CA1'ELLÃo-M6a

PA.lL\- JlARTIH F'1UNCISC~:~EIilOD~:~iliJ.

~.é:~~/~Sr~-i~blé3::'~co~ti~
tuiilt~;e;l~~~~~'.~Pe.n0 dl;). Brazil, ;manda
remetter ao governo a -CÓPlâ mclusado parecer das
coIDDÜSSões)iécolonisação e fazenda, sobre a repre
sentaçãó-da eamara da-villa de S. Jorge dos lIMos,
e que lhe -foiremettida pelo ministro e secretario
de estado dos negocios do império em officio de 9
do corrente, e ordena que pelotbesouropublico,
pão só: se fação as despezas apontadas no mesmo
parecer em favor dos colonos allemães aIli chegados
eqúe depois vierem, e se determinem as pro\iden
cias que se júlgarem conducentes ao seu melhor as
ta~lecimento, mas que até sejão auxiliados, além
daquelles, com todos os meios de que precisarem
para se conseguirem .os melhores resultados da re
ferida cólonia emquanto a assembléa não decreta
regimento que preencha em geral os fins da coloni
sação.' O que V. Ex. levará ao conhecimento de
Sua Magestade. Deus guarde a V. Ex. Paco da
'assembléa; em 22 de Maio de 1823.-José.Joâqui·nt
l?arneiro de Campos.

-aditamento á -indicação _do Sr. barão de Sauto
Amaro; mas .que o 2" era uma indicacão.inteira
mente nova, que devia ser diseutida•. :Foiapoiado.
- o En'trou-:Se •po~ .. em d~~? -e appróvou-se o.
1 .alt. .como aditamento a mdicação do Sr~barão
de_Santo Amaro.· Passando-se ao segundo e resol
vendo-se _que se. devia crear - uma commissão
enLrou~e em dUVIda sobre a denominação que se
lheda~, ~erendo uns que se chamasse de segu
rança pttbltca (ao, que se 0Ppõz o Sr. Costa Aguiar
para que ~e nao pensasse que a nossa situacão
~Lava arnscada) outros de commu1lica.c<io miniSte
nal e outros emfim commissão ad hoc:e depois de
al~~ debate _~eci~io-se que se crea~e uma co~
fm,$..~a? dej;olt{tca t.n!erna, que recebesse todas as
partlClp~çoes e notlcla~ que o governo' enviasse á
a~emblea, na conformIdade da referida indjcacão e
~ditamento, afim de que examinando-as désse êonta
~ assembléa. em. sessão publica ou secreta. como
Julgasse necessarlO.
• O SR. SECRETARIO FRAN~ disse que estava sobre
a mesa uma. re~resen~ção ~irigida ao Sr. presi
dente pelo cldadao Joao Jose Pereira Sarmento
mas que lhe faltava o reconhecimento da assigna~
tura . po~ tabellião, na conformidade do regimento
pr0!1S0no da a;;sembléa. Hesolveu-se que se lhe
lDdica~se pelo hvro da porta a observancia desta
formalidade.

Passou-se á ordem do dia; e comecou-se pela
. Reunid9s os Srs. deputados pelas lO horas da discussão do projecto da redaccão do 'Diaria no
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentes 51, resto do lo art. onde diz-dous êscriptuiarios 'com
faltando por molestos os Srs. Couto Reis, Rezende o ordenado de2QO$.-(Sessão de 16 do correnle).
Costa, Gama e Carneiro da Cunha. . O SR. ANDl\ADA MACHADO: - Eu não vejo neces-

O SR. SECRETARIO FRANÇA leu a acta da sessão sldade alguma destes dous empreo-os; e lembro-me
antecedente e foi approvada. - ihe em Portugal os não havia. Diz~se no capo ~o que

O SR. PRESIDENTE.anuunciou que estava á porta 1 es ~oca pas.qr a limpo as notas dos tach)'graphos
_da assembléa o Sr. deputado pela provincia de Per- e cop.lar ?S trabalhos do redactor: mas eu creio qul't
nambuco Manoel ~aetano de Almeida e .Albuquer- a prmIeua -destas tarefas pertence aos mesmos
que; e sendo' introduzido pelos Srs. secretarios, tachygr~phos e a .se.gunda a~ l'edactor. Porém
prestou o juramento do es"tylo e tomou assento no quan~o Isto .Sê admlttlsse, um seria sufficiente para
congresso. abreViar maIS o trabalho.
. 0. SR. MAa:-Hontem quando o Sr. barão de O SR. ARAU.tO VIANNA. :-A commissão julO'ou

Santo Amaro Pt:0pôz a ~u!1 indicação, decimo-se que necessario dous escripturarios, porque os lachy~a
o governo deVIa partICIpar a assembléa o estado ph.os costumão decifrar .as .no~as, escrevendo ode
:actual da nação; e eu proponho agora que o balX? de cada uma. a sua slgmficação; e depois é
mesmo .governo faça saber á assembléa as no- preCISO passa-las ahmpo para o redactor as enten
ticias do dia assim internas como externas, quando der melhor. Se os .mesmos tachygraphos forem
interessarem de alguma sorte a seguranca do es- en~egadosdisso l~var~õ mais tempo e andaremos
_tado e a estabilidade do Imperio. E como reconheco m~ls atr~ados. Ale~ disto .os escripturarios não
que nem sempre se p6de dar a essas noticias toda"a erao destmados s6 a este serVlCO; deverião tambem
publicidade, principalmente emquánto se não fa~er. as cópias dos. documentos que entrão no
to,narem ;todasas me.didas convenie.ntes, proponho Dt{l.no e as que preCIsasse a commissão.Portanto
tambem .que se nomeIe comurgencla uma commis- se a assembléa decidir que se supprimão estes empre
-são,(que' já foi aqui requerida) para examinar gos,.ficaráõ alguns.. dest.es trabalhos a .cargo dos
essas- noticias e dar conta dellas á assembléa..A officlaes de secretarIa, como succedia em Portugal.
minha'indicação -é concebida nestes termos. . O SR. AXDlUDA E SILVA: -Parece-me que um é

n€cessarío para fa~ilitar os trabalhos da redaccão.
_ cc INDICAÇÃO O SR. Ar.ENC~R: - Igualmente sou de pal'~cp.r

« Proponho: 1.0 Que o governo faca saber á que basta um so; mas tambem acho. que se lhe
assembléa todas as-n?ticias _do dia, tanto intema~ d~ve ,dar ~S por mez. ~ n6s davamcis a dous 200$,
como oexternas, 'que mteressarem a seguranca da nao e mUlto que a um que fica com todo o trabalho
.nação'e a estabilidade~do ·lmperio. "demos 25$, que é qnanto. se arbitrou aos tachygra
"«'2~~ -Que se -nomeie -uma_commissão.particular,phos-da ultima ordem.

;a~quese:-dirijão 'essas noticias e os documentos que .Propõz-se- amateria á votação· e decidio'-se _que
'lhes· disserem',respeito. Paço da. ..assembléa;,23 -de houvesse um s6 escriptllrario, romo ordenado ,de
:lIài,o:)ªe"l~;;-Josi·Afl,tonio da·Sil'l1aMaia~ ) - 25$ ~nsaes ..
<'_:~SR2'I~cllÉT.w(j'F~ç.deusegtmda:veza indl~ . O para~~ho-que tr~ta do servente do Diariofoi
-caça0 e disSe qu~ -~ontiIiha --no .1" § -um perfeito approvado.

9.R
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.Passou-se a discutir o ultimo do arugo que diz
um administrador, encarre.,aado da venda do Diario,
.com o·ordenado de 400$000.

O SR. ANDRADA MACHADO:·- Este· administrador
é inteiramente desnecessario. A commissão manda
para a imprensa os originae~; os qu~es _voltando
unpressos, são por elIa remettldos ao liv.reuo e este
.os Tende por UlD tanto por cento. Não veJo para que
seja preciso tal lugar. .

O SR. FIU~CA: - Tambem me opponbo a que se
dê ordenado aó administrador do Diario; o que de
vemos dar-lhe é conveniencia na venda, um tanto
por cento. Em uma palavra isto é objecto de. espe
culacão; nada de ordenado.

O~SR. NOGUEIRA G.A3I.\: - Eu acho qUe se deve
encarregar á commissão est~ neg_ocio, q~e não ~ tão
simples como parece, pOIS nao conSIste so e~

mandar os Diarios a um livreiro para os vender; e
preciso que haja quem receba assignaturas, 9u~m

se encarregue das Tendas e quem remetta os Dwnos
para as differentes provincias. Portanto a commissão
deve procurar esse homem e fazer com elle os ajus
tes precisos, pelo menor preço possivel, com tanto
.que se promova a maior circulação do Diario.

O SR. RIBElRO DE ANDRADA:""":Parece-me que a
commissão póde encarregar-se da communica~o
com as provincias, uma vez que as ~ar~ seJao
obri!!adas a subscrever e tratar com um lIvrerro, ou
mais~ para a venda dos Diarios por um tanto por
cento.

O SIl. /ARAU.TO VIANNA: - Se a commissão ficar
encarregada da correspo~denci~ çom as p~o"incil!-S
terá moito trabalho e sera precIso'um escnpturano
para tomar sobr~ si a esc~ípturação e ~ís~ribuição
aos Diarias, debaIXO das VIstas da comIDISsao.

O SR. RIBEIRO DE ANDIUDA.: - Eu não sei como
se considera grande o trabalho da correspondencia
com aS provincias; porque sabido o nUlDero das
camaraS de cada província, são tantos os Diarios
quantas as camaras, remettidos ás respcctivas ~a

becas de coniarcas pelo governo provincial, a quem
se 'deverá escrever para fazer esta distribuição pelas
comarcas; de sorte que a correspondencia 'da com
missão é s6 com o governo de cada provincia,
sendo precisos tantos massos de Diarios quantos ~ão

os governos provinciaes, para os distribuirem ; ora
limitando-se a isto a correspondencia não a acho
muito complicada.

O SR. FRANCA: - Não convenho, porque é sobre
carregar a commissão do Diario com um trabalho
que não é proprio dos deputados. O que parece
.uma circulacãomui simples, é talvez uma tarefa
mais penosa' do que. se pensa á primeira vista. E'
.necessario abrir contas, haver certa escripturação,
emfim ha trabalho não pe,\ueno e ~er~a d~ tempo;
e em tal caso não poderá a comTDlSsao cUIdar nos
negocios da assembléa, por estar occupada em um
mercantil.

Por consequencia entendo que a commissão deve
fazer quanto fôr preciso ~éque o manuscripto vá
para a imprensa; e que tudo o mais o encarregue a
-quem bem o desempenhe.

O SR. ANDRADA MACHADO: - Eu creió que ha um
methodo mui singelo, sem sobrecarregar a commis
são; e é remetter esta os massos promptos ao.
ministro dos negocios do imperio e manda-los
elle para as difIerentes pro'V).neias, 'fazendo-se as
communicações na s~cretaria.

O SR. A!mRADA E SILV.-\;-Issoé desCarregar
um para carregar outro•

O SR. RIBEIRo DE Âl'o"DR.\DA: - Eu .estou persua
dido, como já .disse, que se p6de simplificar muito
este trabalho ; e se não fôr ao ministro do imperio
vá ao 'da fazenda. Pelo thesouro se hão de fazer
todas as despezas de papel; impressão, empregados
etc., e portanto receba o theso~roducto das
vendas e fique tudo a seu cargo depois que as
folhas estiverem impressas.

Alguns Srs. deputados declararão que fosse de
tudo incumbido o ministro da fazendã.

O SR. ARAU.TD VIAl\"NA:-Como se propende ge:
ralmente para que vá ao ministro da fazenda,
tambem a isso me conformo; mas sempre direi ~e
o que parece muito simples ao Sr. Ribeiro de
Andrada reconhece-se, depois de meditado, que tem
sua complicacão: quando nada é preciso um guarda
livros um escripturario e haver tal qual systema de
comptabilidade com as provincias; ora isto é o que
se quiz evitar quando se propôz a creacão de em-
prego de administrador. -.

Propondo-se a materia á votação venceu-~e que
ficasse supprimído o emprego de administrador; e
que fosse o ministro da fazenda encarregado da
impressão e e3:traccão do Diari.o, dando sempre
conta á commissão. • ~

Seguio-se o art. 20 , ao qual depois de lido disse
O SR. Ai:\"DRADA E SILVA: - Eu approvo a parte

do artigo em que diz que a proposta dos emprega
dos será feita pela commissão, precedendo exame
da sua capacidade e conducta; mas opponho-me á
outra parte em que prohibe que se dêm para f6ra
apontamentos do que se passa na assembléa, por:
que isto é contrario ao interesse que resulta da
maior publicidade dos nossos trabalhos.

O SR. ARAU.TO VIANNA: - Sr. presidente, a com
missão teve em vista facilitar a vendll do Diario ; e
por isso no artigo se prohibe que se communiquem
extractos das sessões; pois sahindo nos periodicos
e seguramente com mais brevidade do que no
Dífl,rio da assembléa,' não terá .este extraceão
alguma. Além disto quem qnizer dar sessões no seu
periodico, pague a quem escreva; e não tire o
tempo aos empregados no serviço da assembléa;
nem elIes são tão aptos que sirvão para tanto.

O SR. ANDRADA MAcHADo: - E' justo; os que
quizerem ter tachygraphos podem tê-los; mas
paguem-lhes ; porém pagar-se por elles, não en
tendo..

Fallarao alguns outros Srs. deputados; e por fui1
foi a'pprovado o artigo com o seguinte additamento
- VIStO achar-se facultado no regimento da assem
bléa, art. 35.

Passou-se ao art. 30 , que foi approvado ; e entrou
em discussão o art. 4.0

O SR. Ar."DRADA E SILVA: - Tenho que dizer tanto
sobre a materia como sobre a f6rma deste arti.~go.
Quanto á materia, digo que é muito amplo o lloder
que ali se dá ao redactor de fazer entrar os papeis
no Diario por inteiro ou por extracto; pois não
deve pertencer-lhe, n.em á commissão, a faculdade
de ajuizar quaes são, por sua importancia, oSc/lUe
devem· dar-se por extenso ou em resumo ; isto s6
podia pertencer-nos e a mais·ninguem; e por isso
sou de parecer que todos entrem por inteiro- no
Diario. Quanto á f6rma duvido que e~ja bem em-.
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argumentos que se fizerão a respeito do Sr. presí
de~teresponderou não ao discurso doImpérador, pu
zerao elies na bocca de Sua Magestade. Ora estando
as co!Jsa5 n~te e.stado: como qualquer dos senho
~s pode verificar rodo a secretaria ver as notas de
cifradas, parece que ao menos por ora, se quizer
J:!los ter Diario não póde coarclar-se de toda aquella
liberdade ao redactor.

O SR.:' PL\.S.:-Eu tambem _sou de voto que não
se admIttão discursos que se nao pronunciarão.

O SR. CARAEIRO DE CAXPOS :-llas se examinando
a falIa eu vejo que a não tirarão, parece-me que
devo ter a faculdade de dar a que pronunciei na
assembléa.

.O SR. A1'l~RAD.\. ~l\.CHADO :-Eu cuido que disso
mnguem dUVIda; o que pretendo é que não se dêm
outras diversas das que pronueiarão.

O SR. ARAUJO "VÚ:-'"NA :-Eu convenho que se
supprima essa excepção-salvo etc.-; com tudo
d~rei a razão porque a commissão a julgou conve
DIente. Alguns Srs. deputados, não tendo talvez o
dom de improvisar discursos, e podendo aliás for
ma-los elegantemente á banca, ficarião desconten
tes se não os pudessem publicar. Eu pela minha
parte nunca os farei assim, direi sempre o que me
lembrar, mas não se julgou acertado que outros
perdessem o seu trabalho.

pregado o verbo incumbir,J>orque é activo e não
- neutro e por isso deveria dizer-se, incumbe-se e
não, incumbe-lhe.

O SR. AIu.UJO VIAIDiA.: - Ainda que muito res
peite os conhecimentos phylologicos do illustre
preopinante, que gastou largo tempo ao estudo da
língua portugueza, não cederia talvez á sua obser
vacão, por ter classicos de boa nota com que autonse o uso do verbo que injustamente censura;
sendo porém cousa tão insignificante não duvidarei
que se substitua cumpre-lhe a incumbe-lhe, que é ()
mesmo. Isto quanto ao defeito da fórma; quanto
porém á materia, não julgo que da letra do artigo
se possa colligir que fica ao arbitrio do redactor o.
inserir as pecas no Diario por inteiro ou por ex
tracto; a aesignação é da assembléa; e o artigo
nem á commissão dã tal autoridade.

\) SR. ÁNDIL\.DA MACHADO :-Se désse este poder
á commissão, ainda eu o admittiria; mas parece
dal-o ao redacLor, que é peior. Oartigo não estabe
lece regra certa, não designa quaes são os papeis
que .devem ser extractados" e quaes entrão por in
teiro ;' e esta declaracão me parece necessaria. Eu
a faria assim-á excépção das actas que serão por
exlracto.-

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA :-Eu creio que tudo
fica conciliado emendando assim-que devem en
trar no Diario, tudo por inteiro, á excepção das
aetas que extractará com fidelidade e concisão.- Q SR. CA.!!-"·..EIRO DE CAlI1'os:-Parec~me q~e O

. artIgo poder-d passar emendado da maneIra segUInte
O SR. PRESIDENTE propôz ~e ? artlgo se appro-l-salVO se fossem de memoria exposta na assem

vava com a emenda do Sr. RIbeIro de Andrada; e bléa.
vencenodo-se que sim, passou-se a discuttir o Tendo falIado alguns Srs. deputados foi appro
art. 5. . . v~do o.artigo pondo em lugar de--salvo se le7~do
_O SR. ÁND~ADA ~CHADO :-Todas as attribUI- $tdo .pnmeiro trabalhadas d~ espaço forem de me

çoes ~e se da aqUI ao redactor tendem_sómente.a mona expostas na assemblea-a seguinte emenda
fazer orilhar gralhas com p~nnas de pavao; eu qUI- -salvo se essas mesmas falias fossem repelidas na
zera que todos os discursos sahissem com o cunho assembléa.
proprio, com o estylo difuso ou conciso de seu Se'rnio-se o art. 60 e a respeito delie d·ss
auclor; mas deste modo apparecem todos com as t> I .e
mesmas vestiduras. Agora o que eu não consentirei O SR. COS~A AGUIAR :-Pare.c~-me mUI pouco
jãmais é que, na fórma do artigo, se permitta que o espaço o de:~ horas para a rens~o das falia~ pelos
redactor possa substi~uir ás falias recolhidas pelos s~us au~tores, succede que em al.,umas ~essoes fal
tachigraphos, outras diversas d'elias, quando tive- lao, ~UIt?S senhore~, e fazem longos discl1!S0s, e
rem sido trabalhadas de espaço, ou exposta de me- sera ~I~C~ que eU?- tao curto prazo tudo se veJa: Eu
mona á assembléa. SubstItuma tres dIas.

O redactor não deve acceitaf falla alguma uma O SR. ARAUJO VIANNA :-A commissão teve em
vez que os tachigraphos a não recolhão ; é verdade vi~ta .abreviar quanto fos.se possivel a impressão do
que por ora quasi nada escrevem do que nós dize- D%ano; com tudo convirá em que sejão tres dias.
mos pois tenho visto longas falIas reduzidas por Accrescento tambem que talvez seja uLil mudar-se o
elles a quatro palavras, e isto ha de remediar-se de lug~ em' que deve estar exposto o Diario em manu
algum. modo; mas logo que elles tiverem sufficiente sCIlptO para.os Srs. deputa~os retocarem as suas
hallilidade para escrever as falias, não deve acceitar falias. O artIgo lemb~a o gabmete da ~edacção, mas
o redactor outras diversas d'aquellas que elies es- sendo.esLe em lugar mcommodo, podIa ficar na se
creverão. Demais qual é o meio de conhecermos cre~arIa.
.4J.ue as falIas que se levassem ao redacLor tinhão O SR. ANDRADA E SILVA :-Deve ser em gabine1e
SIdQ antes trabalhadas de espaço? Em uma pala- particular; na secretarta ha outros negocios. Tam
vra o que as fizer ~e esp~ço decore-as, ou passe bem voto que se augmente o prazo das 24: horas.
pelo desgosto de as nao ver Impressas. O S F N' c tart· d d nh. '.. R. RANCA:- a se re a e mo one um.

O Sa.R?DRIGUES DE CARVALHO :-E' pr:ecIso q:ue E" preciso não confundir os trabalhos. Uma sala
a. assemblea· conheça o estado dos tachlgraphos. qualquer serve para isso.
Em .umas falIas que hoje li e que o official-maior . _ ... .
me mostrou, ninguem parava com riso; não havia O. SR. ARAUJO VIA.~NA .-Entao d~sI~~-seoutro
;nexo nem deducção de idéas ; umílS proposições sem gabroete, p~rq,!-e o actual d~ redacçao e situado em
verbo, outras sem nominativo; em uma palavra, parte do e~~clO q~e ha ~e rocommodar os Srs. de
tudo o que li· só servia para rir. Portanto ou se não putades, pOIS preCIsa subu. .'
hade imprimir o Diario, ou ha de dar-se ao reda- _ Fizerão-se ainda algumas observações; e afinal
.ctor faculdade de consultar os auctores das falias. decidio-se que passava: o artigo eom as duas seguin-

Entre outras que se lerão hoje, vi uma em que os tes emendas: l."-Tres dias em lugarde 24 horas:



Sessão em U de Baio de ~823

PRESIDENCl.\.DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR

Reunidos os Srs. deputados P.elas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acharão-se presentes
54, faltando por molestia o Sr. Gama. .
. Ô S1\. SECRET.-\RIO FR.-lNCA. leu a acta da sessão
antecedente, e foi approvaaa. .

O SR. PRESIDEl.Io"TE anunciou que estava ã porta
da sala o Sr. deputado José Feliciano Fernandes
Pinheiro. Foi introduzido pelos Srs. secretarios; e
prestando juramento, tomou assento no c~ngresso.

O SR. HEXlUQOES DE REZENDE :-Sr.presideIite,
antes de entrarmos na ordem do dia, peco a pala
vra. São muitas as idéas e muitos os' pensamentos
que me occorrem; mas porque não tenho bastante
sangue frio quando falia em semelhantes assumptos,
e não quero que me escape no discurso· o que não
desejo proferir, direi só que vendo-se o Diario do
govern9.de hontem n.·ll4, não admira que haja-por
ahi desconfianças.. ..' .' . '.' .' .

Longe de mim combater a liberdade da imprensa
antes sempre pugnarei: por ella; quem:se julgar
offendido tem o recurso da lei, ou·a h"herdade de
responder. lias as idéas expendidas nesteDiario

PAIU. ~osÉ BO:ç)F.-\C10 DE A...~lL\J)A. :E SILVA.

mm. e Exm. Sr.-A assembléa gera~_' conSti
tuinte e legislativa do Imperio do Brazil, manda
participar lo governo que é indispensavel para -o
acerto das suas deliberações•. que lhe sejão trans
mittidas informações do estado actual deste impe
rio, nas quaes se comprehendão todos as ramos da
administração publica, e se indiquem os abusos que
mais carecerem de reforma, notando-se em separado
as materias que exigirem segredo, quando nessa
me..e:ma revelação não perigar o bem da nação. O
que V. Ex. levará ao conhecimento de S• .\l. 1.
lJeos guarde a V. Ex. Paço da assembléa em 23 de
~iaio de 1823.-José Jaaqnim Carneiro de Campos.

Na mesma conformidade a todos os outros mi
nistros de estado.

PA.1U JosÉ BO:\"Il'AClO DE n"DlL\J)A. ':E SILVA.

lllm. e Exm. Sr.-Aassembléageral constituinte
e legislativa do Imperio do Brazil, manda partici
par ao governo que lhe devem ser remettidas regu
larmente todas as noticias do dia tanto internas
como externas que interessarem a se.,aurança da
nacão e estabilidade do Imperio. O que V. Ex.
levãrá ao conhecimento de S. }l. I.-Deosguarde a
V. Ex. Paco da assembléa em 23 de Maio de 1823.
-José Joaquim Carneiro de Campos.
~a mesma conformidade ao ministro da Marinha.

PA.R.\ JosÉ CORRiA. PA.CHECO :E SILVA

A assembléa geral constituinte e legislativa do
Imperio do Brazil, manda participar a V. S. que
achando-se legal o seu diploma, deve quanto antes
vir tomar assento neste augusto congresso, e ter
parte nos seus trabalhos, como deputado á mesma
assembléa pela província de S. Paulo.-Deos guarde
a V. S. Paco da assembléa em 23 de Maio de 1823.
-José JoaqUim Carneiro de Campos.

Na mesma conformidahe a Manoel Joaquim dI.'
Ornellas. .

SESSÃO &'1 24· DE llllODE18!3
.RESOLUÇ~F.S 1?A. AS~MBT.ÉA

SEGmmO

« A commissão dos poderes tendo em "ista a repre
sentacão do Sr. José Feliciano Fernandes Pinheiro,
eleito' deputado pelas pro,incias de S. Paulo, e
Rio-Grande de S. Padro do Sul, e attendendo á de
claração, qu~ eBe mesmo faz de não ter ainda os
competentes diplomas, recorreu as actas geraes re
mettidas pelas competentes autoridades das duas
mencionadas províncias combinando-as com. os di
plomas dos deputados, que por elIas temjá assento
nesta assembléa, e em ambas achou verificada a
nomeação do dito deputado: E' pois de parecer,
que venha tomar o seu assento como deputado pela
província do Rio-Grande, onde tem o seu domici
lio, em conformidade das instruccões, e do decreto
de 3 de Agosto de 1822.-Rio 23-de ~Iaio de 1823.
-Estevão Ribeiro de Rezende.-lIfanoel Jacintho
'Nogueira da Gama.-Antonio Carlos Ribeiro de
Andrada Machado. »-Foi approvado.
. Resolveu-se tambem que pela entrada do Sr. Fer

nandes Pinheiro cessava a representacão do depu
tado supplente o Sr. Chagas Santos ê que se offi
.ciasse ao governo para ordenar a camara da ca
.pita! ,da província que remettesse o diploma do
mesmo Sr. Fernandes Pinheiro, para se guardar no
archivo da assembléa.

. . O SR. PRESIDENTE assignou para a ordem do dia

.8 continuação doprojectoda redacção do Diario, e a
la discussãodo projccto de decreto sobre.os gover-
nos provisorios das provincias.. .

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.-Ma
1We"l José de Sou=a França~ secretario.

2."-No gabifUlte quepara~ for destifuulo !1'fim
dos Srs deputados etc -em lugar de-M gabinete
da redacção para 0$ Srs. deputados etc.

Seguirão-se os arts. 7.0 e 8.0
; e ambos forão. ap

.provados Sem alteração alguma.
. Interrom,Peu o Sr. presidente a discussãop~

dar lu!mI' a votação sobre os membros da comlll1S
são d~ politica inte:na destin~d:a a recebe.r ~ co~
municar á assemblea as noUclas e partlClpa~es

que o govemo' lhe dirigir; na conformj~adeda }n
dicacão do Sr. barão de Santo Amaro, e aditta
menio do Sr. Maia.

Sabirão nomeados para a di!a l?0mmissão os Srs.
Almeida e Albuquerque, TeIXeIra da Fonseca, e
:Maia.

O SR. RIBEIRO DE REzE:\"DE como redactor da
commissão de poderes, leu os dous seguintes pa
receres

PRDIElRO
« A. commissão da verificação dos poderes ten!l0

examinado os diplomas dos Srs. Manoel Joaqmm
.de Ornenas e José Corrêa Pacheco e Silva, depu
tados supplentes pela província de S. Paulo os
achou legaes, por se acharem conformes com o
decreto de 3 de Junho de 1822, e instrucções de
19 do mesmo mez e anno a que elle se refere, e ao
de 3 de Agosto, que declarou as mesmas instruc
roes. e ás portarias de 20 e 22 de Fevereiro deste
ânno : E' de parecer, que os mesmos deputados ve
nhão tomar assento nesta assembléa.-Paço da as
sembléa 23 de Maio de 1823.-E~tevãQ Ribeiro de
-Be:ende.-AntO'llio Carlos Ribeiro de Andrada .lIa
chaào.-lIlanoel Jacintho Nogueira da Gama·. l>

·Foi approvado.
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do governo não são asmais' conducentes á harmonia necessaria. Como ha entre nós ministros, requeiro
e união do~grande tódobrasiliense: 'trazem-me á que elles digão se ba alguma lei que revogue a da
memoria o' que eu ouvi de certa eamara. ' lib~de ~il impreILo;a, que se appr()"ou para nos

Eu não o creio, Sr. presidente; mas seba um regermos por ella, porque se não temos nova lei
povo bastantemente servil para não querer consti- que a destrua,· não sei porque diz o nobre preopi
tuiÇão, ba' povos assaz livres para derramar a ul- nante,que ha necessidade de marcar a carreira dessa
tima gota de seu sangue em. defeza deDa. liberdade. Não quero que este pOTO se persuada que

Seja-me licito mandar á mesa este Diarioparaque não somos livres; pois nenhuma nacão o póde ser
se tome na consideração que merecer. Foi remet- sem liberdade deimprensa. Se ba lei, ponha-se em
tido á mesa. _ . execução; se tem defeitos, procuremos remedia-los ;

. Sr. presidente, como me cumpre sustentar a mo- mas não -se despreze a que existe para fazer outra
ção, direi, segundo me lembra" que tres são os nOTa. Confesso que não entendo este remedio.
principios subversivos. pre~nisados ne~te Diana, O S.R. DUARTE SII.VA :-Quando fiz a minha indi-
e sobre !'S quaes fundeI. a minha accusa~o. cação não ti\""e em vista moti\""o algum particular;
, O lo e dar por suspmt'ls d~ des~rgamsadores os o meu fito foi, e será sempre, o bem geral: assim <i

illus!-I'8s deputa~os que falla.ra0 aquI a favor da am- declaro a esta augusta assembléa e a todo o mundo.
nas.u~; o que e coactar a liberdade p~c.I~adade Sr. presidente! lfutre n6s não ha lei que regule ge
emlt~os com franqueza nossas· opmlOes nesta ralmente a liberdade da imprensa; ha simplesmente
asse~b~~ e procurar que os deputa;.dos fallem sem- um decreto de S. :M. Imperial que manda pro\iso
Pf8.a_felça.~ de um partIdo. Isto, e nao querer coos- riamente que em certos casos que aponta, sejão
titUlçaO•.et~do o mesmo. . taes delictos julgados por jurados, executando-se na-

O 2" ~ dlZe! que ? Imperador ~e~e_con~nuarn.o quella parte sómente a lei da liberdade da impreusa
poder dictat~nal, até lJ!le a Co~stitDl~O seJa publi- promulgada pelas côrtes de Lisbõa ; logo o que nos
~~a ~ recebIda. I~, Sr. presIdente, e em extremo regula nesta materia é uma parte de uma lei estran
mJUOoso. ao Brazil.~, ao. mesmo Im~dor, que geira, approvada unicamente para casos especifica
nunca tev~, nem teraJamaIS, essa amblçao. dos. Se isto é assim, como não carecemes de lei

. O B~l nunca deu a Sua Magestade ~sse poder propria, e capaz de acudir a todos os casos? Haja
di~tatoriaI,nem !IUer !lUe elIe o .tenha; fOI por mo- pois uma lei regulamentar que dê á hõerdade da im:.
lI!entos necessano legIslar em algu~as co~s, e só prensa toda a facilidade de fazer o bem,. evitando
em ordem ã convocacão da assemblea. Reumda ella, ao mesmo tempo os males que podem resultar do
e investida pela nacao dó poder legislativo, a ella só seu abuso
compete dar a lei, 'embora tenha o Imperador odi-' .
reito dé cooperar como cidadão, e cidadão qualifi- O ,SR. R.ODRlGUES D!= CARVALHO :-:-Quando se.diz
cãdo. Se alguem lJUer que o Imperador tenha o po- que e preCISO U1:na leI para haver bberda~ede un
der dieta.torial, jamais o quererá o Brazil, porque p:t;ensa falJ~-se mexactamente,. porque eXIste entre
de certo. nunca o quiz. .. . n?s uma ~el.que facu!ta essa liberdade. Quand~ se

030 é dizer-se que o Imperador tem o melto de diz que eXIStIa essa leI, mas que por ser ~strangelra,
d~ uma~~omo Luiz.XVm á França, Sr. p~- tem ~dueado, ou deve cadu~ entre nos, tambem
Sldente, ISto é Ir temerarIamente contra os prmcI- se nao faU~ exactamente: O.Imperador, ~endo re
pios recebidos, contra a opinião publica, contra as gente, pubb~oupor uma leI a liberdade.d~ Imprensa,
idéas e luzes do seculo; é querer fazer uma revo- c0!O uma !atItud~ tal, que nen.huma limltaçao tem;
lucão geral em todo o Brazil que não quer receber v~lO ~epols a 1~1 das côrtes, ~OI ~andada obsen'ar,
de' ninguem a sua constituição, pois quer faze-Ia, e aqUI temos !as nossas; a pnmara por ser do clI~e
como lhe pertence por um direito que exclusiva- da nossa .naça.?; a segunda por s~rpor eUe sancmo
mente lhe toca. nada. Alem disto esta 8;sse~blea tem concordado

'Sr. presidente trabalha-se continuadamente na em con~ar todas as las eX1S~entes,porque.antes
sapa para dar com este edificio. em terra; procura-se nos regIamos;. esta~. duas entra0 na generalidade,
abaIar as idéas, e a opinião publica, minar pelos 1090 temos leIS, e Ja promulgadas por esta assem-
alicerées a. constituição, e deita-la abaixo. Isto é blea. . _. _.. _
s~versivo, ,é contrario ã harmonia e união do Bra- . A~ora se essas leIS nao sao adequadas, se nao clas
zil,e só proprio a produzir uma completa revolucão. sifi~o bem ?S abusos, ou dando esse_ nome ao que

. • o naO é, ou Impondo penas que lhe nao correspon-
O·l?_R. DUAR~ SILVA :-Sr.. pr.esI<!ente, em ?utra dem, ou pela sua brandura, ou nimio rigor, refor

<!cCllSlao eu quu: fazer uma In<!i~çao a respeIto da mem-se; mas nunca se diga que não temos lei, por
liberdade da Imprensa, mas. fUI mterrompldo por que assim damos idéa que temos ahracado o sys
causa. da ordem; agora OUVIndo o nobr~ deputado tema constitucional, mas systema vasio, e'sem alma;
~e,acabade faliar, levanto-mep~ reEetir a neces- qual é a liberdade da imprensa. .
sldade em que ~os de uma I~l regulamentar que P6de não haver liberdade. de imprensa de facto,
~e.a . carreIra. da mesI?a libe~dade, ~e. ~a mas que tem isto com a liberdade de direito 'l. Uma
man~ua digna da li~ e bnosa naçao brasIleIra, e nova lei guiará aopinião publica '! Não certamente; .
por. ISSO,faço a segumte não é por temor de violar uma lei que estará sujeita

. .. . . «INDICAÇÃO a liberdade; podem muitas causas influir; e essas·
~;Pí:opO'nho:l.0 Que Seproinulgue uma nova lei causas, nemprové!D da I~i, nem eUa p6de. remo-

sop~_a:p.berdaMd~~prensa.. .. .. ve:las. Portanto nao se diga:9Ue é necess~no para
.(tZ.~:;Q.~~~seno~ele para redigIr o proJect9 d~. a.liberdade de es~reveruma lel, porqu~a nao temos;

lei, ·UIiia-~n::uJlissão ·.aà hoc ;'ou seellcarregue ã diga-~e quepreçlsa refor;mar-se a leI, se a êl?sem
de:. ~~~tt,tiçã.o~Paço da ásseIJtbléà. geral,iaos.12 .de bl.éa J~gar quo.e tal reforma é urgente, por defeIto da
MaIO ..de 1823...;;.;0 deputado Dioga, ~r.t~ Sdv.a.» leI eX1Stent~. . ,

() .SR..ANnRADA.J\IACB,U)O :-Si. presidente: Eu .O.SR. XAVIER DE CARVALHO :-:-Altament~ persua- ..
.pe..ÇO UIiiC8lJlenteUma explicação ..que me párece dido, Sr. presidente, da neceSSIdade da,liberdade:.

. ~



106 SESSÃO Eíl 24 DE MAIO DE 1823

da imprensa, esse paladium da liberdade civil; ~e I nunca preteI!~eu destrui-la; o contrarIo disto é
fort.ebalu~ já contra o despotismo avilta~or, Já u!Da calum~a, que os factos desmentem, e que eu
contra a desorganisação anarchica.; esse alimento nao posso deuar de rebater.
vital dos governos livres, e sem o qual elles pere- O SR. RIBEIRO DE A..~R.-\DA. :-Eu farei simples
cem bem como nós quando nos falta ~ ar que res- mente uma observação. Por uma portaria expedida
piralno~ eu lamento, e lamento com~mta a~~ura pela repartição -dos n~cios do imperio se mandou:
que entre nós esteja de facto 9u~~ ~uppnmIda a pôr aqui em execução a lei da.liberdade da imprensa
faculdade de fallar. escrever e Imp~, dom pre- que fizerão as CÕrte5 de Lisboa; e se ella existe em'
cioso concedido ao homem, e tão antigo como a seu vigor. como se pede agora uma nova lei! O il-"
faculdade de pensar.. _ lustre preopinante aflirma que está supprimida esta

:Em Terdade, Sr. preSIdente, h~)Uverao nesta liberdade; pois eu requeiro que produza o titulo
côrte optimos escriptos libe~es, escnptos que, como legal que a supprimio, e que desdejá declare o cida
pela mão, leTavão o povo a grande ca~ que em dão que teTe ordem do governo para não escrever.
fim abraçou, que adoptamos, e fe glorlosame!:1te . O SR. X.-\VIER DE CARVALHO :-Eu disse, Sr. pre
j~osdef-:~deE; m~ oh magoa: desapparecerao, sidente, que a liberdade da imprensa estava entre
·cal~o-se, Ja n~o eXIStem; ~ a liberdade nascente nós infelizmente supprimida de facto. Bem sei que
vascilla,. balbucIa entre~ mao~ vena':S desses po~- elIa existe de direito; mas tambem vejo, e todos
co~ escnp~ores que fi~o, mISeraVeIS, ~espresl- vêm, que está sufi'ocada; e sem querer entrai no
velS, e. ate c0!1demnaveIS como _eu analytlCamen:6 exame dos motivos que originão a suppressão, indi
provana, se nao deve~se economIsar o tempo, e nao quei simplesmente que ella existia e lembrei que
abusar da b.en~,"o~encla.que se me pres~. . _ era necessario remediar este mal, fazendo que o

Tenho pOIS a Tista dIsto que cumpre ~ntlmar m'!1 cidadão "'ose do direito sa!rrado de eommu:nicar as
positivamente qu-: estão em .todo .0 Vigor as leIS suas idé~por meio dos se~escriptos.
existentes sobre lIberdade de Imprensa; que a todo O S C .
cidadão é livre fallar, escrever e imprimir, ficando T- ~. .~Rl\"EI~O DA CUXIL\.: - Sr. ~reslden~:
obrigado a responder pelos abu..<:os dessa liberdade, N~o ~XlSte lIberdade ~e facto,. embora eXISta de~
e .sendo removidos desde já quaesquer obstaculos relto ~ porque os .escnpto~s liberaes, que escI:e~ao
que directa ou indirectamente concorrerão para a no Rio de JaneirO call1!ao-se, desaparecerao. e
sup ressão que apparece; e é a este fim que eu TOU todos sabem, que ~s forao de~orta~~s, ~utro_s pre
tam~em pôr a ,"ossa consideracão, e reclamo vossos so~. ~ que denunCias, de!as~ mqu:lSltonas, persa-

t de "'encia ó sabios lecisladores ao se!!Uinte gUlço~ e terrores a~hoao o pensamento, de
vo os ur~, e> ,. e> quem mtenta escrever lirremente; apenas appare-

« PRQ.JECTO 'cem em campo dous que escrevem em direccão op-
'. . . . l' posta a opinião geral. •

« A a~emblea .geral, constltmnte, e legIS atIva Sobre o que diz o nobre preopinante eu sei de
do Impeno do BraziI decreta:. . um facto, que prova sufficientemente, que o minis-

« 1.0 São declaradas em pleno v:gortodas as !els terio se ingerira neste negocio, e desejava não ter
que existem, e que permittirão a liberdade da Im- occasião de o publicar; por~m como nisto se fallou
prensa, rectificando-se permittido a todo o cidadão jlllgo de meu dever expôl-o francamente; se n~
fallar~ escrever e imprimir, sem inecessidade de minhas expressões o1render o melindre de algum
alguma censura. Sr. deputado estou prompto para dar as satisfacões.

« 2.° Aquelle que abusar d'esta preciosa liberdade. que forem necessarias; porque a minha intenêão é
responderá pelo abuso nos casos, e pela fórma que sómente fallar a bem da liberdade do povo, ê em
as leis tem estabelecido. . defeza de seus naturaes e sagrados direitos.

« 3.0 Ficão derogadas q~aesqller leIS, ordens, ou Aqui appareceu o Regulador, cujo redactor nãll
portarias que directa ou indIrectamente se opponhão attendendo as melindrosas circumstancias, em que
ao presente decreto, ou á liberdade concedida. Paco se achava o Brazil atrazou mais a boa marcha de
da assembléa 24 de l\Idio de 18~t-o deputado seus negocios politicos, do que bem a dirigio, e
Augusto ][avier de Car'valho. » adiantou; porque tendo o Brazil recebido uma con-

O SR. Am!RADA E SILVA :-Pedi a palavra para st.ituição livre,.~ sómente 0PP0I!do-se aque~las m~
responder ás falsas accusacões do nobre preopi- dld~, que fenao os seus reaes mteresses nao podia
nante. EUe diz que está supprimida a liberdade da OUVir de bom grado doutrinas inteiramente oppostas
imprensa, mas quando ass~. se que!xa, porque ao systema proclamado? e ger~ente adoptado:
não mostra a lei que a SUpprlmIO, ou nao aponta a escnpto~ s~melhantes lDtrodUZIrao desconfianças
menor insinuação pa:a não se escrever'! Eu s.ómente nas pro~nclas, de que .resultoudesorganizarem-se.
sei que existe uma leI que a protege, e esta nmguem o;; negoclOs em Pernambuco; e omesm.o succede~
a ataca. nem póde atacar. Se alguns escriptores na na Parahyba, se o governo"cumprISse '0' que
publicarão fo~as gue depois não ?ont~nuarão, foi lhe fôra recomend~~o el!1 uma p0!f~a.do honrado
porque uns perderao na sua publicaçao, e outros me.mbro, como mlDlstrO'e secretario· de estado, re
até ficarão individados com a imprensa; e alguns latI~ra ~ proteger o governo as assignaturas daquelle
destes que não continuarão em jornaes imprimirão p~rlodlco, e consta. que o mesmo se ~era·para o
folhetos, como eu sei, porque recebo todos os pa- RIO-Grande do Sul, e para outras'pro~cias; .ora
peis tanto da imp~ensa nacional, como das outras. essa. abe~ prote~ão do m!~terio' llfavo~;délJ!ll

:t>or consequenCla cada um escreve o que bem lhe escrlptor, Junta a perse~~.aodQs ~utros, ~desam7"
pli!ece ; e os.que não escre,:em é porque não querem) J:!lou a todo ~quelle ,qul:j.amda p~eten~~se:e.screv:er
ou porque não esperão .lDteresses; emfini isto e livrem~nte, ISto é,. deu um t,errlvel golpenà:nas- .
objecto de especulação,_é negocio de particulares,cel;lte lib~r~ade d..a Imprensa, quandoeUaprecisava.
com que o governi). se nao embaraça. Portanto diz de toda a protecçao. . . .'
uma. falsidade quelJ! assevera que !1ão ha liberdade Seo Regulador escrevesse a favor .do vetoabso.
dé' imprensa: a leI está em seu VIgor, e o governo luto, e de duas camaras depois de 'terem°ils' pro-
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-rlncias do norte adherido a cansa; e não fosse pro- O SR. ~CAll.: - Parece-me que todos estamos
tegido peJo ministerio, nem causaria descon~anças, conformes em que ha lei de liberdade de im
nem reSultaria da publica~o de suas doutrinas al- prensa; mas a questão não é essa: a questão é que
gum perigo. . . _ . _ de ~acto não ha liberdade de imprensa no Rio dE.'
_Oatros escnptores, que escreverao em Oppo51ÇêlO JaneIro de certo tempo a esta parte; isto é nma

en os considero benemeri\OS, e não criminosos ; verdade, e o que se tem praticado, e: está prati
porqnj! elles mnito trabalbârão a favor da cau.c:a do cando abona com clareza esta verdade. f:screve nm
Brazil; esta razão foi que me decidio a votar a partido em sentido contrario, e outro partido que
íavor da amnistia e não por- amizades, conheci- pod~a escrever em opposição não escreve; e o
mentos, ou outras. rela!;i)es. motIVO parece ser porque aquelle tem alta e pode-

-Se ha liberdade é só para se atacar o congresso rosa protecção, ao mesmo tempo que este é espe
e a todos aquelles deputados, que votão contraas zinhado, e perseguido por frivolos pretextos. Pa
opiniões de al.,"UDS, que inserem cartas nas folhas rece-me vêr aqui o que já vi em Lisboa. Havia
dos actuaes redactores, onde são por esses desca- liberdade de imprensa; porém o partido ministerial
misados, taxados de anarcbicos. podia escrever tudo sem incommodo, e o partido

Se de direito, Sr. presidente, existe a lei, tomo contrario muitas vezes debaixo de certas mascaras
a repetil-o, não existe de facto; e por isso é de era perseguido.
absoluta necessidade que seja protegida; porque Escrevia-se por exemplo contra o ministro da
eUa é para nm Estado, que se quer constituir lin-e, justiça, dizia-se é corcunda, é desorganisador, e
como para nós o ar, que respiramos, que se nos mais em nma hora, ou noutra lá cabia o pobre es
falta morreremos: e eu altamente declaro, que não criptor. Aqui escreve-se contra um ministro, avan
quero habitar o deg.,"TêlÇêldo paiz onde não haja ção-se doutrinas contra o systema, que o Diario do
perfeita liberdade. Governo protege, eis o miseravel reputado anar;'

O SR. &"(DIUDA. E SILVA.:-Sr. presidente: le- chista, desorganisador, democrata etc., e como tal
vanto-me para mostrar que o discUISO do nobre perse.,"Uido e não tolerado. Vemos pois que não ha
preopinante é um tecido de falsidade, é uma miseria. liberdade de escrever, énecessario remediar estemal;

Quando o redactor do Regulador quiz imprimir esobre isto devemos applicar toda a nossa attencão.
a sua folha como vio que as despezas emo muitas Sem a imprensa, senhores, perdida está a liberdade
para a publicação,.e temeu que o producto da da patria. Façamos com ~e todos os cidadãos
venda as não suppnsse, lembrou-se de requerer a fiquem garantidos nesse dIreito; que todos, e de
Sua Magestade que bouvesse por bem favorecel-o todos os partidos escrevão sem susto; é do choque
de algum modo que lhe promovesse assignaturas; das opiniões, que sabirá a verdade. Declaremos que
e Sua Magestade assentou que se escrevesse para todos podem escrever sem susto, e exprimir suas
as provincias afim de assignarem para aqueUa fo- idéas da maneira, que lhe parecer bem, ficando só
lha se quizessem e o jornal o merecesse. responsayeis pelo abuso se~,'llndo a lei ; e facamos

. com que o governo ponha em vigor, e etrectivo
Assim se fez; e remetteu-se o prospecto do Re- etreito esta nossa declaração.

gu~a:;~ a~ora que eUe não a!rradou; e que tem O SR. HENRIQUES DE RES~DE:- Sr. presidente:
~ ~ Requeiro a V. Ex. que proponha se merece a con-

eom isso o governo'? Por ventura compete-lhe notar, sideração desta assembléa o que expuz sobre a
e dizer ao redactor que não escreva estas ou aquel- carta inserida no Diario do Governo, Sara o que me
las doutrinas 1 . . lê-lO nobre preopinante que tanto quer advogar a parece que seria a propo51to a o r. secretario.
causa da liberdade, não vê que isto seria atacar O SR. SECRETARIO FRA.NC.\: -Lel1 a citada carta;
o direito que tem o cidadão de escrever o que e finda a leitura fallou nõs seguintes termos:
muito bem lhe parece '! SR. PRESIDENTE: - Eu ha mais de seis mezes que

Se o que escreve, publica doutrinas nocivas, é não leio esse infame papel, chamado Diario do Go
mãocidadã(', e a lei o punirá; se as escreve pro- vemo, na intenção lIe forrar-me ao -enjôo, e in
veitosas, será reputado bom cidadão. Demais se o dignação que agora solTro ao lê-lo. Parece que
papel é bom todos o comprão; se é máo não se outra cousa senão tem proposto, ha muito tempo,
yonde", e perde-se a especulacão. os redactores desta folha se não espalhar no pu-

Emnm, Sr. presidente, deixêmos mascaras falle- blico idéas subversivas da ordem, principios con
mos claro; o que se queria era que o governo trarios do systema da liberdade civil que os povos
favorecesse os escriptos desorganisadores, subver- geralmente tem abracado, atacando por outra parte
sivos da ordem estabelecida, contrarios á grande os cidadãos probos, e·constitucionaes, que por ven
cauSa que aliracamos e juramos; mas José Bonifacio tura se apresentão em condição de propugnarem
nunca o consentirá. pela causa da mesma liberdade. Mas esse não é o .

Em quantó .estiver a meu cargo a conservacão da nosso caso: o .que importa a esta assembléa é fazer
lranquilidadepublica, serei sempre o inimigo dos observar as leis existentes, quando elIas publi~
quea_preténderem perturbar, e defenderei por mente, e com el>candalo da nação, são postergadas.
todos os meios a"segurança e a honra do Brazil. Ha entre nós liberdade de imprensa, sim, mas
b'SR~ CARNEIRO _DACUNBA : - O illustre preo- tambem ba lei; que cohibe QS seus abusos. Se o

pinante-diz que o meu discurso éum tecido.de auctor pois ou redactor, de .taes escriptos tivera
falsidades, ,e (una miseria; e eurespondereisó- sido ja chamado, como cumpria, ao juizo dosju..:.
mente.qUe falSidade é dizer-se que a portaria foi rados; e. se delles se tivera feito.a justicadevida
acompanhada- do prospecto do Regulador,q:uando talvez -que em tempo se. cohibissemdasânimosi;"
eUa. levava ~s primeiros numeros, em que ja havia ·dades·com que imprudentemente tem desacreditado
doutrina estabeleêida; e que se ellejulgao meu o governo na intenção de alguma cousa. fazer por
diiCurso uma miseria, eu reputo outramiseria o ventura que lhe agradasse.· . ..... c .-

seu. Observe-se por tanto a lei; remettá-se a folha ao
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~vemo, para que mande proceder a devid~ acca- : conh~ que o Diario do Gove!D0, e todos os~peis,
sação contra o auctor, ou auetores de \eles msultos ba ~POS_a ~ ~. nao escrevem se nao em
i:onimettidos commanifesto ablL.'=O da liberdade da 1lIDa.dilecção; e nao sa-5e ac::ansa deste phenomeno
impren..c:a, nomeando esta assem.bléaum procurador é a mudança·da· opjnião publica,·se'a compresslio
para lhes ser~. ou \elror. Não gosto do simptoma, e incIin«HDe a
. E ilecessario Sr. presidente, que esta assembléa attribai-lo antes á compressão, bem _que não ap
~ão disSimule, ~e ataque de .frenle taes·desorga- péll'eÇa, do que a m~dança repeI!tma. Mas,~ im
msadores. Se fonnos indi1ieren\.es em casos seme- porta-nos pouco; a liberdade da unprensa nao veda
lhantes, em breve cahiremos no ridiculo;.~~mos expressão alguma de opinião; s«: ella é crimin~
insultados a cada pas..~; e perderemos a opJDlao pu- ba penasconlra S"..me!!:;m:es ecuues. Â questão e
})lica,queéanos..c;af()rça:.mo~;~issoio~eeumpre, ~.a carta denunciada ataca a. assembl~ e ospriJl.:
e eu quero e"itar. EU nao VlID a aste ~ngresso Clplc!S do governo represe~ta~vo por nos adoptado.
como representante da nação. para. ser ~s!ütado; ~Im nos 'parece, !Das naoJulgamos; remettamos
se aca...--o se facilitão asos de sermos deprUIlldos no p0lS a quem Julga. Eiso meuvoto.
conceito publico., dou porconcluida a minha missão, O SR. TEIXElIU. DE GotiVEA. : - Nenhuma nece5Si-
e não venho maIS aqm. dade ba da nomeacão de procurador 'que lembrou o

O SR. ÂlmIUDA. LUBDO: - Sr. Presidente: Sr. Franca. O deeieto que mandou obseITar aqui a
Levanto-me para observar, que se de faelo for este lei da liberdade da úoprensa, foi previdente sobre
Diario aos jurados, talvez elles ouviráõ o que nunca este ponto, designando para promotor em taes casos
lhes viesse nem se quer á ~crina~ã(}; C0nh~ o-procundor da corôa e soberania nacional; e por·
que é prohibido tornar,"'pela imprensa, suspeitos os isso nada mais. ba a fazer do que estte\""erao go~

~
e utados nacionaes. Horronsa-me a dictatura e vemo para que o dito procoradoraa corôa promo\-"3.

er illimitado attribuido grat.ui.tament.e a Sua esta aceu...c;ação .no juizo dos jurados.
. ""estada Imperial, que n~o prelende tal, ~ ~e ,O SR. Cu.nAS: - Se esse procurador da sobem

mesmo nunca o adoptou, amda an~ da ttlaça.o Dia nacional desempenhasse bem os seus deveres.
desta assembléa, com quem por necessldade se di- não estaria agora a sssembléa tomando em consi
videm as delegações sobe1'll!1as. deracão este negocio; e por isso entendo que deverá

Se Sua Magestade.bnperial, alguma vez pela !1E!- ser ãdvertido que lhe cumpre satisfazer melhor as
cessidade~sua poSl~O.ab~rveu tod? o exercu:!o suas obrigações sobre os papeis que se publicão.
da soberanIa,. ob.ec!eceu as ClrCumslaDClas, mas n<Jo O SR. CAR.""ElRO DE CuPos: - Sr. Presidente. Eu
firmou o pnncl:plo do poder absol~\o. Se D~~ conf01"Dl~me com o que disse o nobre deputado o
~PO que elle tmba t,?do o~~, nao °creu JIIi- Sr. Antonio Carlos; quando o ataque é dirigido a
DI.1tado. como. ba de Doora D~dita-Jo,. qua~do teJJl qualquer de uós em particular tem ooffendido ore-
wna só porcao, e mesmo nao se pode aJnda co- 1 aal " d • d" .
nhecer extênsão e ambito da prero2'lltiva imperial, curso e., n~JlUZo osJura os. e ponsso,enlendo

a '. . ? ., que a carta CItada, do n. 114. nao merece tanta
sem que a eC?nstltulça~ o mal'qUe. . . altencão deste congresso como a inserta no n. 107

De!O porem.a~v~l1"que antes.da eXlSte~a .do onde·se lê a expressão-- álerta_, que eu con~
p~~o da constItmçao, tu(lo que nao ata~ ~prm- sídero sediciosa, por isso que chama os povos contra
C11?1~~ sagrad?s do governo reJresen.tau~o, e pura a assembléa, insinuand~lhe em geral que devem
OpJDlaO doutriIUll, contra a quo as leIS nad:'- deve}ll desconfiar e prevenir-se contra os seus represen
pOder por emquan1c:? Se porem nwn escnpto nao \antes. '
lôr atacada a assemblea em massa. mas um ou ?utI:0 Se eu fôr atacado em particular responderei se.
4.ep!1tado, resta-lhe. o recU!'S0 que tem os IDa1S Cl- entender que devo dar resposta; e continu~i
aaaaos, dos qua~ nao dez~Jo que.nos estrememos, em todo () caso a dizer francamente a minh opi~
ao menos sem endenle nzao de dllIerenca. Quando._ . , . é _ a
o fim do escripto é tornar suspeitos a tódos os de- !1lao, .POIS para ISSO !lUe.me escolherao, e ~ara_
:putados o que implica o descredito da assembléa ISSO.e que es~o~ aquI. DIZendo o qu~ me dicta
mteira, , confesso que é um ataque sub"Versivo ; mas a mJDh~ eo~en~a, desempenho aquillo a ~e
ainda assim a marcha não é tornar-se a assembléa me obnguel .acceltando este .Iu~r; e,nada !D8lS
parte nomear procuradores. e apresentar-se cemo querem de mIm os meus C?nstl~tes. :Sou poIS de
supplicante ante o tribunal dos jUYados; pois que parecer que se a assem.blea ~ecldir que se escreva
isto é absurdo e até custa a crer, que alguem con- ao governo so~re este obJecto. se lhe aponte
cebesse a assoclacão de idéas tão inconciliaveis com tambem a refef!da carta do n. 107, para se pro- .
o poder .soberano e c::unlica sua ás suas mesmas ~over a ~ce~~o contra o anctor della, pelas ra~

, ~ r zoes que mdiquel. .creaturas.
A .marcha legal é dizer ao governo que faça OSR. SoUZA E MELLO :-Estou nas circumstancias

chamar a juizo o auctor do l'apel criminoso; tudo o de annDir inteiramente á accusaÇão, e Diodo de. am.ais seria !mproprio, e indigno de uma assemhlea. !orm~ pelos j.~dos, ao auetor do ins~tante pa.pel 
Dürerente e a marcha que se deve ter nos ataques lDsendo no Diano do Governo que bora se apre-::
in~~duaes de ~da um. de n6~. Sese ataca a nossa senta sobre a mesa;. requerendo ao~esmo té~po ~
opunao com razoes, com razoes tambem devemos que. se lhe mande unIr outro. numero desse mesmo:
combater; ou com o silencio e~valente do das- Diario que euli, .um dos dias passados, coma carta
prezo, se as razões nada prestão. Se se nos fere na de correspondencia em que seu alithot:;alem. de.
honra, como homem, como cidadão e como- depu"" outras insolencias, ataca e:xpressamente unidos"
tado, a lei nos ofl'erece remedio.; a ~b.a ~()S eumpre_ Srs. deputados dizendo.que "elle as~~àem' ~üd~, ~~;
recorrer, como outro qualquer cldadao, sImples.-~. por.~r esse n'!me. Nem. s~ digaqne·o_ª-taque..,
.~ algum. de nós tel!' medo de comparecer, ou sua fOI '.á mdiVIduo, e como tal tole~dº.pelaJibe~de,'
deli«:ad~ e. tal que nao soffre a luz de um procesoo, da .~prensa, porquan~. do-escrIPto-~ .. cQllíge .que ,
a ·JeI ~ooforça a. apparecer; cale-se e sofl'ra, que o dito Sr~ deputado foI atacadopor opinião'pro-":
é a som dostimidos. Por fim, Sr~ presidente, eu duzida.nestaassembléa, em qualidade dé' deplÍtadó"

. ':
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-ca..<:o .em que .é. in~~sa:vela ~~olabilidade, e vesse comtudo o que quizesse; mas qae se lhe
respeito. O Dl1DlS~0 nao consetlrá de certo que desseID;, pancadas ~ão lli'as tiraria do corpo; e eu
taes abllSOS se pratiquem contra os membros da sobre ISto lhe manifestei que a liberalidadee não o
~ração _constituinte e !egisla~~ nem que taes terror ~e ~nciliaria o credito que havia perdido
escnptos vao achar lugar no Diana do Goremo; na provmcla de Minas por se haver abandonado ao
fundado_~ ~eiro que se lhe recome~dea partido d~ tropa enropea, sendo certo que a liber
accusaçao nao 50 com as duas folhas que mencIono, Clade da Imprensa por elle concedida lhe havia
como com todos os de semelhante melhodo. grangeado o publico louvor. Taes são as minhas

O SR. DIAS: - Eu não vejo outro principio nem idéas sobre esta materia. -'
meio que o Brazil, illudido pelas_côrtes ~e Portn~, O SR. CoST..4. .AGUIAR: - Sr. presidente, levanto
podesse adoptar para a ~çao puhlica, q;u.e.nao m~ só para fallar sobre a ordem, já que des.,oraçada
fosse. a co~voeaçao e~ao deeó~ brazi1euas, mente tanto se tem apartado dena qua..<:i todos os
m~esto titulo de sua ~d~JH:ndenCla. " senhores que fallarão; e por isso lembrare~ que

GUIado eu por este pnnclpl~, e quan~o la estava V. Ex. proponha: l°, se deve ou não officiar-se ao
nomeado. para as ~rtes de Lisbo~ CUJos deereto~ governo, para que faça pelos meios competentes
deso~dores sao b~m eonhecI~os1 convoqueI chamar perante o juizo dos jurados os auctores de
meus illlli>""tres companharos da pro~Clade ~as. taes papeis e cartas que atacão a assembléa geral;
Geraes, e fizemos a nossa declaracao de nao Ir a 2". se de.e ou não ser admittida a lem
Portugal, por. ter acabado a bo.a fê e intelligencia brança de uk Sr. deputado, que propôz de'\"'2r
eJ!l que até~ estavamos: DepOlS se apresen~ no ser reprehendido o procurador da corôa, e sobe
Rio .de Janeiro um partido que qu~ dar a l~ ao rama nacional por não haver feito o seu de.er:
Brazil; mas desengane-se este partido de aulicos deste modo evita-se uma tão 10n!!3 e renhida dis
e cortezã0s.. corrompidos que o BIazil outra lei ~ão Cussão, que tanto tempo nos tem ~ubado e dá-se
recebe senao aquella que der esta assemblea; igualmente remedio ao que se tem 1hmrado um tão
trabalbll.~ora. o Regulador ~ tod~s es~s~rvis e grande mal. I:>

despresIvelS ~scn~tores. para Illudir o espmto po- Quanto ao primeiro pontoeú nada direi para não
pular: o p~~co nao ~ illude.. . repetir o mesmo que aqui tem sido ponderado por

A proVlDCla de Minas,. pelo. Vlc~-pr~dente de alguns dos illustres preopinantes, que me precede
~u govemo maIfada~o, lã bana p~eIrO annun- rão; quanto porém ao Sl;,"Ulldo sustentarei, se
CIadC? em.sua deputa~o a convocaçao de côr}es no preciso fôr, que o procurador da corôa não de\.e,
Brazil, POlS_ bem._sablao.os depu~dos que, rodo a em verdade, ser reprehendido, e menos me persua
Portu~ n~o fanao maIS que !1ssJgnar a ('.8!ta de do por ora que seja necessaria semelhante medida,
~Vldao Ja exarada quando aJDd~_de boa fe pre- contra a qual T'otarei. Digne-se pois V. Ex. expõr
ten~o~ com Portugal uma ~ao que sempre á T'otação o que deixo ponderado, que me paree&
sena pen~sa,. e opposta ":0 .feliz progresso da o mais acertado para a conclusão deste ne"ocio.
causa do .ID'éIZll, pela superlOndade de votos con- . " I:>

trarios ao seu bem naquelle congresso. PrC?pôz o Sr. p;resJd~nte se a l!lll:tena se Jul~va
Foi então que a salvaeão publica nos dictou que su1ficlentemente dL<;cutid~; e decldindo-se que SIm,

deveramos reassumir nossos inauferiveis direitos resolveu-se que se offiClasse ao governo para que
pelas mesmas côrf.es de Portugal corifessados: o!,denasse ao procurador da cor~a e s,?b.erania l!a
quando annunciarão que as bases da constituição Clonal que promovesse accusaçao no Jt1!Z0 dos lU
obrigavão desde logo á sua observancia os reinos rad~s ~ntra os auetores de seme~an~es lmpressos~
de Portugal é .AIgarves, mas ao Brazil só depois de e pn!1clpa~mente ~ do n. 107 do Dla'r!0 do gov~rno,
eomparecerem seus representanles: bases que são por roduZIr suspeitas contra a boa fe.e a~esao da
na verdade attendiveis, pelo que comprehendem de assembléa a fórma de governo constltuclenal, re
direito publico universal, e a que nos conformamos, cOJD!Dend8.J!do ao J!1esmo procurador que, c~mo ex
salvas as excepcões que e:cigem as nossas peculiares OffiClO lhe mcumbJa, fizesse estas accusaçoes em
cireumstancias: Estamos portanto reunidos; é casos semelhantes.
nossa a causa do Brazil; e delle o maiorbemo O SR. C.u.DAs:-Legisladores! Umimperionas
nosso fito.' • cente, Lal como o que ha pouco acabamos de erear

(O Sr. Carneiro de Camp~s interrompeu_o dis- entre nós, jámais poderá .prosperar rapidamen~e,
curso pedindo a ordem, e dizendo. ~e . nao er.a sem ({1!e prospere a _agncultll!a e. a .(lo.pulaçao.
aquella a occasião de trata~ de pnnclplOs de di- Estes dous obJectos !ao ess~n~laesa felic!d~de d~
reito publico; e o orador contmuou). qualquer estado, acha0-se mmlamente dimmutos

.Mas direi que esta assembléa deliberante e consti- e atrazados. .
iuinte tem o exercicio de direitos soberanos, e nas Cidadãos que podião pre~tar maiores serviços
mãos as redeas de toda a felicidade· brazileira. In- á sua yatria cultIvando um campo, ou dando sub
felizes de nós se ella não deliberar com a indepen- ditos a nação, pelos estreitos e encantadores laços
dencia e liberdade que lhe compele, fazendo instruir do matrimonio, são coactos, por UlD funesto pre
opublieo que esses escriptores abjectos e illusores juizo nascido de .acanhada educação, á entrada no
oescravisão quando pertendem deprimir a forca estado clerical e no claustro muitas vezes contra a
moral da assembléa, mostrando esta que o espirito sua vocação..E' pois preciso tratar de remover os
daquelles é a fraude e o artefic!o l . obs~culos 9:ue se oppoem ao progresso dos dons

E como não apparecem escrIptores que manifes- refendos obJectos.
tem .a. verdadeira o~in!ão publica, por ~so .se diz Um dos poderes economico~· da sociedade é
quede.factoestásupnmIdaaliberdadedalD1prensa. designar o nUlDero de homens.quedevem entrar

sUa 'Magestade, qua~do a;!n~ principe re~enle, ~a ?rdem cl~ricalou regul.~ para o -serviço da
desapprovando oescnpto IntIlwado Compdador Igreja.. Nós nao temos p~eClsa~ de tantos sacer-.
disse ao seu audor em minha presença que escre- dotes; e em quanto se nao deSIgna o seu numero,
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julgo eon'VeDiente desde já pro~ir o seu aug
mento; por tanlO. proponho o segmnte
~ . . (("PROmCTO

C[ .A. ~léa. geral constituinte e le.,oislativa
decreta:

«1 o Fica. prohibido provisoriamente da datado
pr~ decreto em diante, até que a assembléa
àelibere o contrario, a admissão de qualquer pes
Soa á entrada para noviciado em todo~ os con
ventos de um, e outro sexo, podendo sop;tente ser
admittidos á profissão 05 que estando Ja no no
Ticiado CJuizerem professar.

« 2 Ó Qualquer regular do sexo masculino, quequiza= poderá sabir do co!1vento,. precedendo .li
cenca pontificia, que sera requenda,' e protegIda
pelô governo; ficando os egressos habeis para
occupar os om.cios civis ou ecclesiasticos, como
outro qualquer cida~ào. - O deputado,. José ..4n
t()nio Caldas.» - FICOU para a 2.a leitura.

O S1\.- MAL, :-Como se tem tratado de pro
postas seja-me licito apresentêl'.r uma, que reputo
ur"'enl.e.

Suppondo como supponho, que ha necessidade
de um recrutamento. julgo indispensaveis a1,,"'U
mas providencias I?a.ra ~em se faze~; pois posto
que não tenha notIcIas erreumstanCladas das or
dens, que se tem expedido a este respeito, sei com
tudo de facto, que na província de Minas Geraes,
e em outras pro\incias não tem prosperado o me
thodo adoptado para o recrutamento, e que apezar
de haverem muito habeis capitães-móres, officiaes
e commandantes de ordenanças, encarregados delle,
nada se tem conseguid? .A. b~m. disto as provincias
e pov~ações tem so~do lDlI. lDcommodos, e tem
expenmentado a carestia, por 15S0 que o recruta
mento mal dirigido tem feito desamparar a agri
cultura, a industria e o commercio, faltando os
homens lavradores, officiaes e artífices. eonducto
res dos mantimentos.

Portanto para se evitarem estes ineon"Venien
tes proponho, que esta assembléa recommende ã
commissão de guerra, que junta com a de estatís
tica dê com toda a brevidade um regulamento
provisorio para o recrutamento tanto para os
corpos militares desta côrte, e provincia, como
~ as outras provincias do Imperio do Braril.
Eis a

« PROPOSTA.

« Proponho que se recommende ã commissão de
guerra que com w:gencia, e unida á commissão de
estatistica. orgaJ!ize um regu1anlentopromoriopara
o recrutamento do exercito do Brazil. Paco da as
sembléa 24 de Maio de 1823.-José Antoniõ da SiZ."a
~[aia.» - Ficou para a 2.A leitura.

Passou-se â ordem do dia, e entrou em discussão
o art. 9 do projecto para. a redacção do Diario.
(Sessão de 16 do corrente.)

Depois de breve debate sobre a divisão dos tur
nos· dos tachygraphós, foi approvado, substituindo
ás palavras-enttres turnos-, as seguintes,-os
maiores em àous turnos e os menores em tres.

Seguio-se o art. 10; e foi approvado pondo-se
o verbo recolher em lugar de aJii'anger.
'. O art:11 tambem passou substituindo. unicamente
a.;elausU!a--:peZo ~criptwrario,-em lugar de, -
por.·um esc".pturarw. .. ..

.. O~art. 12 Igualmente fOI approvado. mudando-se

as palavras-0$ escripturarios serão· applicados
~~ () escr.ipturario será appliasdo.

Oart. 13cfoi approvado.sem alteração-algum.a. .
Os· ans" 14 e.1.5 forãosu:pprimidos,porestar-veJr

cido' que ficava, pertencendo aothesouro aimpres
são edistribuieão do Diario. .

O ut. 1~ rói appro"Vàdo sem madança. a\,,"'l1IDll;
e passou na numeração a: oceupar o lugar do 14,
pela suppressão deste, e o art. 15..

O Sa. PI\ESIDRN"f!! lembroll: que seria convenien
te discutir-se o cap.. 13 do regimento da assembléat
por tratar da redacção do Dic:rio, que era a mate
ria debat\da, e sendo apoiada a proposição, entrou
em debate o dito cap. 13, pela ordem dos seus
artigos.

Art. 210• .A. redacciio do »iario será encarregada
a uma commissão especialmente destinadapare este
fim. - Foi approvado.

Art. 211. O objecto do Diario é patentear á na
ção os trabalhos da assembléa, publicando .os dis
cursos de cada um dos deputados. -.Foi· appro
vado.

Art. 212. Todas as camaras do Imperio serão
obrigadas a assignar para o Diario da assembléa.

O S1\. lU.1ÜO DE SA.~"IO AllA1\O: - Se as despezas
do Diario correm por conta da fazenda, não sei de
que sirvão as assignaturas das camaras, porque é a
mesma nação que as paga. se não é direetamente
pelo thesouro, é indirectamente pelos rendimentos
dos conselhos. O nosso fim é dar a maiorcireuIa-·
cão possivel ao DiaTio. para que cheguem ao conhp..
êimento do publico os nossos trabalhos; e para
isto que Q pague o thesouro ou qUe o paguem as
camaras é mdifferente; mas parecia-me mais pro
prio que o thesouro o mandasse distribuir pelas
províncias. sem precisão de assignaturas.

O S1\. SEcm.uuo CAR:\"EIl\.O DE C.UlPOs: - Os
rendimentos dos conselhos não entrão nas rendas
da nação; são destinadós a supprir as suas despezas
particulares; por isso eu assentava que as camaras
tivesseJ;11 cada uma o seu Diana; e que g;uando·sue
cedesse que alguma nào pudesse contnbuir com a
importancia da assignatura, fosse esta suppridapela
camara da ('.abeca da comarca. .

O SR. A"~D1lA.;A. E SILVA. : - Ell diria que fossem
convidadas todas as eamaras para assignar; mas
não obrigaI-as a isso; porque eu não sei que te
nhamos direito de obrigar. camara alguma a ser as-:
signante do Diario da assembléa.
·0 SR. NOGUEl1lA. DA. GAMA: - Se o nosso fim é

propagar luzes, e fazer conhecer os trabalhos da
assembléa, sejamos generosos com as camaras do
Imperio, e não reparemos no pequeno rendimento
que podem produzir as suas assignaturas.

Parece-me pois muito mais digno, e até mais ade
quado áq~ell!'l fim.que se mande d.istribuiruín exem
plar do Diano a cada eamara, aSSIm como'de muitos
Impressos se distribu.em a certos empregadospubli
cOS. E lembro CJ!le para facilidade se remettã.o pelô
thesouro ao chefe do governo de cada província os
exemplares que forem precisos pará a distribuição
pelas. camaras. '. "

O SR. CA.B.NEIRO DA. CUNHA: - Levanto-mepara
apoiar a opinião. do illustre preoPinante' 'sobre a
distribuição ~atuita do. Diario pelas camarãs ; ·e
acerescentarel que na minha llroVIncia 'algumas não
tem rendimentos p~ pagar assignaturas~. ei por
isso ou não hão de ter Diario; ou· se'llie'ha,de ore..
metter de graça•.
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o. Sa..Â.m)lW)A JlACBADO:-- Sr~ . pmsident.e:. áqnellas camaras que () não puderem fazer,· por-

Disse. um nobrepreol!inante qn~ .~ não deve ob~- que· existindo, .em verdad~ algumas que de certo
gar as·camaras~~ar'OSDianos,po!'IUe.~na ·nada tem,_ se1"!abastante duro impor..:.lhes seme
ataque á propnedade, fo~ a.sua dispoSlÇllO; lh~~ obngaçao, que toda pezaria talvez' sobre
mas"não _re~u.. que· as camaras são corpos mo- os."JUiZeS e veread,?res, ha~endo-os tão generosos
raes e nao ~diVlduaes, que os b,:us do C?nselho que de sua .eIra o qmz~D!-' fazer; .ouentão,
são ~ utilidade do conselho, sao propnedades o que é mlllS ~rovavel, ficana" mexeqm.vel esta
de -mui diversa natureza da propriedade individual; obrigação pela falta de meios das camaras.
a sua especial natureza permitte que seja· gravada Oque deixoreferido é com particularidade relativo
dift'erentemente do que póde ser grayado ° indi- á maior parte das camaras nas provincias do
vidq.o. . . norte do Brazil; eu servi em uma provincia,que

Os bens dos conselhos forão concedidos ~ supposto conte tres comarcas, e estas divididas
utilidade geral, e não se afastão do seu destino, em muitas villas, com tudo algumas mal podem
quando se ap:(llieão para compra dos Diarios, po- merecer este nome pela sua pouca população, e
dendo cYabi VIr a ínstrocção do conselho. .As ren- pela falta de rendas das mesmas caroaras, que a
das das camaras ou sobejão para as despezas mar- terem de pagar o preço dos Diarios, de certo
cadas pela lei, ou não ebegão; no l° caso, não nunca elIes lá apparecerião. .
se faz mal applieando-se a um fim util o que Por tanto paguem sim aquel1as que o poderem.;
sobra- deDas; quando a não serem assim applicadas e ás que absolutamente fôr isto impraticavel car
deverião ser remettidas ao thesouro publico; no regue o thesouro publico com mais este encargo,
20 caso, nada ha que dellas se exija; e é miS- sem o que de certo al~umas das povoacões do
ter que vão gratuitos os Dianos. Que se lhe dêm interior do Imperio, especialmente as mais. apar
em todo o caso opponho-me; a camara deve ter tadas das capitaes das provincias, jâmais pode
a sorte de outro qualquer proprietario; adquira ráõ saber 4) que por aqui se passa, e quaes os
os Diarios por um egwvalente; e capacitemo-nos, trabalhos, desta assembléa; o lJue muito convém
que ainda quando llie poupemos a despeza dos aos povos em geral, e em espeCial áquelles á quem
Diarios, nem por isso liaverá mais sobras; assaz mais particularmente possão dizer respeito ,ás de
conheço a indoIe de semelhantes corpos e os ha- liberações tomadas.
hitos aos que os compoem, para amrmar que elIes Voto portanto que as camaras sejão sim obri
descobriráõ outros meios de dissipar as rendas gadas a concorrer para a assiguntura do Diario-:
publicas. - porém que deste onus sojão aliviadas aquelIas. que

O SR. SECIlETARlO FIlA."CA: - Como o nosso fim o não ~~det:em f~er, o que deverá ficar .debai"<:~
neste assumpto é que se vulgariJem os trabalhos da fiscãlisaçao ~as Juntas de fazenda, quedeveráo
da assembléa, quereria eu que as camaras assig- nesta llarle OUVir os compete~tes co!reg~dor~s das
nassem por tantos exemplares do Diario quantas resp'~ctlvas co~arcas, se~ cUJa audlencla n~o po
fossem as parochias do seu distrieto; e que aos derao ~r .env~a.dos gratuItamente o~ menClona
respectivos vigarios se incumbisse lêl-os sempre dos Dianos as camaras que os nao poderem
patente aos domingos e dias santos em a sachris-o pagar.
tia da matriz de cada freguezia, para aIli os lerem O ·S1\. DIAS: - Eu não sei que inconveniente
os freguezes, ou os ollvil'em lêr, ao mesmo passo, p6de haver em que pague~ as camlll.'as que tive
que alli -concorr.em de suas dista!,!ciadas 1iab~ta- r~m rendimento; e nào paguem as que. os não
roes para cwnpnrem com os Jlreeeltos da IgreJa; tIverem, dc'Vendo a estas mandar-se gratUItamente
Pois, em verdade, se taes Diarios vão com di- o Diario!
recção aos escrivães das eamaras dos conselhos, O., C A • N
ninguem, ou mlÜto poucos cidadãos haveráõ por t)r. OST~ E GUIAR.. - o estado em que se
alIes- competente li~o do qlle se passa oa assem- aclla a questão, eu. creIO que V. ~x. dever~ pro
bléa:: o Diario ficai'ã na gaveta do escrivão; e só pôr no ~so ~e se Julgar a matena sllmclent~
será communicado quando muito, aos seus amí- mente d~scUtída, se !Js camaras devem ou nao

o .• será uma propriedade do escrivão e não do ser conVI~adas a asslgnar, porque uns Srs.. de-
g bSli" 'putados sao de voto que o. devem ser °e outros
pu co. . -. ta t t- éBem vejo que podem faltar a mwtas camaras q~e o nao, por . n o a ques ao. se as caI!1aras
rendas para' esta despeza; mas em tal caso Com naode ~r ~onvIdadas ou obrIgadas a asSlgnSl'
uma pequena finta de cons'3lho que talvez não l'ara o J!iano. .~.' _. '.
exceda de Yintem, ou dous vintens por anno, se _Al~l:i outros senhores Jizerao dl1ferentes refIe-:
póde fazer o preço da assignatura, o qne não deve xoes, e entre ellas se tornou ~}e~brar que os cor
escandalisar quando d'alli resulta á massa da na- rege~oresde.s comarcas poderlao lDformar~obre os
çãoo bemger~de se difundirem n.e1I.a, por este ren.dimentos das camaras,. e aponta~as que tlVessmn
meio, osconhecunentos dos seus dir81tos, e dos meIos de faze! asoas~gnaturas, observando:-se
seus deveI:es, que tanto hão de'_concorrer para a tam~em.que sena preferlVel que· o g~ve~no de eada
em civilisacão que é mister promover proVIncla p~gasse o num~ro. de. ~slgnat~~ que

g ;. • fossem preciSas para a _distnbwcao do Diarw por
O Sa.CosTA AGUIAR:- Sr. presidente:, Deus nos' todas as suas 'camaras. E julgando:se afinal suffi.ci

livre-de fintas; ellas são sempre odiosas; e o que entemente' deba:tidaa malerià, decidio-se que o
é peior sempre onerosas aos povos. artigo fosse· emendado ~,.redigido n.o seguinte con-

Eu sou de -o:(linião 'que as camaraS sejão sim texto. . ..... . .' .. . .
obrigadas a'assl~aremJlara o Diario da' 'as~em-: . « Se~ rem,~tt~âo.o .Dúu·ii(d.á~~~epble~a.~t~~~.
b!éa,'porém !lUe lSto· seja reguIad~·de modo qU:e. as ~arasdo unperlo ;" e s~râ p,a~~~Hr aquell~';;; :ffP.~
nao p~e;· e-: mco~ode;. lplero .dIzer que o preço possao Jlagar; .e ~s que por lDfor~_a.lJ!l.0"d.l?s...' c01!e~~-.
daassIgDatura: . seJa o maIS ·modlco que fôrpOSJ. dbres"dãda ásrunt<ts da-fazerlda nao tiverem renaas,
sivel, e que ·-deste mesmo onus sejão aliviadas lhes será 'distribuído grâ\!âitairleltrt.e. 'Reeottll'iielidái'-
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SessAo em 26 de Maio de ~823

PIlESIDENCIA. DO SR. BISPO CAPELLÃo-MÓll

Reunidos os Srs. deputados palas 10 horas da
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentes 55,
faltando por molesto o Sr~ Gama.
- O Sll.·SEC1\ETA1l10 FlUNÇ.( leu a acta da sessão

antecedente, e foiapprovada. - -

se-baáscamarasqueeonvidempessoas queassignem' - ··0 SR. PRESmÉNTE"annunciou queestaváo á p<lrta
para. este Díatio. As ca.maras facilitaráõ a leitura do da sala os Srs. Manoel Joaquim de OrneUas e José
.Diario a todos os cidadãos pelos meios que lhe pare- Corrêa: Pacheco e Síl1'3,· deputados pela província
cerem mais proprios. » ., _ de S. Paulo; e sendo introduzidos pelos 5rs. se-

« .A.rt.213~ Parafaeilitara sua leitura será franco cretarios,prestaráo o juramento e tomarão assento
.() .porte do correio, e a tarifa da assignatura será no congresso. -
regulada de modo que-baste tão sómente para fazer O SR. SECRE1'.ARlO FRANÇA leu uma carta doci-
face ás desqezas do papel e impressão. » dadão João Soares Lisboa, ·ooneebida nos termos

Debateu-se por algum tempo a mataria d~ seguintes:
artigo porque uns senhores deputados pretendiao (( Augusta e S()berana assembléa. - O que al
que se e3lculass~a desp~ do papel e impres~o, e guem.c~n~mplaráCOlJ\(\ des~Ça, eu contemplo
por esse calculo ~e de~nmnasse o P~o.d~_ass:gna- ':últlO IellCldade reaL O meu capt!veiro é o embleqla
tura, c o da venua mlUda;e outros eDglao que se da futura sorte de meus concIdadãos, ouo -seu
ajuntassem tamhem para o calculo os ordenados dos desengano; elIes escolhão.
empregados para se taxar o preço na razão da des- (( Privado da liberdade que tanto anhelo, arro
peza total. E tendo alguns senhores ponderado <(ue chado ainda debaixo dos ferros, oifereço a Vossa
não era a economia da fazenda, e sim a maior Clf- l\Iagestade Soberana os frll(Ms da minlia liberdade
culação do »íaMQ para a instruCÇão do publico, o mental que me não poderão sorprehender; -nem
objecto que merecia mais a attencão da assembiéa, conheco forcas humanas que o possão conseguir
venceu-se que passasse o artigo ridigido nos terinos São estes, e ·0 mais transcedente e exaltado jubilo;
seguintes: as mais pura~ feli~ital1ões.pela tão longa como jus-

<t O porte do correio será franco para todos os tarpente desejada mstãllaçao desta soberana assem-
assignantes.A taxa das assignaturas será regulada bIsa. . .
de maneira que faça face ás despezas, comtanto que C': Desde .10 de Abril de 1822 eu fUI: a f~rtaleza
seja sempre por menor pre~-O que o de qualquer rude, mas mabalavel, onde meus conCldadaos fi
outro periodico. » zerão tremular ? esta~darte .da libe~dade; em ~

« Art.214. .As actas serão impressas. e tanto dellas do mesJ!1o Abril soltei o grIto de .1ndependenCla
como do Diario da .A.ssembléa se fará a distribuiciio do ~ran~; em 12 d~ Outubro ~ntel.com os meus
m"Rtuitamente pelos deputados. _ Foi approvado: II concldadflos. a gracl~sa ex~Itaçao do Sr. D. Pedro
0·- • ': ao constItucIOnal e ImperIal throno; este dia foi
. O SR; PRESID~'l'E asslgnou para a ordem do dIl!- a a vespera da minha quéda, e commigo cahio a li

d!sCussao d? proJ~cto so~re os. governo~ das proVl~- berdai:le da imprensa.
Clas; e contmuaçao da discussao dos artigos do regl- « Deportado indefinidamente voltei á acolhet'-
mento da assembléa. me lio lilirigo de~ta. s?berana ass~mbléa, palladio

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. - das seguranças lDdlvlduae~ e naClonaes; enganei-
Manoel Jose de Sou::;(/, F'I'a'1lca, secretario. me no meu calculo, tombeI no abysmo de um car-

• cere! A lei náo me apparece e eu desconheço
meu perseguidor. Sua Magestade Imperial, dizem

RESOLUÇÕES DA ASSE)1BLÉA e eu creio sem diflicllldade, reluta para que me
restituão o que me hão roubado; mas o genio do

:PARA. CAETANO PINTO DE Ml\U.:\"DA MON'IE:SEGllO mal arrebata de sua munificente mão o celeste
DIm. e fum. Sr.-A assembléa geral constituinte dom ~ lple o fazia grande!

e legislativa do imperio do Erazil tomando em con- « Nas trévas do carcere busquejei urp. tosco sym
sideração que em muitos artigos do Diario do go- bolo da minha fé politica, summario dos meus tra
verno emanifesta a intenção de induzir suspeitas no halhos no Correio do Rio de Janeiro, novo mimo
publico sobre a boa fé e adhesão da assembléa ã de que a Vossa Magestade Soberana tomo a liber
f6rma do governo constitucional que tem abraçado o dade de offerecer 100 exemplares; recebão e11esa
povo do B~il, e .m~to principalmente nas cartas bençã~ do Céo! Novos tormentos auto1ho por esta
incertas no dito penodico, n. 10'1 de 14: do corrente ouzadla; mas tudo é nada, com tanto que seja
a pago 526,·e n. 114 do mesmo mez a pago 569, feliz a-minha patria. .
ordena que o pI:ocurador da corôa e soberania « Espiritualmente abatido perante a soberania
nacional, na fórma das leis existentes, promova a nacional, mil votos offereco aos céos pelo feliz
accusacão contra o auctor ou auctores das citadas exito dos seus trabalhos éomo o·mais humilde e
cartas no juizo dos jurados, como lhe incumbe o ex- leal cidadão. Cadêa, 24 de Maio de 1823. -João
omcio e deverã praticar para o futuro em casos Soares Lisóoa.l'.
semelhantes. O que V. Ex.. levará ao conhecimento O SR. PREsInENTE mandou. distribu.i.f os exem
de Sua Magestade Imperial.-Deus guarde a V. Ex. pIares menCionados na carta, assim comlYas emen
-Paço da assembléa, em 24: de Maio de 1823.- "das feitas ao projecto sobre as sociedade secretas.
José J0'!'9.'Uim Ca1·neiro de Campos. O SR. ANDRADA MAcHADO: - Sr. presidente: Nâo

deve ficar assim; é um cidadão quem offereceum
escripto ;).--asseinbléa; o costume é; receber egm
agrado lfu despresar-se a otrerta: eu voto que se
desprese. . ..

E' realmente Um escripto íncendiario o papel que
se nos offerta; fervem nelle os ataques que nãO' sei
nem posso saber se- são justos, pois não tenho á
yis~ os autos co.~probatori~s da justiça 011 in-
Justlça -da sua.pnsao; mas nao posso desconhecer
que sâo ao· menos extemporaneos: .'
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.Vejo um cidadão nos laços da lei, vejo este. ci-l dão levantasse a voz para se queixar a esta augusta
dadão clamar contra os orgãos della, isto an- assembléa, ~e qualquer oppressão, elle seria o pri
tes do -resultado legal da sua detenção) que devo meir~ a p~Dlr pelo seus di~itos, e que teria muito
pensar? Que é ao menoS um temerano. Espere Iem nsta· mdagar os motivos da sua oppressão.
a decisão judicial, e _clame então m~~ embo~ Não ente~do pois que razões tenha agora para dizer
se a julgar injusta; por ora o que seI e que estã o contrarIO: n~m tambem PaI'a: querer que nem ao
como os outros. Como quem se nos apresenta por menos se aeeellem estes papelS. Eu declaro que
innocente! Que provas nos dá. d~ sua pureza'! sou de opinião, que se leião. e se, tome conhe~i
Somos nós porventura o~ s~us J.UlZ~~'l Somos, é mento de.lles• para se s:iliar se uevem, ou nao,
Terdade os ~ardas dos dn:el1.os mdl:n.duaes e po- ser recebldos com agrado.
liucos·dos nossos concidadãos; mas para lhe acu- O Sr. ÃLEsCAR,: - E' isto o que eu queria dizer.
dirmos era mister que Ih'os atacas~em. . Por ora só vemos que nos offerecem um escripto,

Defenda-se pois; moslre ~e esta s~m. c.nme, e emquanto não sabemos o que contém, não po-
que se lhe não devia tirar a li~erdade mdiVldual, demos decidir o como deve ser recebido.

'Uma vez que não violou as leIs. Mas antes de o Quanto ao que disse outro nohre deputado'que
provar vir de repente a esta.assembléa,a est~ san- elle nos fazia queixas, n,ão entendo assim; eu estou
ctuariJ de justiça, vociferar e lDsultar a~ ~u~n~ades persuadido que nem nos dirige qu~ixas nem nos
judiciaes como tendo ordenado uma pnsao lUJllsta, pede cousa alguma.
é novo pka mim. em verdade. E' certo que a sua Emprega algumas expressõesfortes,tal.ezporque
desgraça, se não justifica o seu ran?oroso arremesso se julga innocente, porque a sua consciencia de nada
contra ôs que imagina seus persegwdores, ao ~enos o accusa; mas disso não nos devemos occupar;
desculpa o seu asedume, e embota o ~o das mmh~s vejamos se o escripto é bom para decidirmos da
observacões: condonandum est doloTt, embora naa maneira de o recel:ler mas sem preceder discussão
séja dói justa. . para não entrarmos eIh controversias desagradaveis~

As doutrinas de que estã recheado o ~e!1 Correw Basta que se resolva por méra votação.
não posso deixar de censurar; porém é bCltO a cada O SR. Á.'iDRADA MACHADO: - Levanto-me para
um enganar-s~;mas fixa-se o meu rell8!0 em al- fazer uma explicação. O que disse ainda o repito;
gumas ~pressoes que me parecem sed)c)osa~:.....?~e quando algum cidadão mostrar que está opprimido,
quer diZer. avançar .que SU!,- Magestada : ..:~,nal eu serei o primeiro a falIar por elle; mas, como
reluctava ao gemo do mal, lS~o ~, aos mlDlstros'? disse o Sr. Alencar, o autor do Cr:Yrreio não se
~u8:~gestade,~m pbraseconstltuClonal,ézero ~om~ queixa a esta assembléa, e nada lhe pede.
IndiViduo, é aCima das fraquezas.humanas, nao e Se soubermos que algum cidadão se acha real
homem, mas é um ente metaphy'slC~. Nós sabemos mente offendido em seus direitos é obrigaeão nossa,
a v~ntade de um m~narcha C<?UstltuclOnal pel~s se~s como guardas delles, defendeI-os; mas nesse caso
orgaos; vontade uao revestIda d~stes ataVlos nao ninlnlem pede que lhe facamos justica; nem o que
é para nós v:~ntade; não póde pOlS haver luta e~- se :cabou de lêr é requernnento; e éu não conheço
tre entes e nao entes; entre uma,yontade que nao para isto outro meio que não seja o de petição.
é v~ntade, e.o~tra que é a unxca !!O~ termos DeVI> porém, declarar que não me oppuz a que se
~ le~. Se os mIDlstr?S~m atacado os direitos deste recebessem estes papeis; oppnz-me só a que se re
clda~ao~ eu sou!' pnmelro a ~~lar em seu.a~ono, cebessem com agrado, por algumas expressões que
o prlm.erro a pedir 8. respon~abllJdad~dos mlm~tros notei. e nessa opinião me conservo; outros Srs.
prevancadores, e vlOlentos, mas nao basta dizer, entenderáõ talvez o contrario: a assembléa decidirá.
cumpre provar. . C tO' . d d b t . 1 tFerirão-me tambem os ouvidos outras palavras on muou am a o e a e pOl' a .gum erupo; e a
nas aes não estou bem.certo, e peço a leitura. fmal s~ resolveu que fizesse'}l. os Srs. ~eputados,
(Le:Uo Sr. secretario). Bem, jã sei; é ousadia que pela !Cltura do papel, o seuJUlZo, e depols o pro
este cidadão qualifique' de captiveiro a sua prisão; nunclassem por méra votaçao.
é falsidade se está preso segundo_as leis; se o não P~ssou-se á.ordem do dia, e entrou-se. n~ dis-
estã, justifique a violencia, e e~tao. venha ã nós, cussao dos proJectos ~os .governos das provmclas.
ou espere ~ .sentença, e sendo Justificado por eUa O SR. ALENCAR: - Sr. presidente: Antes de eo-
aceuse os lDJUStoS detentore~. trarmos na materia da ordem do dia, proporei á

Mas pretender que desde Jã lhe acudamos, pre- consideracão desta assembléa, se'não serã conve
tender qu~ entre,!D0s .eI? luta com os outr~s ~ode- niente o r'eservar a deliberação definitiva sobre este
res trahe mtençoes. slDlstras,.Emfim se é crlIn~noso objecto para quando estiverem presentes todos os
soffra a pena da leI; se o na? .é, mostre-se mno- Srs. deputados, ou ao menos os da Bahia, que é
cen~e; e .. nós f!U'emos pôr em JU;lZ~, _se o podet: exe- uma provincia da primeira ordem, e os quaes se
cutn.:osedes~uldar, os que oppnmuao a sua mno- não estão aqui não é por sua culpa.
.cencla., .. .. . Quando em Portugal as côrtesjulgárão criminosa.

..O.SR. SOUZA MELLO:-,.-. Não me co~ormo com a junta do governo de S. Paulo, por não obedecer
o parecer .donobre preop~ante.Eu veJo que é tl?l aos decretos daquelle· congresso, nós a defendemos
cidadão que grita que esta preso, e que faz OUVIr com oargumento de.qu~ !lã? esta':.a ob:ig!lda a obe
seus grit()s nesta. assembléa ; e parece-me as_saz d~o decer porque a provlDcla amd?- nao tinlia,os ~~s
que se desprezem os seus .c~amores...Eu na? seI se represent~tes nas côrtes. A IstO _nos .respondiao
está ou não culpado;. mas, elle ~elX~-se. e PQ!'ó que o Brazil era uma parte da naçao alli represen
tarito julgo que a assemblé~ _devena lDform~-se, tada,. que o Brazil tinna jurado .es~ .por tudo o
do seu. delicto, ~ •.da sua prls~o; po~é~ que se des- que as côrtes fizessem, e que P9r lSSO, estava na,
prezem 'os Seus quei;umesnao o. posso tolerar•.. rigorósa obrigação de obedecer. _ ,

O Sll CAR.~o; DA.·CUNHA: __ Ainda outro dia.o '·Estas razões nunca nos convencerão, mas . afinaI'
Sr.An~nio Carlos ·aifirmou, que sealgumei'.!a- fomos vencidos pelo numero. Agora .trata-se o-de,
.. ~
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dar um. plano geral para os governos de todas as Lisboa fallarão eontra o decreto que_o~u as
provincia:s; e ninguem dirá que não seja nece..<;Sél- juntas de governo, derão como razao o nao ser
rio; ma=:, serrindo-me do mesmo argumento, sou aquella organísação apropriada ás circmnstancias
de parecer que entrem o~E~~iectos em discu..,<:ão, do Brazil; este foi o·eixo sobre que -volveu a ques
mas que não se delibere d ·tí-vamente sobre e1les tão. E' -verdade que tambem se tocou na ~"U1ári.
:;em est.axem presentes os Srs. deputados"da Bahia, dade da fórma da sua decretação e questionou-se da
da mesma fórma que o Sr. Antonio Carlos lembrou sua -validade, por causa da ausencia da maior parte
a respeito da constituição. Demais elIes provavel- dos deputados do BraziL
mente ehegão em poucos dias, e como a di..~ussão .lIas as circumstancias são hoje differentes; a
ha de le-ar alguns, nada nos prejudica o que pro- pezar da intentada amalgação, saltava aos olhos que
ponho. a monarehia portugueza P.J:a eorop!}~ de àuas

E até uma contemplacão que eu .julgo neees53.- "partes distinetas e até inimigas, visto que os seus
ria, não só por ser aqúelIa proyincia, como já interes..<:es se crusavão e choca-vão. O reino do Brazil
disse, da primeira ordem, lUas porque a causa da hoje Imperio sabia que o seu engrandecimento não
demora dos seus deputados provém da luta em que podia ser desejado por Portugal; sabia que aqueUe-
se acha empenhada com o partido europeu,soffren- decrepito reino,. se afferrava como planta parasita e
do calamidades que são bem conhecidas de todos. só com os incommodosnossos podia medrar; a d~

O SR. llo:slZ TAVARES:- Sr. presidente: Não $e c0!1~ançaera na~ural; tudo. o que d~ Portugal se
trata por ora da doutrina destes proiectos • trata-se orlgmava nos dena ser suspeIto; por ISSO com razão
da propoSta, que acaba de fazer o Sr. AI~ncar; e clama~os nas. cônes de_Lis~oa, que ~ão -:onhecia
é para fallar contra elIa que me levanto. " ~os leIS, que mteressavao 5O.ao Brazil feitas pelos

Para não se tornarporém em tempo nenhum, sos- so deputados de Portugal; pOIS nesse tempo estavão
peita aminha conducta a este respeito,ell devo fazer nas côrtes dos deplltados do Brazil, apenas os de
uma confissão ingenu.a,de que me retirei das côrles Pernambuco. .., ..
de Porturral Com at-ersão decidida á leis provisorias ; Em verdade serIa maIS qlle baIXeza se consentl5
elIas mal'?cão necessariamente ou vacillação de prin- semos, sem reclamar, 9ue os depu~d()s de ~ortu
cipios. oU pouca segurança da bondade da causa g~ se 8rro;"'asse~ o legislar para nos sem assl5len
sobre que se leb"Ísla ; as lel5 devem ter estabilidade ~Ia nossa. ~udo e o avesSO no nosso caso. Os ~os~s
para inctilcarem respeito, e conseguirem.o seu fim, mte~sses sao os mesmos,.toda~qu!lntas pronnclas
estes são os principias, de que me acho· possuido; f0m:'-a? ~te vasto Impeno, nao sa?, nem podem
mas des!rl'3cadamente é .tal o estado das provincias ser IDlmlgas : o que a !lma faz bem, oao p6de damnar
deste lmper1o, que me vejo na dura necessidade de a ~mtra; todos C?~titui~os um todo homogeneo.
festejar o que aborreço, isto é, de pedir mesmo, que Na? temamos pOIS ~e ~eglslar. quando somos a ~ll;l
quanto antes se lome uma medida le"'islativa pro- rahdade; temos o dIreIto em nosso favor e a utlli
"isoria, que -vá já obstar á torrente de males; que dade abo~ar~ os nossos ~tetos. Se {ore~.uteís a
-diariameIlte dilacerão as ditas promcias. uma pr0ytncI!1' as ~ulras nao os desden~arao ..

Sim, Sr. presidente, nós não podemos, nem de- ,!,~davla, nao ~uvldo que o decreto na.o seja de-
vemos, ensurdecer-nos aos clamores dos povos; fiDltIVO. E n~tural que br~vem~~~e venha~ deputa
estt'S de:õJe que appareeeo o sempI"e memoravel de- dos da ~hla, elles.o dlsc~tlrao: e creIo que o
ereto de 29 de Setembro ç1amão energicamente, co- app~ovarao: O que. ~ao. C0!lSlDt<.> e qlle ,,:oltem os
nhecendo o damno, que delle resultava; os effeitos pr?Je~l?S a COmIDlSSao. nao veJo ~ece~!udad_e. Os
tem apparecido; a causa do mal está patente,; é prmclplos em q~e todos tre~ se .u~dao sa~ os
temp d cural-o. Jt.etardar a cura é a"'gravar a roesmC!s, \Oda a dItle~en~ eS!-á na malor amplitude
mol~t.iae ,1:0 e a!JlbIto delI~s. 9 prlIDel!0 e .de to~o man~o e não

. satISfaz; o tercell'O que e mlUS satl5factollo pecca
. .Mas diZ o Sr. Alencar q~e a ~ia . talvez se re- nos seus fundamentos; com o prospecto e nome de

smta de se. tomar uma medIda legIslatIva, que tanto provisorio legisla per omnia saxula 80!culorum ; e
de perto a IDter~ssa, sem o concurso dos seus re- não evita os defeitos do primeiro. O se!rondo que é

, presentantes; nao o posso crer. o que apresentei, é" o mais completo ~ ampÍo ; re-
Sr. pr!!siden~e, não posso· admittir uma tal.hyPo- conheço. as suas. faltas, mas é preferivel aos dous;

t"hese. Na Balua ha homens sensatos, que dirIgem e demaIS na discussão podem lembrar reformas,
a opinião publica; estes homens hão de infallivel- que o apro:lCimem mais aO que se deseja. .
mente fazer-nos justiça, porque hão de conhecer a E' poís o que deve fazer objecto da discussão. Sei
desgraça a que está reduzida a administração da,s que é pronsorio e se o nobre preopinante é inimigo
províncias: desgraca de que a mesma Bahia não de leis provisorias, eu não o sou menos. Mas não
vive isenta; hão Cle conhec~r gue .por falta dos ha outro. remedio; é impossivel legislar definitiva:
repre~ntantes de uma prOVlllClll nao dev~m as n;aente; "IstO dep~n.de de outr~ de~erminações,. prin
demaIS padecer. Além de que, póde mUl bem C1palmente da diVISão do temtono do lmperlo. Se
succeder que os illustres dep.utados da Bahia ainda ficar a divisão de provincias, talvez seja melhor
'C~egue~ a tempo d~ confer:r comnosc? a final; a deixar-lhe ~tados provincia~, que as administrem,
dl5CUSsao destes pro]ectos nao póde delXar de ser como no remo dos paizes blUXOS; seporémadoptar-

. muito longa, por isso que a materia é de summa mos divisões menores, como fez a assembléa fran
-eircums"pe~oentretanto se en~egarem os ditos de- caza, então os conselhos de-veráõ prereri.r~e. O mal
putados tecao parte; quando nao, devem confiar na porém exige remedio demo-lhes algum embora
sabedoria desta .assembléa, ~e só se.deliberou a não seja o melhor. Disc.uta:'se po.is o projecto·;
o~rar ~este neg?lCO pelas razoes "ponderadas e que fa.çã~-se as emend~pre~nas ~sões; ven
sao·mw palpavels~ ça-se emfim a materla e depol5 p6de Ir a uma c!lm-
" 9"""-8R..ÂNDIUDAMACHADO: - Sr. presidente, missão só para a" redacção do vencido. ..
le.va:nto~me ,para rectifiear um enga:no do Sr. Alen- .0 SR. e.uummo DACUNllA":-Eu sigo o parecer
'Car•.Quando os deputados do Brazil nas côrtes de do Sr. Alencar; e quando se tratou se serião ou' não

" ,
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discutidos os arti~~tllcionaesSema presença Itan~ ~e toda a nação e só sim das suas respectivas
dos deputados da disse .o mesm.o e po~e o proVlnCJaS! ou ~e a menoridade p6de invalidar,
objecto ~e que se 'Vai a tl"a:~ e de !Dwta ~~dera.- obstar ou mut!Jisar o que fôr vencido pela maiori
cão persISto na mesma opwao. LeIS proVISOnas, de dade; o que e em verdade perigoso; além de que
pouco ou nada servem; e embora tenha dito o seria nimiamente indecoroso, que havendo esta
Sr. _.\ndrada Machado que o projectoé urgente; eu . assembléa julgado urgente este projecto. ero. conse
não reconheço esta urgencia e mostrarei que se elia quencia das razões que então se ponderarão, agora
existe é só na suaimaginação ena de alguns Srs. de- tom~ o'!tra resolução, só peJa razão expendida
putados. de amda nao estarem presentes aqueDes deputados,

Para o projeeto entrar em discussão pretende-se representantes de provincias, já alllierentes ã sagrada
mostrar a necessidade em que se achão as provin- causa que defendemos; porque não podemos de
eías.... (O Sr, Andrada Machado o interrompeu certo avan~.ar que a da Baliia o não seja, só porque
dizendo: ninguem póde fallar contra a urgeucia, I a sua capital esteja occupada pelo inimigo, qnando
poisjásevenceu. O orador continuou.) Mas fallou-se lo restante da mesma provincia tem adherido e por
agora outra vez neIla e por isso julguei necessario ,uma maneira que tanta honra lhe tem adquirido.
dizer alguma cousa relativaIJlente á precisão eXll'e-1 Quanto aO que ponderou outro honrado membro,
mosa de se lançar mão já da projectada medida. SeIde que este projecto devia ser considerado de tanta
as juntas provisorias não tem tido aquella força ne- monta e importancia. para sobre elle militar o
cessaria" para dirigir bem as negocios publicos e 1mesmo qoo aqui s-e disse sobre o .encimento dos
suffocar os partidos que tem nascido da divergencia artigos constitucionaes. creio não ser encto, por
de opiniões; é pela desarmonia que tem reinado que em V'erdade ba bastante ditrerenca; este pro
entre o governo civil e o das armas, procedida da jecto é provisorio, pôde ser revogado, logo que
independencia deste, que eIJl lugar de proteger as assim pareça conveniente; mesmo alguma da sua
operações ~aquelle, sempre as cont~ia. doutr.ina pó~e sotrrer alteração na constituição, por-

Apezar disto nunca elles se oppuzerao ao bemgeral I que amda nao ~bemos o que neUa se determinará
das prol'incias, principalmente na crise mais peri-l· a semelhante respeito; os artigos cODstitucionaes
gosa, DO momento emfim de adoptar-se um no\"o porem, uma vez approvados e vencidos, não pode
sl"stema, de seguir-se no\"'a direcção; o que talvez! ráõ ser alterados ou reformados, senão pelo modo,
não succedesse assim se o governo fosse de um só, fórma, maneira e no tempo que na meSma consti-

,como ode Pernambuco antes da installação da pri- tuição se marcar e determinar e por isso não mili
me~ jun~ o de Luiz Rego, que tanto sangue e tão em alllbos os casos as mesmas razões•

. sacnfiClos custou aos Pernambucanos e do qual Em consequencia do exposto, digo que o pre-
tantos males tem resultado. 9 ~ozado, goverDa~or sente decreto deve ser discutido. porque assim
da Parahyba, apeZ8:r da sua tllD1dez, acho.u J,lartldo está julgado, uma "Ve'l. que se "Venceu que era \lt
que em uma das nUas ce~traes da prO\"lnCla pr~ gente; e que por isso as suas determinaeões ou o
t~ndeu estorvar o .acto do Juramen~ da constltUl- que nelle se determinar deve ser executádo, sem
ça.o; e 6!U duas VlUas perto d~ capital appareceu que nos possa obstar o que em contrario se tem
outro ~alS p~deroso qut;' occaslono~ mortes e rou-ponderado ; até mesmo porqne sendo natural que
bos. Nas ~elindrosas ~lrc~s!-ancI~s !'lm. que t?m dentro de bem pouco tempo aqui compareção OS
estado até agora o Brazd, sao !nra!hvel~ os motms deputados da Babia, segundo as noticias que correm,
populares porque os homens nao sao anJos. elles de certo terão ainda parte na sua ultima dis-

Quanto as desordens de Pernambuco sabe-se que cussão .
são o funesto etreito da impolitica medid}l de se .
mandarem pessoas desta cõrte paro deitar abaixo o O SR. -1h:NRIQllES DE REzEl\"DE: - Sr. presidente,
governo, como desgraçadamente conseguirão. ~s para se não tratar agora deste projecto 0!1ço an~gar
juntas com{lõe-se de homens que, por seu proprlO a breve c~egada dos deputados da BahIa e dizer
interesse, tinhão ás vistas no bem da patria, embora que entretanto que elles não chegão, não seja a de
alguns fossem fracos e outros illiteratos e inexper- cisão definitiva, porque é justo que isto se não faça
tos; nem os seus erros causarão tantos damnos~ sem o conCurso desses deputados. Eu não entendo o
como se pretende inculcar. lA orde-m. á orde-'!!'.! 1a queé. ~ecisã() deiinit.iva; e n~o~eilnit.~\"a, sep?r nYio
disse que faDava para refOrÇar a mlDha oplmão. defimtlva se entende a provlsorI~ e nao constltuclo
(A ordem li ordem,.) Pois bem; limito-me a dizer nal, convenho; porque a constituição é qlle deve
que considerando este projecto de tanta importan- "marcar a fórma fixa e estavel dos go.ernos provín
cia e interesse como o da constituição, por ser o ciaes; mas se por não definitiva se entende, que não
que vai segllramente "decidir da felicidade dos povos se delibere, ou que a deliberação não tenha o seu
que só querem e desejão ser governados paternal- devido effeit.o em quanto não chegarem os deputa
mente e não como antes, pelo arbitrio dos despotas, dos da Bahia, não posso convir, apezar da contem
voto. que .não se decida definitivamente, sem que plação que nos merecem; nesse caso melhor seria
estejão presentes os deputados da Bahia. " não tratar do projecto. .

O SR." COSTA AGUIAR: -Sr. presidente, supposto Além de que, Sr. presidente, a experiencia nos
alguns ~ustres" deputados, que .me precederãO, tem mostrado, que conta!D0s c~m as COusas muito
tenhão dito, á meu vêr, quanto sela bastante para breve e que eUas nos chega0. mUlto tarde. Ha quanto
que este projecto passe, todaV'Íaf~ei ainda algum~s tempo se não .dizia -amanhã se instaDa a assem
observações•. Pretender que o proJecto em questão bléa ;-e todaVia tardou tanto que chegou acauSéll'
nã;o surta o seu devido etreito, ou que_ por o~a não desconfian~s.Quando n.ós, os de ~~~ambuco,.che.
seja posto em execução, em~to nao estiverem gámosaquI, suppunhamos achn:Jaca osSrs. depu
presentes.os deputados da Bahia e de algumas outras tados do Sul, por estarem .maIS perto e comtudo
provincias, .cujos reJ>resentantes ainda não estão chegámos· prim.e~o. Portanto }~ão sabemos. até
presentes,.unportarIa o mesmoqne avançarmos quando. os da Bablasedemorarao.ea.necessldade
nós que os. deputados:actuaes não são os represen- insta, porque ~s povos" clamão. Sua Magestade Im:-
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'Perial esperanço~-os com a installação da :l:-"-.:em:- lar açodadainente. Todas não coneebião como na
bléa ; como pois se deve demorar este negoCIO? multiplicidade'de administrad.ores se podia obter a·
"Pelo contrario-deve tratar-se disto já e já e dar- unidade de vistas tão precisa n'um·Dom systema
lhe logo execução. Eu conheço que o Sr. Alencar adminstrativo. Estava reservada aos francezes- uma
tem receios e eu tambem os tenho; mas pergunto, innovação tão perigosa. .
esses receios, com quanto sejão bem fundados, Mas eIles mesmos bem depressa destruirão os
podem ser motivos de negar-se aos povos o que altares que tinhão erguido. e reduzirão a adminis
elles justamente reclamão 't Parece-me que não. traeão de cada departamento á unidade, reservando
Insta pois que se trate já deste projeeto. para a plnralidade só o que demandava exame e

O SR. A:\'DR.U)A. li-\CR.\DO : - Que este projecto é juizo.
wna medida provi.."Oria ninJmem nega; e que deva A nação hespanhola que copiou tão absurdamente

~. I muitos erros dos francezes, guardou-se bem de os
logo t'.ntrar em discu..,,-c:ão tambem e inneg-clve ,por- imitar a este respeito. e collocou á testa da admi-
que se declarou urgente. A questão de que a assem- . t - d .. d'"st d .
bléa se oc~upa a~ora, é a proposta do Sr. Alencar, DlS raçao asproVlncIasa mIDlS ra oresumcoscom

~ d d ~. o nome de chefes politicos. Os regeneradores de
Lc:to é, se acabadas asdLc;ells..."ÕeS e or ena a a .aorma Portugal que quizerão á força adoptarpara seu paiz
geral dos governos, deverá logo pôr-se em execução, instituições que lhe não quadravão, calíirão no des
ou esperar que venhão os deputados da Bahia; e é proposito de propor administrações policephalas nas
isto o que deve propôr-se á votação. provincias; mas este desvario do projecto de consti-

Julgou-se a materia sufficientemente debatida; e tuição desappareceu na discussão, na qual conver
perguntou~o Sr. presidente se, dL<;cutido o projecto, terão em administradores unicos ás juntas admi
se daria logo á execução a decisão da assembléa, ou nistrativas do projecto, e tornárão isto geral a
se deveria esperar-se pela reunião dos Srs. deputa- toda a monarchia.
dos da Bahia, segundo a proposta do Sr. Alencar. Ora neste ponto de vista são por todos os modos
Foi. re"eitada a proposta; e venceu-se que o de- ilJegitimas as juntas de governo entre n6s; primei
ereto obrigaria todas as provineias sem distincção. ramente, porque sendo filhas de leis para n6s es-

OSR. ALE....CAR pedio novamente a :palavra: e disse trangeiras e que nunca nos podião obrigar. por
que sabendo que ifas ditrerentes provmcias se tinhão serem feitas sem audiencia dos nossos representan
dirigido ao governo muitas representações tanto tes, é de -consequencia que cedão o lugar a insti
das varias autoridades como das juntas provisorias tuições mais adequadas e legitimas; em segundo
apont.ando abusos e até os remedios para elIes. lhe lugar, porque se estivessemos ainda unidos a
parecia conveniente que se pedissem ao governo Portugal, o que 'Deus mais não permUta, tambem .
aquellas representações, porque á vista do que se taes juntas não existirião mais, iÍ vista do determi
expuzesse neIlas se poderia deliberar com mais nado na constituição portugueza. Estas juntas
acerto. tambem devem desapparecer uma vez que se dissipe
. Foi apoiada a proposta; e por isso se entrou em o erro que lhes deu origem. ElIas deverâõ o seu
duvida se deveria ou não esperar-se pelas ditas re- nascimento a não se ter reparado bem nos tres
presentações para a discussão dos projectos, lem- elementosdistinctos que constituem a administração;
brarão então os Srs. Andrada e Silva e Almeida e execução propriamente dita, exame~ e juizo. Não
Albuquerque, que em tal caso seriaacertado mandar póde executar bem senão uma vontade unica; disto
tudo a uma commissão, até para reduzir a um s6 os aependem a celeridade e unidade indispensaveis na
tras projectos apresentados sobre aquelle mesmo execução.
objecto o do Sr. Souza .Mello, o do Sr." Andrada Quanto ao exame que .ha na administração porque
Machado e o do Sr. Gomide. ella não tem Só de executar a lei, mas tambem de

Deu isto motivo a porfiado debate; e afinal se examinar o que é util á provincia que lhe é com
assentou que a assembléa escolhesse uin dos tres mettida. e propôr as medidas e providencias que .

. neIla faltão, quanto a este exame digo que assim
p.ara a discussão, porque isto nada ~inha de offen- como é ela essencia da execução a unidade, assim é
SlVO aos autores dos ?utros do~s, pOIS se designava da essencia do exame a pluralidade: mais vêem
um. delles p~~ neeessl!!ade e oao por se lhe suppôr dous olhos do que um, é maxima "Vulgar; quando
maIor perfeIça~ e podiao a~uelles autores ~mend~, examinão muitas pessoas, o exame é mais amplo, e
]:lelos seus.proJectos, o desIgnado para a" d!scussao.. comprehensivo, e ao mesmo tempo mais Dlludo e
E qu~to a proposta do Sr. Alencar, deCldi?-seque determinado; e o resultado, ou decisão, mais racio
se OffiClasse ao governo pa:a que rem~ttesse éI: assem- navel e acertado.
bléa ~odas as representaçoes e .papel5 que tIvesse a O que digo do exame estendo ao juizo adminis-
respeIt~ do: governos das provm~as. _ . trativo uma vez admittido. De juizo ·por uma s6

DepOIS dIStO entrou logo em dISC~SsaO o p~oJel?to pessoa livre-nos Deus, Sr. presidente; eu sou ini
do Sr. Andrada Machado, que pedIU em prImeIro migo desses juizos unicos; muitas razões acertão
lugar a palavra.. . mais que uma se? razão; aquillo em que um se en:..

O SR. ANDlUDA MACHADO: - Sr. preSIdente, en- gana, outro corrIge, emenda'e concerta. A isto não
tragar a muitas cabeças a administração é lem- advertirão os creadoresdasjuntas de governo, confun
brança que s6 veio á razão em delirio dos france- dirãoosdiversoselementosdeadministracão,cuidárão
zes; antes dos infelizes annos de 1789 e 90, nação que tudo era exame ou juizo; o projectô porém que
alguma tinha cabido em· tal absurdo. Todas acredi- apresentei tem em .vista restituir as .cousas· á sua
tavão que administrar é proprio de um s6 homem, natureza, attribuir ao individuo· aquillo quesó um
como o deliberar de muitas: que se a~o se não individuo p6de bem fazer; deixar á collecção aquillo
deve chorar o tempo qne se perde nas deliberações que s6 a collecção póde bem desempenhar. Poristo
por concorrer para a madureza da decisão, um só pois e até pela anomalia que existiria entre executor
momento de "demora era a ruína da execução; todas uDico primario, qual é o monarchaem,uma monar-:
repetião com SaUustio - pensar de "Vagar e execu- chia, e pluralidade na execução- secundaria homo~
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genea, estabeleci um administrador e executor ~é!S como. ~evia marchar um artifiC!0 politico, cuja
unico em cada provincia,a quem denominei presi- Idea archetipa era falsa; desenvolverão-se as con
dente, á maneira romana, e não governador, palavra vul.<:Ões e solavancos naturaes em um corpo electivo
contra cuja admissão sempre votarei. Este nome mal equilibrado e adoptado aos fins propostos;
tem sido tão desacreditado, que só o pronuncia-lo tornou-se lento ao andamento do governo umas
parece msulto ás provincias. Eu c0l!heço a influen- vezes, outras aligeirou-se de mais; sobrevierão'
cia dos· nomes sobre o povo, ,mormente se elles rivali~ades, ateou:se a. di.c:co~a, so~eu o pOTO,
recordão sensacões dolorosas, e associão-se á re- faltarao-Ihe as proVIdenCias, segwo-se a msubordina
miniscencias aviltantes. Demais Q ~nte, que o pro- ção, e anarclüa, que é o estado, em que se achão
jecto introduz não é o mesmo que o antigo gover- quasi todas as provindas.
nador e capitão-general; aquelle implicava a Ora, não seria vergonboso para esta assembléa
colleccão de todos os poderes provinciaes concen- que semelhante estado continuasse, sem que tentas
trados: este apresenta outra idéa ditrerente; a de 'semos remedia-Io? Não seria desar nosso, que o
poderes divididos; por isso o preferi como o mais Brazil se abrazasse e nós de bracos crusados fos...-e
conforme á realidade. mos tranquillos espectadores da -geral conflagracão,

Em consequencia dos mesmos principios para os como outr'ora o detesta,'el Nero á luz das labaredas
objectos de exame e juizo, admitti- tIm conselho da incendiada Roma, e ao som dos estalos das cazas
deliberativo; e como mesmo na execu~,ão podião -dessa infeliz cidade, que desabavão, recitaTa o seu
suscitar-se duvidas desvantajosas á boa ordem, e poema sobre as ruinas de Troia? longe de nós tal
podia ser que o agente unico se nsse embara~.ado, paralelo; vemos o mal, remediemo-lo. E' isto o que
facultei-lhe o poder convocar os mesmos membros pretendo com o presente projecto; talvez não acer':'
do conselho da provincia, os quaes nesse caso terião tasse com as medidas apropriadas; mas os principios
o voto consultivo tão sóment~, por não ser da sua são incontestaveis, e a necessidade evidente; as
attribuição a decisão, mas SImples confiança do cousas taes quaes estão não podem continuar até
presidente. Desta maneira não se dá ao povo o que que finde a constItuicão, em que o povo funda as
elle não póde bem desempenhar, dá-se-lhe sim suas esperancas. •
aquillo em que é util a sua ingerencia. Ora eu sou Ouso esperaI', que a medida que adoptarmos não
de parecer que todas aquellas materias, em que o será tão imperfeita que não cure, ao menos em parte,
povo póde ter parte sem damno da ordem, sem os males conhecidos. Da inefficencia do que ~xisto
perigo de anarchia, é bom que o povo trate; o que a ninguem du\ida, experiIUentemos outra instituic.-ão.
todos interessa, é da competencia de todos. Mas não O S S M . S . • •.
se creia que desejo entregar este exercicio de poder . !to OU7.A ELL?- r. presidente. Eu. fw o
á multidão' não de certo' tenha o pOTO parte como prJm«:llo que levll!lf,e~a ,·oz neste augusto re~l~t.o a
Pom geral t;m . não por si' mas por eleitos seu~' pOl respeito da orgamsaçao dos gO"emos das prO\'1nClaS,
~utros termos'tenha part~no que lhe interessa l~cal- movi.do ~elo cl~or ~de todas ellas, :{lel~ grito" de
mente, por meio de representantes locaes, assim to~o~ o. povo...Te,t:munh: de .mUlto, mal~., e
como trata o~ negocios geraes pelos seus repre<:en- de,eJando remedia-lo" apresentei ~ meu proJec~o
tant .ge es~ - em 7 do corrente, paI'a promover assWl um benefiCIO

es ra. I to - . "';t'-No que defiro, muitos de alguns dos nobres preo- gelfl.' emq~~ se. nao ?rgamsava a c~n",:, !Il~ao
pinantes é a respeito da subordinação do comman;.. politlca.de:;te 1I11pe110, umco garante da felicJd.\do
dante militar; é para mim o maior absurdo do Brazi!. ., ~ . .
concentrar forcas quando o abuso é certo no poder Es~a lDatez:~ e a meu ver !ll"genhssJma, e tal a
demasiadamente forte. Sei que a divisão torna lenta con:>lderou, J!l est~ assemblea; eu. eS:{lel'o que.a
a execução; comtudo facilita o melhor desempenho; tome em conslderaçao, por ser d~ DlaIOr mlportanc~a
todo o extremo é vicioso; dividir o que deve ser p~ra o bem dos povos, que tem SIdo ,:exados e oppn
unido é vicio, "porém maior absurdo é confundir lDIdos, pelas. funestas consequenClas que trazel}l
attribuicões. Que tem com a administração o poder s~lllpre comsIgo. os governos populares, de cUJa
judicial:e a força militar"1 Ligar cousas tão hetero- forma proced~m ~mmensos males, ~ todas as desor
geneas, seria restabelecer o cabos, quando o meu de~s das pro:,;mclas. P?r estas razoes sou de vo!O
intento. era criar a ordem. qu6 se trate Ja d~ste ?bJecto, para que a asse~blea

Eis Sr. presidente, as idéas capitaes do meu pro- p0t: suas respeltaveIs luzes, escolha o. <{ue Julgar
jecto de ,reforma dos governos provinciaes, que julgo maIS conveD:Ie~te para socego e feliCidade das
preciso acabar desde já. A razão mostra-me que mesmas provmclas.
elles não podem subsistir; o mal que vem da essencia O SR: FERNANDES PINHEIRO;- Devendo l'estingir
de uma cousa, só desapparece com a sua anniquila- me á ordem prescripta pelo art. 75 do uosso regi
cão. Se continuarem.a durar as juntas de governo~ mento interno, para nos limitarmos por agora
inaisnocivas se irão'fâzendo; á proporção que mais simplesmente á considerar as vantagensQu incon
dura uma instituição imperfeita· e defeituosa, mais se venientes do projecto em geral, proponh~me a"
vão descobrindo iníperfeicões, .faltas e defeitos.· Eis demonstrar, que a abolição das juntas provisorias de
o qu~ s~c~edeu ás celebe~as juntas de gove~o'; gove!'D~' da'sorte' q~e seach~o e~tabel~cidas 'n~:
ao·pnnClpl(} o ger~enthu~asmo com que o Brazilse ~rovlDCla~ do Im~e!10 do Brazll, n~o só e.necessa;.;.·
arremessou.á carreIra da liberdade que, comquanto na, masamdapolitica.' E' necessarla porque sendo..
fossetoda.momina!,~enadativesse derea!;,todavia se '0 governo ~eitQ pa:aosgoy~rnad?s para lhe~:p~()-.
lhe',antolhou'j ,delicIoso; presente,' fasc1!10u:nos os curar'a maIOr porçao de 'felICidade, um dos ~nte~',
olhosfez;;.nospassar por. tudo ; fez quenao VIssemos para conhecer que elletoca este fito'e que e o D1a.lS
os inconvenientes!palpaveis -de 'uma instituição que adaptado á ;'indole,aos costUmes 'e' áscircumstan:- .
peeca.va,em;suas,bases;'passou--porém oenthusiasmo; cias"·dos 'P0vos~' é quando-'este' sesugei~o. e lhe";"
resfrioo~':ardor' da ·liberdam;tque'nosabraseava;'e obedecem de: bom·'" grado,;, mas "as .'provmcias.. do .'
occupavatinteiramente; chegou a hora 'da obser,;,Imperió'd?"BraZü se:~D1.'unài1!mê~te pronunCIado"
vação; a instituiçãomarchou, não como esperavanros, contra as Juntas proVIsonas; saO' tao frequentes as
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reclainacõe5 de abusos, excessos e conflict.os, que perde-se; a liberdade desap~,a ordem social
se torna' indispensavel e~irpar, quanto antes, o mal anniquilla-se; tal tem acontecido á mór parte das
pela raiz provineias deste Imperio. Accresce demais a mais a

E' poliÜca, porque dieta a razão certos principios irresponsabilidade, em que de ordinario fiCãoQS
geraes os quaes são de tanta evidencia, que cum- motores das desordens, N6s-sabemos que as jmitas
pre toma-los como bases solidas, sobre as quaes se administrativas tem commettido crimes; ao poder .
~eve assentar e formar o governo; tal é, além de executivo consta-me terem vindo bastantes- repre
outros, o pPncipio de que administrar é facto de sentaçõ~s de cidadãos perseguidos por essas juntas,
um só e que desta unidade de acção é que decorre procurando remedio a seus males; e qual foi, jã
Tigor e celeridade na administração geral; mas não digo a junta, o membro da junta, que se
actualmente a adn)inistra~.ão peculiar das nossasIpunio ? Nenhum e nem póde ser, por isso lfue iU110S
provincias é confiada a muitos membros, iguaes em procurão desculpar-se e a imputação nunca se
poder. e reunindo collectivamente attribuições da .verifica no individuo quando trabalha collectiva
mesma natureza, o que é uma anomalia e um ver- mente.
dadeiro eontrasenso constitucional, dando por isso Não succede porém desta maneira, quando o
pessimos resultados. chefe supremo do poder executivo é quem elege os

Logo é da maior urgencia uniformar e hil1"moni- seus delegados; então se esta escollla é má, o
:sar nosso aetual s)"stema administrativo; e para ministro que a fez de proposito ou consente que
:isso 'l"oto que passe este projecto á segunda dis- continue, torna-se responsavel e este ministro por
-cussão. salvar-se, forceja mc:smo por punir os crimes do

O SR. MO"'lz T.\Y.\RES: - Sr presidente, em seu eleito. Q~~ difi'erença! Isto só era sufliciente
objectos de uma natureza tal, qual o de que agora para nos ~ecldrr a revoga: j)llrll sempre o decreto
:se trata, eu não devo cal1ar-me, devo expõr fran- de ~ de ':::iet~mbro e adIDlttrrmos qualquer dc:stc:s
-camente a minha opinião. Trata-se de revogar o de- proJectos, pOIS todos coincidem em reprovar o me-
ereto de 29 de Setembro de 1821 promulgado pelas tho.do de elei~õe~ populares pa~ a gov~rnança;
-cõrtes de Portugal: esta revoga~ão julgo que seria assim como ç~Uicldem, em que seja uma so a pes
geralmente al?oiada, se eu passas~e a enumerar os s.oa, que em ~o~e de Sua Magestade exe~? go
males, que até agora pe~a existencla do mencionado \ eruo d~ P!oYJD~la.' que ~ lhe confiar, A ut1li~ad~
~ecreto tem sotrrido todas as provincias deste ~te prmClpU) e l!lquestionavel ~ o contrarIo e
Imperio : mas um trabalho tal é sempre doloroso, eVIdentemente detflmenl?SO e n!'cn:o•
.além de que eu f~U~ perante os representantes O andamento da machl,!a soc~al e sempre lento.
dessas mesmas pronnclas,. o;> 'luaes estão como eu, e desmanchados quando sao mUlt.os os braço.5o que

. informados de todos os trlstlsslmos snccessos, que a fazem mover, o tempo g:ue se gasta em debberar
tem apparecido da data do dito decreto l'm diante. sobre o modo da execuçao, faz: perdel." o momento

Examinarei tão sõmente os pontos principaes, em opportuno em que a e~acuc;.ão podia aproveitar;
que elIe se funda; e mostrando a sua inutili- em. ~ma pala,':3: devemos estar por esta maxima
dade ou para melhor dizer, o seu perigo, tenho polltlca.-8S leiS para serem boas de,'em ter o cu
most~ado que aUe deve ser revogado e que um nho de mui~a reflexão, e refiexão acom~anhada dos
-destes projectos apresentados, que contiver mais varios sent!mentos d?s diversos indiVIduos que as
ampla e proveitosa doutrina de'-e ser admittido f~e!D; porem a exc!1Ç8.o d~ve ter o c.!!nho da prom
e passar a segunda discussão. Sr. presidente, an ptldllO I!ara apro"eltar; eIs o que nno se encontra
sempre considerei o decreto de 29 de Setembro no precllado decreto de 29 de Setembro, e eis o
:Como o pOlp.O fatal da discordia, lançado por mãos q~e vamos remediar ad~ttindo á segunda discus
iniquas só para nos dilacerarmos; a multiplicada sao q!1alquer destes proJectos, dos quac:s veremos
divisão dos poderese a sua reciproca independencia, os. iJ!ligos que se devem approvar, os que se devem
erilo elementos destinados a fermentacão da anar- ~eJ~ltar, e él:ugmentaremos outros que julgarmos
~hia, todos os brazileiros patriotas assim sempre mdlspensavels. Estes são os meus sentimentos.
pensarão e hoje não podem pensar de outra ma- O SR. HENRIQt:ES DE RESENDE. - lenho de votar
neir~; e por consequencia só por esta razão era pelo projecto; mas para motivar o meu voto não
precIso r~vo~a-.lo.. offenderei as juntas provisorias. nem os membros

Mas nao e 50 Disto que estã posta a maldade do que as compoem. Não são, Sr. presidente asjuntas
d~creto ; outro pr!-ncipio ~elle ~stabele.cido, princi- provisorias a origem de todos os males qu~ padecem
piO a meu vêr a1Dda m8.1S perIgoso, e quem torna os. povos, supposto o tenhão sido em parte.
u!gentis~ima a sua .r~vogação; eu fal~o da institui- Pernambuco era governado por um só, e com
çao das J~ntas administrativ~ e electlvas. O povo! bastante - força, quando o povo se insurgio e esta
Sr.pre~lde~te, seml?re ~eseJoso do bem e quasl beleceu a nova ordem de cousas.
sempre infelizmente llludido, quando s~ lh~ confia A Bahia era governada por um 56 e com forças
a escolha dos s~us governantes,. d~ ordinano e;s~o';' ql1a.ndo a constituição foi proclamad~, e a nova or:
lhe homens ou Ignorantes ou DlIDlamente amblClO- dem de cousas estabelecida; e assim por todas as
50S ; se escolh~ éilgum ~p~, este nada P9de operar mais províncias. ' .
~ntre os de~aIS : os ambiCIOSOS ap~nas elevados ao lambem não datarei tamanhos males do decreto.
~oderrasgao o yéo, que os encubrl~, nada mais os d?S côrtes de Lisbôa, que estabeleceu as juntas pro-

atem; e m~tas vez~s para sat1s{azerem seus VlSOrias; quando o decretó appareceu: jã as juntas
damn.ados proJecto~_ calca0 aos pés aquelIes mesmos, existião; elle não fez mais do .que confirmar.por lei
que a pouco os haytao elevado. . . _ o que os povos já tinhão feito. Os males procederãó.
. O povo resentldo trabalha por ~demmsar-se; Se. presidente, do transtorno das leis,_ do. despreZo
mal aconselhado persuade-se, que asSlID c~mo pôde de. todos os princípios,.nascido·desta grande e, as
eleger, p~de~.bem depôr} outros. asplraDtes ao pantosa revolução da ordem moral, que a prudehcia.' 
poder estimulão .este J>~ocedime~~; as commoç<ies humana não pôde calcular, nem prevenir, nemem-: _
surgem,. as .persegwçoes formlgao, a segurança _baraçar, bem como não _está nas mãos do hómeJ!3.:-:
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impedir as revolu~esda ordem physicad:anatureza. I sor Francisco de Albuquerque,apezar de· europêo
EU. voto pelo_proJeclo, porque a neces5ldade urge, e ~ n~meado pelo congresso, porém devendopri:'
os povos Clamã:0. .. .. ~euo a s~ n?~eação a al","'UIlS deputados do Bra-

Tenho- ~bldo cartas da mmha provIDcla, que zil, e. d~po!5 a mtervenção da mesma junta para
mostrão a n~idade de reforma no governo: cons- sua aceltaçao, porque os povos estaVào reeeiosos
ta-me até que ha representações da junta. Vi as pelos dous motivos acima all~"3.dosunio-se ao
de Goyaz, e a resposta de S. 1\1. I. recommen- governo, e todos os negocios forão ~m' ~u-se
dando soffrimento até a installação da assembléa, co~ l}nergia, e d~u-se um grande imptilio à nossa
que devia dar o remedio. . feliz lDdepend~ncla, ~m h~verem partidos nem

sp'i(l estado e urgencia do Rio Gr.mde do Norte, Iapparecerem d1vergencras. ~;:.o succedeuoutrotanto
e o que vai pelas Alagôa5. Como pois, Sr. presi- em Pernambuco; po~e 'VlQdo de governador das
dente, poderemos deixar as cousas nest~ estado, e Iarmas o turbulento Moura, ~mquanto se c?nse~ou
sem reforma! Voto pela reforma, e voto pelo pro- hospedado em casa do p~ldente .GervasIo Prres,
jecto; porque as machinas physicas complicadas, o.povo J!ermaneceu tranqunlo; porem l1>go que sa
são muito difl'erentes da machina do corpo politico I~o oppoz-se declaradamente a todas as delibera
e moral; aquellas, se perdem no tempo ganhão na !çoes do governo, .e ~ntrou a formar um partido,
forca; esta, perde no tempo e perde na forca; e remove~do dos pnnclpaes postos aquelles otliciaes
n"uin imperio tão vasto como o Brazil o moVi- qu~__ erao da cpnfiança do povo e da mesma junta;
mento do poder executivo deve ser rapido e vi"'0- e 1:;:;0 para por em exec~çao os seus planos de des
roso, e p.-ua isto a sua organisação no aetual;s- e~barque d~ tropas lusI~nas, .do que resultarão
tema deve ser simples. Além de que os governos as P7rt!Ubaçoe~,que t.ant? tem agItado aquelIa bella
devem ser homogeneos com. o da capital, o nosso provIDCla, ~ que aqu! so.mente se tem attribuido á
systema é monarchico: um é o chefe do poder exe- malfadada Junta pronsona:
cutivo; um deve ser o chefe do governo das pro-l Agora. ~ta;-se deste proJecto em ':.Iue o governo
vincias. Agora as modificacões e como isto se deve da provmCla e confia~o ~ um pre~ldente, no que
fazer se eu souber exporei quando se tratar da concordo: I ~ porque so asSIm se póde fazer etrectiva
segu~da discussão. 'Entretanto voto pelo projecto. a responsabili~ade; 2" pela ~ro~pta execução de

,_ tudo .q~anlo for de suas attribulçàes; mas nunca
O SR•.' C.-\Rl~ElRO l?\ .~UXH.\. ;-- Nao me le~'anto connrel que o governo das armas e das financas

para combater as opmIoes dos Illustres preopman- tenha, ao menos por agora, uma absoluta indepên
tas, que têm falIa<!o a favor d:a mudançados.gove~- del~cia, para evitar o choque de seUlelhante~ au
nos, Jll!ra:;e c0l!solidar a .deseJada e necessarIa UOl- t0l"!dades e~quanto o nosso systema de gOT'emo não
dade do lIDpeno; IDas SIm para fazer algumas re- estiver solIdamente estabelecido.
flexões sob~ ~ desordens que tem havido emal- Não me. levantei portanto para oppõr-me intei
gumas proVI~C!as, e os males qu~ dellas. têm resul- rame~te as reforlll.as dos gOT'ernos provinciaes;
tadot e. que 1DJ~t8:mente se attnbuem as malfllda- negOCIO em que multo receio, torno a repeti-lo, dar
das Juntas proVlSorlas. o meu voto; poréUl para dizer quejulao extem-

O decreto de 29 de Setembro de 1821, do con- poraneo, e até perigoso, altendid~s as des~onfiancas
gresso portuguez, relativo á creação das mesmas em que s~ achão.as proVin~ias a respeito dá DllIreha
juntas, «ando o commando independente da força do~ negoc~o$ ~o RIO de: Janeiro. .
armada a um chefe nomeado pelo governo de Por- -~ provmcIa do. RI<:>-Grande . do ~orte, cujo pri
tugal, contra o que representarão os. deputados do meuo governo f~1 deitado abaiXO pelo governador
Brazil; e a medida simultanea da extinccão dos lri- das arlUas Anto01o Germano, que em vez de fazer
bunaes do Rio, forão o pomo de discordla, a pedra exec.utar as dete~ll1inações da junta, favoreceu o
de eseandalo que as côrtes lanearão no BraziI; ac- pa!"tldo desOl'ganlsador, tem continuado em suas
crescendo a consequencia que tu-avão os brazileiros agItações; e tendo a mesma juntarepl"esentado, e
antiolhando o horrendo futuro que os esperava, algumas camaras da provincia, tanto para Portugal
sendo-lhes mister irem ao velho mundo para serem Como para esta corte, e igualmente a das Ala"'ôas
promovidos; e por este forte motivo, por esta j us- que providencias tem !Íado ó ministel"io? Nenht':ma!
tissima razão renunciámos a tudo que de lá nos Podendo tudo remediar-se só com meia folha de
vinha, tudo quanto por essas mesmas cortes nos era ~apel, segundo .0 ~cte~ b~ando do povo bl'azi
dete~minado. Porém, Sr. presidente, emquanto ás hense, e s':la ~lOlla obedienCla ás legitimas autori
perturbações e males causados pelas juntas, não são dades; n,!-da disto. se fez, e quer-se agora tomar
tantos quantos aqlli se tem exagerado, chegando-se uma ~edida que pod~ encontrar embaraços em sua
a dizer que allas arrogarão poderes soberanos. A execuçao, o. que sera extremamente perigoso e fu
da Parahyba, não sómente reconheceu o principio nes~o. " .
de que não era soberana, ·mas até se comportou E p~r tudo Isto que eu Julgo acertado, que todas
com. toda· moderação e regularidade, e só usou de as medIdas, q';1e se houverem de tomar, sejãopru

'poderes que es~vã~ em suas attribuições; de sorte ~entes, retlectldas e bem ponderadas, para não nos
que sendo da primeIra necessidade crear um mestre succe!ler o mesmo que succedeu com aquellas que
de primeiras letras, e dar-lhe maior ordenado, com- por dilfl nossa, e mal das cortes, eIlas tomarão sobre
prometteu-se a pagar-lhe á sua custa, no caso de o BrazIl. " .
não ser approvado pelas cortes. E' verdade que tam- Em con~qnencIa, pOIS, d;o q';1e tenho expendIdo,
bem dependeu muito a boa harmonia daquellapro- voto que nao ~ e.trectue_a lDteI~allludança dosgo
vincia,. além da· patriotica intenção. de seus mem- ve~os das pronncIas senao depoiS de feita a consti
bros, ,de recahir. por'V:entura sua,.o commandoin- tUlçaO.
terinodasarmas no sargento-mór Trajano Antonio O SR. CAR:'iElRO DE CAMPOS. - Sr. presidente não
de •. Medeiros, natural da mesma, cunhado de· um .me levanto para combater os principios sabi~ente
dos .membros . daquelle .governo,e homem de bem, expendidos pelo Sr. .Antonio Carlos; levanto-me
hQnrado,· pacifico e amIgo da causa. O seu succes- para mostrar que nenhum projeclo de gOl'arno pro-o
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"tincial é admissiv.el nél$ actuaes circumstancias, e •ao· governo uma· supina indifferença: a respeito de
que ê iInpolitico~tratardesta.materia. . . A ~gumas p~vincias, o· CJl!e se~ente -SÓ póde
. Estou perslladidoque os maiores males que;têm dizer que~ Ignora as medidas que msessantemente

afiligido. as. provincias não procedem tanto,da forma· se tomarao para.~tabeleeer~~ ordem. ·.Algumas
que Se deu ás jantas provisorias, como da mudança dellas n?n.hum.. effelto p~duzlrao; como por cxem__
subita do govemo arbitrario para? .?vre; o po!O pio no .Rio-G~de.do ~orte? parao~de o governo
que de repente passa da escravidão a liberoade, Dao ordenou, daqUI as proVIdenCIas, que Julgou. conve
sabe tomar esta palavra no seu verdadeiro sentido. nientes pa;ra atalhar as ~esordens, ede on~e não

. Disse-se que o povo·era sobe~o, e dis~ ente~- tem recebIdo um. só offic!o, .de sorte <I?-e se l~ora.
den""se que eadacidade ou villapodia exerCItar attn__ o estado· actual da provmCla pelas 'Vlas OftiClCles,
buições da soberania. Por esta inte~gencia~os bem. que me conste de ..novas· desorde~ das.~aes
com· eseandalo pretender-se, nesta Cidade, obngar pare.ce que G go.ernaaor das armas e o prmclpaL
ao Sr. D. João VI a assignar a constituição de Res- motor..' . •. . _
panha, sem se consultar se era este o voto .geral ~e o illustre preoplDante pode informar ao D;lm~
aa nãçã.o. Disse-se que .estava ebega~ª~a epo~a ter~o e á ~ua Magestade do estado daprOVlD.Cl3., ..
da nossa regene1'3ção, e Julgou-se que lss<l'quena ~Ulto o es~aremos, p~rque nada do que tem ha-
dizer que' tudo devia ir abaixo, as leis· não .~rem_ J'ido se sabe CltCUJDStancladamente. . .
vigor, nem o~ magistrados autori~ade; eLU qualqt!er S. M. o .Im_pe1'3do~vendo o estado Infeliz de~al-
parte se ouna dizer: - Que me Importa com o Sr. gumas pr~VlnClas, qwz dar-lhes algum rem~d!0;'
juiz de fõra; o tempo da sujeição já ~cabou; agora mas conSiderou que ql,1alquer que .I~sse a me~da_
temos constituição, que quer dizer-liberdade-; e adoptad~, talvezem lu~ar de tran~os mo.~
liberdade é cada um fazer o que bem lhe parece. escandalizasse os par!ldos que dODllDav~o, ou .ll'n:
Além· disto, os mesmos membros das jantas, pela tasse as ~beças ~squentadas e vulcanlcas 9Ue ali
maior parte, assentão que são representantes do davão a leI; e conSIderando qualquer procediiuento.
povo, e que pódem como taes exercitar a soberania. perigoso, julgou por melhor que a reforma dos go-

Destes .e outros absurdos é que eu asseo to que vemos fosse ordenada pela assembléa, que pred-
. nascem todos os males que se tem soffrido nas samente se havia de respeitar como formada,dos

provincias; porque o povo" que é sempre falto de representantes da nação, e de cuja sabedorria os
luzes, vai na boa fé do que lhe pregão os mal in- povos esperavão as medidas mais vantajosas, Assim
tencionados que o desencaminha para seus fins par- se fez, porque as circumstancias o pedião; mas·
ticulares. não por olhar com indelTerença para os males dos

Nas províncias. como todos sabem. ha diversos povos, como se pretende insinuar.
partidos: não obrão descobertamenle. mas existem O SR. CAR:"l"El.RO DACu:-au. - De nenhuma fórma.
como o fogo_ debaixo das·cinza~•.Ba o partidt? eu- deve o hon1'3do membro considerar o que disse
ropêo que nao approva a nossa mdependencla, e sobre o Rio-Grande e AIagÕllS como um ataque
~e se não so~reSliheé porque não ~de; ba ? p~r- directo: lembrei-me que se não tinhão dado as pro-

. udo democratlco. e ha o da monarcnía consUtuclO- videncias necessarias para se suspender as agitaeões
nal. que ~ o nosso. e males de ulUa :{Jrovincia, cujo governo era·em
.Or:a' se nós.damo~uma f?rma de ~overno.á~ pro- pouco tempo derrIbado, e eleito pela influencia do

nnmas. bem que seja a maIs con~'eDlente,dlraosem commandante interino das armas, que em lugar de
duvida os de qualquer dos partidos oppostos ao empregar a forca armada para manter a ordem, fa
nosso: - ~ta é a amostra do panno; a assembl~a vorccia o partIdo faccioso e desorganisador; sem
qu~r_ escraVl~r-nos; esse conselho. tenha as atttl: poder conceber o motivo porque se não derão estas
bUlçoes que tiver. nada vale; o homem .que para ca providencias, porque é para mim admiravel que o
nos manila é que ha de fazer o qu~ q~))zer, enten- illustre preopinante, sendo primeiro ministro e se
dendo-:se com a côrte; ha de oppnmu-nos, com.o cretario de estado, não estivesse instruido de tudo
os. ~ntJ~os governadores, e em.vez de uma constl- quanto no Rio-Grande tinha succedido; se assim.
t~ça? .liberal, teremos ~a feIta e .baseada e~ pensasse, eu o informaria quando á sua casa fui
prInClplOS todos favoravels ao despotIsmo. - EIS chamado para uma conferencia ácerea das convul- .
aqui, Sr. presidente, o que s~ pretenderá .p~~uadir ções de Pernambuco, porque estou ao facto dos
ao povo! para .o que, se precJSo fôr, se un~rao todos acontecimentos daquella provincia limitrophe da
os partIdos, alUda lJUe oppostos entre SI, afim de Parahyba. Ora, estas desordens se podião remediar
ganhar f~rça. e destruir o nosso, e com elIe a ordem com muita facilidade, principalmente depois da'
estabelecIda.. . _ . adberencia â causa do Brazil, e tendo o Imperador
• Parece-me. POlS, convenIente nao orgaDlsar por sido reconhecido chefe do poder executivo, o Brazíl

ora os governos, e reservar .~sta r,eforma para o podia confirmar a lei da nomeação dos governos
~empo em. ~e .o~ povos esteJao maIS acostumados provisorios, fazendo conhecer aos povos que uma
as .~ovas l!1stltUl~oes, e esta assembléa tenha ad- vez eleitos não tinhão o direito de o destruirem, e
qumdo maIS força moral; e como ao .mesmo tempo que lhes ficava o recurso de petição para se queixa-.
recon1?eço que àlguns dos .m~e~ eXIgem prompto rem de seus procedimentos arbitranos. .
remed!-0; entE:ndo que sera mdispensavel dar-se Mas ell. só me levantei para reforçar as opiniões
boas ms~uc~es. aos governos, lJUe marquem bem do illustre deputado que taTIou no mesmo··sentido,
a .extensao e ~ltes da sua autondade; e e fazer-se considerando as circumstancias ilm que nos acha-.
uma proclamaçao que as~egure aos povos que_a vamos. . .
assemllléa obra em pl~n~lib~rd~d~, e que ell~s. hao Eu estou bem ao facto. do que· tem havido,.eha
de. gosar .~os seus direItos mdiVlduaes e politlcos. pejas provincias do Norte. SOu· amigo da. ordem.
Na~amalS por .ora. da gloria da. palria, da unidade do Brazil .e po~
O SR. ANDRADA E SILVA. - Pedi a palavra para amor de _tudo, isto é que fallo.·Torno a-Ien:lbrar a

responder a algumllS asserções do. nobre.preopi- esta augusta assembléa.e pôr. á sua ~nsideÍação,
nante queha poucofallou, e que pareceu Imputar o estado actual dasprovmcla5 destenco Imperio;
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, attendamosao bem geral.Eifiêi o. effeito.que pro
duziu o productoC aqui feito .por ~ proc~dor
geral, e asssignado pelos maIS, xe1ativo ao Jura
mento previo:queixarão-se (Á' ordem á ordem) eu
fallo por amer da ordem. e cbama.-se-me á ordem;
o ·S~. 10sé Bonifacio falIou, e disse quanto lhe pa
receu, e qui%, e ningnem o chamou á o~dem.

(O Sr. Andrada Macbado disse que estava na
ordem e out.ros Srs. deputados igualmente disse
RO póàe [aliar que está :w- ordem'r.e dtce expende.r
suas razões) Sr. PresIdente! Nao quero IlJéllS
fállar; já emitti minha opinião; basta que o mun~o
saiba e aqueDes por quem represento, que desejO
cumprir minhas obrigações. reclamando contra
qualquer medida, que julga: opposta a? i~leress~
do povo braziliense; todaVia seIlJpre direI, que e
snmmamente desagradavel ser chamad? á ordeIlJ a
cada momento sem o merecer, repetmdo o que
aqui já se disse, que havia um partIdo dominante
no con~ de Portugal, que chamava á ordem os
deputados do 'Brazll, quando estes ra\la"Vão contn
as medidas, que qtlerião tomar para segurar -a
união. '

Não tenbo receio, e nem medo de falIar com
:franqu~ e segundo me dictar minha consciencia.
e isto JJlostrei quando se tralou do escrutino se
creto. Concordo com as opiniões do St. Carneiro de
-Campos, e outros illllS~s deputados, que segu~m
o mesmO parecer, e o que elIes disserão é uma ver
dade. :gnslem .partiaos. um~ força domina}lte na
cidade da Bahia; utn partIdo europeu maIor, ou
menor em algumas províncias; escriptores. que
escrev~n1 contra nossa ind9{1endencia., e até CClt\t~
o augusto cbefe da nação, existem em Pernambuco,
em muitas outras ptovíncias; e em todas as Da
ções em semelhantes tempos sempre ha um partido
de opposicão e divergencias; mesJ!1O em Constan
tinopla bâ muita gente, que não se p6~e ~commo
dar com a escravidão, apezar do terronsmo, lll1e
infunde aqueDe despotico governo, de sorte, que se
appareeesse uma OCC8$ião favoravel.lançarião mão
deDa para o derribar.

Considerando tudo isto, para que havemos ado
tar uma medida agora, cujo resultado p6de ser
fwiesto á nossa causa, e á intergridade do Brazí~~
quando em outro telI1PO devemos esperar que seja
bem recebida '1

Não posso conce1?er essa e~tremosa n~ce~sidade;
por ventura não enstem as Juntas pz:o~sorlas,. que
podem· continuar a governar as provIDC1as, ate que
appareca, e se ultime a constitui<ffi:o, que só liMe
bem, marcar as attribuições das diflerentes autho
ridades provinciaes?

Em conclusão tendo-me alargado mais do que
desejava, e sendo minha intencão, como já disse,
apoiar O, parecer do Sr. Carneiio de Campos, e de

oOtltros Srs. deputados, ,direi tambem ao Sr. depu
tado José Bonifacio, que quando falIo no governo
não é 'para o atacar, porém elle está tão prevenido
por ser ministro de estado, que imagina logo um

.ataque· directo. Se a minha opinião é inteiramete é
oposta á sua, tem o direito de a contrariar; mas é
desagradavelestar a ouvir nesta asseJDbl~adicterios
.otrensivos, ~omo succedeu em outra sessao,oem,que

,o...mesmoillllStre. dep.utado taxou de 'lnlsenao
meu.-;discurso.~Não illudi os ·meuS constituintes
alàrdeando de sabio, e, de.~loquente orador; ell~s
conhecião-me ,perfeitamente: quandO me nomearaO
para .tãotranscedente emprego, 'muito superior áS

minhas luzes; mas beide sempre dizer o que en-
tendo, quando houver de votar. . ..

O SIl. ÂNDllADA E SILVA:-Eu creio terfallado
com tóda a moderação sobre a materia. O gO'õerno
deu as providencias que julgou convenientes, e se
o nobre deputado o ignora porque as portarias não
sabirão no Eiano do Governo. o que assinl se pra
ticou 'por se julgar ut~ póde chegar ao meu ga_
binete e eu lhe farei "Ver todas as que se passarão
pela minha repartição. .

Quanto ao que diz sobre a conferencIa que hou,oe
em minha casa ácerca dos negocios de Pernambuco,
na qual poderia dar informações, rp.spondo que
além de ser a primeira vez que tinha o gosto de lbe
iallar, não se tratava de negocios do Rio Grande
do Norte, nem sabia que as poderia dar de mJla
provincia que não era a sua. Por ultimo, se o
chamei á ordem, uão foi meu intento ataca-lo: e
varias vezes tenho sido tambem chamado á ordem
sem que eu disso me aggrave. ,

Como }/M' ora se tratava em geral do projecto,
entendi 4Ue era fóra da ordem faDar em juramentOs
previos; mas tah'ez me enganasse; e a assembléa é
quem decide.

O SR. w'R:\"E1RO DA. Ct-xu.,: - Estou plenamente
satisfeito.

O SR. CRUZ Goud.: - O nubre deputado o Sr.
Carneiro da Campos .não du\idou criminar o povo
do Uio de Janeiro, por ter querido adoptar a consti
tuicão d~ Hespanua, como julgava ter-se feito eJll
Lisboa; jIlas quando vejo culpar o povo por aqueUe '
aconteciIDento que produzio li desordem da Praca
no t.omroereio, e dizer-se que assiJt1 obrAra por Se
arrogar" 'exercicio da soberania, admira-me ve-IO
elogiado, alé com o titulo de immaclllado, por ter
accIamado o Sr. D. Pedro I. POi5 neste acto fez
tambem O que só a nação podia fater como sobe
rana.

Portanto ou em ambos os casos foi culpado 011
em ileobutn deUes. Deixemo-nos pois de criminar 4)

povo, e tratemos de lhe fazer o JJ1aior bem que
podermos. Eu tambem sou constitucional tl amllnttl
da causa do Brazil; os govtlrnos das províncias pre
cisão de reforma; faca-se já; e como enlendo que li
execução €: st:lI1prê 'mais act.iva e prompta por UJJ1
só do que por muitos; sou de parecer que o presi
dente é ali preciso, bem que tenha o conselha pant
as deliberações; e por isso voto por alguma provi...
dencia e não pelo projecto.

O' SR. lbBEIRO DE A.~DR.\D.\ : - O illustre depll
tado o Sr. Carneiro de Campos, reconheceu que os
principios politicos de que se deduz!a ~ nece~sidado
da reforma dos governos das prO\"lDClas erao ver
dadeiros; IQgoé foreoso reconbecer por máos os
governos, e que é utU'rcfonna-los ; o contrario me
parece contradicção. ,

Se os projectos apresentados não satisfazem,.
temos rememo na segunda diSCllSsão; no debate se
mostrão oS defeitos e se corrigem, entrando cada:
um com o seu cab~dal para os melhorar. Eu quero
suppor com o mesmo nobre deputado que os males
nascem da diversidade de opiniões e partidos; mas
pe-rguDt.o deveremos nós consentir que os povos se
dilacereinpor esses partidos '1

Quem noS diz, se nos demorarmos, que chegará
ainda o remedio 'em tempo' opportuno '1 .

-Demais. eu não. sei porque se receia que' os povos
não_ acceitem bem esta reforma: eJJes delegarão~m
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"
t~dos os nossos inimigos, parase opporem á· admis
sao de um chefe, que deve paralizar .todos os -seus
planos: redobrar-se-hào as iriIames ca1umnias,. Com.
que por elIes tem sido atacado o nosso Imperador
constitucional, e os seus ministros: crescerã aforça
dos nossos inimigos, e talvez diminuirâ a dos nossos
amigos.

Pôde não ser provave1 a verificacão deste meúre
ceio; mas niuguem dirá Sr.. Presidente, que é im
po~sivel ; e se o n!í0 é p~de a prud~ncia. que nos não
arrIsquemos ew tão melmdrúsa cnse.

Fechemos por um momento a nossa attencão 00
desgraçado caso deser repeIlido o chefe da proVíncia, .
que fosse nomeado e mandado pelo nosso Impe
rador e~ con.sequencia. da ~ecisão desta assemb1éa.
Que fartamos? Que farIa o l.Dqlerador? A.bandona
riamos a provincia á sua desgraçada sorte'!sena
declarada rebelde e como tal tratada? Não me animo
a demorar me~ .pensamentos em tal conjunctura;
e s6mente pedireI com todas as minhas forças, bem
que debeis, que se haja de sobreestar na discussão
destes projectos; sendo enviados á commissãode
constituicão, para nella serem tomados em conside
ração..Poaer-se-ha objectar. que a demora, que exige
a publIcação da nOssa constituição politica, não se
c0IJ?pade~e c?m o desgraçado estado das províncias
do unperIo dilaceradas pelos governos provisorios;
mas esta demora, sendo, coJ!lo póde ser, de poucos
mezes, convém antes, que seja tolerada, a não haver
como não ba certeza da promptaadopção e execução_
das ord~ns. <tue se ~e~em. Em9:uant~ não apparecer
a co.nstitu~çao pohtICa deste ImperlO; emquanto o
publico nao reconhecer por ella a bem entendida
divi.são. lI_os tres poderes po~iticos do estado _e suas
attr~bUlçoes;.e~q!1antose nao capacitar da garantia
da l!berdade md~vldual, e se."ourança dapropriedade,
da liberdade da lDlprensa, da igualdade de todos os
cidadãos perante a lei, da igualdade da reparticão
dos impostos, sem ~~ncção de privilegios nem-de
classes, da rcsponsablhdade dos ministros e dos em
pregados do go\'erno, e da publicidade da adminis
tração e applicação das rendas do estado, não julgo
prudente que se de~retem medidas geraes, por muito
urgentes que pareçao, afim de se não arriscar o caso
da repulsa que seria peior do qüe o mal presente
em que a assemb~é.a não tem a menor parte, perten~
cendo todo elle a unprudencia ou machiavelismo
das côrtes de Portugal
. Depois dei; publicaçã~ ~a lei fu:ndamental doimpe

!I~ ~o Braz~, é, e sera lJ'!:lposslvel que os 'nossos
mImlgos nao enfraquêcão, e até desapparêcão
faltaudo-lhes as armas dalntriga e da calumnia êo~
que tem seduzido os incautos e ignorantes, pi~tan
do-lhes com negras côres o actual governo, e des-;
pert.aD~o o horrorcontra o despotismo, tãofalsamente
attnbuldo ao nosso Imperador, que tantas e tão
claras provas tem dado da sua constitucionalidade
crescerá na razão inversa a força dos bons qu~.
se~em a J?ossa santa causa; e então sem duvida
sera receblda e adaptada, sem a menor hesitacão·. a
nova fórma que se dér aos·governos das proviÚc~s
e q~~ deve ser· um dos artigos da nossa constituiçã6
politxca. _
Por~to, Sr. pr~sident~, sou de' parecer que se .

r~mettão ~stes proJectos a commissão de constitili.
çao,_recoJJlDlen~ando-$e-1he. com' urgencia·-.a· e.C)D

clusa,o. deste tão necessarlO trabaIh~ ; para c;r:que •
CO~Vl!l"; que l?Ssemseus. me~bros .dispensados Ide
asSlStl.r as sessoes~desta~assembléa'; ou que.'setottle
alguma outra deliberaçao que aplane quaesqu:er:dffi.':'

nós os seus poderes para legislar, e nãolião de
acceitar o que legislarmos? '

Não o creio: e fundado nas razões que expuz voto
pelà discussão do .projecto. _
- O SR. NOGUEIRA DA. GAMA: - Não era necessario
ouvir osenergicos e eloquentes discursos dos il

-lustres deputados, - que me tem precedido para re
()()nhecer os inconvenientes dos governos proviso
rios, que ora oppi:iInem, e dilacerão as provincias
do Brêizil, e que tem feito lembrar com saudade o
passado julgo 56 digno de esquecimento; eu não
emprehendo reforçar oataque, para extirpar a hidra,
que nos devora.

Levantei-me, Sr. Presidente, e pedi venia para
fallar com bastante receio de transgredir a ordem
üo dia, e de ser tachado de imprudente; se preten
desse, como pretendo, oppor-me a que passem á
segunda discussão os projectos otierecidos por tão
conspícuos deputados, e que tem sido elucidados

. completamente. Sirva-me porém de desculJ)a o
exemplo que me deu o illustre deputado o Sr. Car
neiro de Campos, falIando quasi no mesmo sentido,
em que eu pretendia falIar, e em que faliarei: e a
obrigação, :que tenho de dizer francamente o que
entendo.

O desgraçado estado das provincias do Brazil de
vido 'em grande parle ao monstruoso e (>essimo sys
·tema dos governos provisórios, principIados no co
meço da nossa regeneracão politica, e no meio da
maiOr efervecencia dos espiritos, sanccionados ma
·chiavelicamente pelas côrtes de Portugal ; e por
estas ultimamente arranjados, só com o infernal fim
de nos dividir, dilacerar, e escravisar o desgracado
estado das provincias dll Brazil; torno a dizer, me
rece o maior cuidado desta assembléa, e exige um
efficaz remedio; mas Sr. Presidente, será este o
momento de o prescrever, e de o pôr em pratica.

Não sem duvida. Em qllasi todas as pronncias do
Imperio do Brazil, principalni~nte nas que ficão ao
Norte enstem partidos: a força dos crueis inimigos
da nossa santa causa, e que se achão entre nós, é
;consideravel; não nos alucinemos ; náo demos
passos em vão; temos a combater o partido das
côr1es de Portugal; temos a combater o partido dos
republicanos, que sustentão e apregoão a separacão
,de todas as províncias em republica<:. independentes,
mas confederadas entre si, á imitação dos Estados
Unidos da America ; temos a combater o partido dos
:adm!radores da constituição de Portugal, e que a
dezeJão adoptar, ficando porém em estados sepa
rados, El só ligados a Portugal por laços federativos:
temos a. combater o partido de diversas seitas de
carbonarios, de jardineiros, e de outras que infeliz
mente existem no Brazil ; temos finalmente. a com
bater o partido dos anarchistas.

E serã em uma tal crise proveitoso o remedio que
se propoem? Por ventura o habíl medico não es
prelta a declinação da febre, para applicar os reme
dios, 56 então proveitosos, e que serião pestüeros
no momento da exacerbacão do maU
Nã~~osalucinemos!.torno adizer, Sr. Presidente;

a n9t1cla da nomeaçao de um delegado do Impe
rador, tenha o nome, .que tiver, tenha ou não um
conselho, teIiha um regunento claro e preciso, tenha
toda a responsabilidade, poro em susto, e cruel agi
tação todos os parlidos, ã reserva sómente dos que
seg_uem a nossa santa causa. .

Este delegado serã considerado como um antigo
governador·c··capitão general:recordar-se-hão os
lIage10s, e despotismos passados :'unir-se-hão
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« lllm. e E~. Sr. - Por ordem de S. lHo Q

Imp~rador partiCIpo â V. Ex~ em resposta do seu
O~clO de ~7 do corrente, que José Fernandes Gama
fOI remettído preso pela junta provisoria do governo
de ~emambuco com outros, Como cumplices na' re
beliao do ex-governador das armas Peâro da Silva
Pedros!', tomando a junta esta medida de cautella,
para nao ser outra vez perturbada a tranquillidade
d'aquella província; e espera-se que chegue a de
vassa, a que se ficava procedendo).. para serem jul
gados na conformidade das leis. u que V. Ex. le
vam ao conhecimento da assembléa geral consti
tuínt~ e l~gisla~iva. Deus guarde a V. Ex. Palacio
do Rio de JaneIro. em 25 de Maio de 1823.-{;aeta
no. Pinto de .lJfiranda Montenegro.-Sr. José Joa;.
qUlm Carneiro de Campos. Foi remettido á commis
são de legislação e justiça civil e criminal.
. O MESlIIO SR. SECRETARIO leu tambem unr reque
~mento do Sr. deputado Gama, pedindo 40 dias de
licença para tratar de sua saude. Uesolveu-se que
se lhe concedessem com a clausula de que a assem
bléa esperava que se antes dos 40 dias se restabele
cesse, viria auiilia-Ia com as suas luzes.
~ SR. ROCHA FR&,,"co pedio licença para ler um

prOJecto de decreto sobre a observancia da lei da
alternatiya das contas dos testamentos, concebido
nos segUIntes termos:

« PRO,JECTO DE DECRETO

« A assembléa geral constituinte e legislativa deste
imperio decreta o seguinte:

« 1.0 Os tes~amenteiros de testadores que Ialleces
sem nos mezes da alternativa ecclesiastica, não são
responsaveis de alguma contá no juizo dos residuos
secular.

« 2.0 Toda a conta dos testamentos dos fallidosnos
mezes da alternativa da igreja toca indistinctamente
a este juizo, emquanLo esta assembléa outra cousa
não legislar; declarado assim o alvará dt: 3 de No
vembro de 1622. Paço da assembléa, 26 de l\laio de
1823.-0 deplltado, Antonio da, Rocha Fru'llco.-Fi
eou para 2/1 leitura.

Passou-se á ordem do dia que era a continuacão
da discussão sobre os projectos dos governos próvi
sorios, que ficára adiada na sessão antecedente.

O SR. NOGuEIRA DA GAlIIA :-Quando na sessão
antecedente, fui de parecer que os projectos dos
g~vern?s provínciaes ~~o devíão passar á segunda
discussao, e que convma que fossem remettidos ã
commissão de constituição, recommendando-se a
brevidade da apresentação do projecto da nossa lei
fundamental; onde devião ter lugar os governos das
provincias, julguei ter dado sufficiel1tes razões, para
mostrar que este meu parecer era conforme aos
dictames da prlldencia; como porém dous illustres
Srs. deputados contrariarão os meus fundamentos,
vejo-me obrigado a sustenta-los, por considerar de
alta importancia a decisão dl'ste objecto.

Por occasião de dizer, que emquanto com a pu
blicação da constituição da Imperio do Brazilse
não re~0!Jh~cesse a call1mnia e perversidade dos
nossos IDImIgos, -que tanto tem procurado seduZir- e
alucinar os espíritos, ~e com justíssima 'razão
aborrecem o despotismo, e tremem s6 com 1l'pro
nuncia de semelhante palavra, e com a idéada'pos-:
sibilidade, ainda que remota e fraca, de -que possa
levantar entre nós sua hedionda cabeca, se não de
viãotomar medidas'garaes, 'e muitó menos se de
~ão mudar os actuaes' governos "dasprovincias, ,

RESOLUÇOES DA ASSEMBLEA

PARA ,JOSE' BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA

nlm. e Exm. Sr. A assembléa geral constituinte,
e legislaLiva do lmperio do Bi'azil ordena, que se
recorra ao gov.erno para que sejão trnsmittídas á
mesma assembléa as queixas e representações que
se lhe tem dirigido das differentes províncias, para
a reforma dos seus respectivos governos, e os
planos -que tem ofIerecido a este respeito, para que
possa formar juizo seguro desta materia, e resolver
o que fôr mais util. O que V. Ex. levará ao conhe
mento de Sua Magestade Imperial. Deus guarde
a V. Ex. Paço da assembléa, em 26 de Maio de 1823.
-José Joaquim Carneiro de Compos.

cuIdades; se fôr possive!. como -- me parece ser, e
mostrarei em tempo opportuno.

O-SR. HENJUQUES DE REzENDE:- Sr. presidente:
o nobre dep~~do.o Sr. Nogueira da Gama {líntou':
n1>S tantos lnumgOS, que confesso que treIDl. Com
effeitose elies são tantos, os nossos amigos são mui
poucos, e .nesse caso nada temos a fazer. 'Mas não
me persuado que eliessejão tantos~ existem é ver
dade, mas nesse numero não o posso' crik E' preciso
àizer ao illustre preopinante, com a franqueza que
costumo e que ha de fazer-me feliz" 011 infeliz, que
eu fui um que muito reciei dos negocios do Rio de
Janeiro; mas isto está acabado. Quando aqui che
guei,ollvi frequentes vezes que a constituicão estava
já, feita, e ainda outras cousas que, se salÍissem de
mini, de certo causaria algum transtorno. Mas isso
já hoje não é tanto; á assembléa está instaUada : e
os povos confião nella e no Imperador.

Não lhes neguemos o que elIes pedem com
urgencia. Os motivos allegados são em parte ver
dadeiros, mas não tão ponderosos que por elIes se
deixe de fazer a reforma dos governos que a l!8ces
sidade insta que se faça. _
_Qllando se tratar da segunda discussão, então ve

remos o melhor modo de reforma em cada um dos
artigos do projecto. Por ora voto pela reforma.
- Por ser chegada a hora perguntou o Sr. Presi
dente se ficava adiada a discussão; e decidio-se que
sim.

O SR. PRESIDEYTE assignou para a ordem do dia
a continuacão da mesma discussão adiada; Pare
ceres de cómmissões; e discussão sobre artigos do
regimento da assembléa.

Levantoll-se a sessão ás 2 horas da tarde·-Ma
9toel José, de Souza França" secretario.

Sessão 'em 2'1 de Balo de ~823

PRESlDENCIA DO 51\. BISPO CAPELLÃo-n6R

'Reunidos os -Srs. deputados pelas 10 horas da
manhã, fez-se a - chamada, e acliarão::'se presentes
55, faltando por molestos os Srs. Duarte Silva,
Gama e Andrada Machado. .

Leu-se a acta da sessão antecedente, e foi appro:"
'Vadll:~ -, , _ _ .', _

O SR.; ~DllAJ)A. ,MACHADO compareceu na assem-
bléa .~ tomou o seu assento.', ,
O$R~ -SECRETARIO CA.RNEIRODECAHPOsleu um

offici!luóministl'o da justiça,concebido nos termos
segulUtes: ' .- .
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"sendo muito de temer, que algumas denas-senão .que bem que seja declarada:u;rgente amat~r~das
· sugeitassem a receber o d~legado do.chefe do poder prop~s~s!.devem estas ser~nVIadasá com:o;nssao da
·executivo, eII1 consequenc.m dos parndos, que nelias :cons~tuí~o. 1'Bcommendando-se-~e, que ~m· ur-:
·havíão de boa·ou de má fé. receiosos do nosso a.ctual genCIa h~la de apresentar .oproJ~t~ da nossal~l
,governo objectou o illustre Sr. deputado Andrada constituClonal, que deve ser o prllDerro,. e o .JDéllS
}Iachad~ dizendo, que o medo da rep,uIsa das pro- particular obj~cto ~os nossos cuidados, e ~otrabalho
""VÍll~ias' não nos devia obstar, a que dessemos todas desta assembl~. ~sto 90e .estou persuadido, de que
asprovidencias, que juIgassemos boas; e que com sem a sua publicaçao naO podeIJ;los dar passos s~gu
medos ~ receios nada se consegue.. . _ ros, ne!D devemos to~ medIdas, que abranJao a
_ A esta objeccão respondo, que se as dellbera- generalidade do Impeno.
cões firmadas sôbre os dictames da prud!lncia,.e O SR. GOlfIDE :-No projecto. que apresentei, as
madura reflexão falhão algumas vezes, mUlto maIS Docões de que o-simplex dumtaxat et unum--,
deveráõ falhar, as que não tendo i'ste cu~o, forem istó é, de -que a unidade de accão é attributo essen
aerias, ou suppuzerem forças, que não enstem, ou cial do poder executivo. de qÜe a responsabilidade.
desprezarem males reaes, e de grande monta, que assim legal como moral, imposta sobre UlI1 s6 indi.:.
bem se poderião evitar. viduo, o torna integro e virtuoso, e de que este indi-

Para reborar minha opinião p.x0puz ~ caso, que vidno. sendo illuminadopor um conselho renovado
nínguoon diria, nem dirá que era .lIDposslvel, de ~er em rotação, adquire constantemente conheciJrien.;.
recusildo o delegado do Imperador, e perguntel.o toS e in!orms!rões para actuar com acerto, forão os
que devia fazer então esta.assemb.léa, sem me am- principios de que deduzi os artigos~ .
.mar a jndicar a resolução. A 15to respondeu o Confesso que deliniei medidas muito extensivas,
mesmo Sr. Andrada i\Jachado, que no caso. da re- e transcedentes a um projecto P!ovisorio, taxadas
pulsa, com que tanto me assus\.a"Va, era i.aCl~ a de- pelo illustre autor do segundo proJecto de eternas
cisão, e o remedio; declaravão-se as p~oVUlclas.em per o1nllia slBC'Ula slBC'UlO'fum::;-mas com sentimen
rebeldia, e obrigavão-se a render a dev~da obedlen: tos iguaesaos do philosopho 'e orador Romanü"i
cia ás nOssas decisões. Nrmca, Sr. preSIdente, sereI tanto consulto a felicidade actual como a futura da
de voto que se deeDl passos, que nos conduzã~ a se- minha patria-non 'mihí minori C'IJ·rfB est, quq,lis
melhantes extremidades qu.ando pelos me~os de llespublica past 'mortem meam [ut1tra sít, quo;m
uma beI1l entendida pruden~a se poderem eVItar. qu,alis hodie sít.-Posto que invanavel nestasrazões, .

Eu não disse, que se deVlao conservar os actuaes reflectindo comtudo em algumas das expendidas
pessimos governos provlsonos ~ l'econhecendo () pelos Srs. Carneiro de Campos, Nogueira da Gama
mal que tem dilacerado, e dila~era algumas pr,?- e Pereira da Cunha, que julgo muito ponderosas.
meias, e a dificuldade dI? r~~edio,. e.mquanto nao me· demitto do pr,oiecto, e accedo ao "Voto de CJUe
apparecesse ~ ~ossa ?onstItwçao pohtlCa, para ~oI? por ora se não delib~re sobre os governos proVUl
a sua apparIÇllo cahlrem as forças dos ~ossos ~- ciaes.
migos, d!sse que devia!D0s por prudencIa defi:enr E' certo, Sr. presidente, que nas províncias se
para entao o .est.abelecnnento da nova f6:rma dos tem espalhado a desconlianca da ressurreição do
governos provmClaes. . ' ._ despotismo. Conheco de experiencia nesta côrte e -

Sendo um dos fundam~~to~ da D?-lIl.bCl: oplD~a,?,.a neste augusto congi-esso, quanto é panico o terror;
força a.cLual dos nC!ssos Inlm~gos, 15tq e do~ IDlml- ma.s a razão não obra de repente sobre a i.magina~
~os ~a IndependenCla do Brazll.como ImperIo con5- cão, e é. preciso dar tempo á reflexão para se dissio:
t:tuClonal, .procuro,u outro lllustre depu~~o o par até a menor inquietude. Da lição dos Piarias, .
~r. VenanclO HeI1l1ques de Rezende destl,;u-Io. e da notoridade de nossas discussões resultará a:
taxando-o ~e. e~agerad?, por es~ar ller~uad~dode convrecão e a acquiescencia dos povos, cujo des
que poucos mImIgos terla~?s. ~IUlto estImarIa que contentamelito é sempre um inconveniente attendi
í?ssem exageradas as notICias que ne~te IJ;lesmo re- vel. Portanto, em conformidade com os. referidos
emto ~ ~~ dado do numel'o, e ài...eISld~de dos illustres preopiDantes, me parece. justo que os gover
nossos llllll.llgOS: m~s as ca;l'las do mesmo IlIustre nos continuem taes quaes estão, dirigidos em tudo
Sr. d~pu~ado Venanclo Henr~ques ~e Rezen~e, que pelas ol'dens do· Imperador expedidas e referendadas
se acha.o Impressas, ~9ue aquI se lerae, mostra0 bem pelo seu ministerio, até que a constituição regule,
os partIdos qu~ havrao, e as d~sc?nfian~s, que elIe prescreva e determine' a ·f6rma que devem ter..
mesmo, e mUltas da sua proVlncla de rernambnco ' , . " .
tinhão a bem pouco tempo, de que o andamento O SR. HENRIQUES DE REZENDE :-Sr. preSIdente,.
do ministeri? d~ Rio de Jan~iro fosse para o despo- wrando hon~em op~ei ~ favor do P!ojec.to em ~es
fumo; o Dia/no, que aqUI apresentou ~ m~m() tao 0.p- m~ nao expl!.quel ~~m, ou n~o.fu! entendido.
Sr. deputado na sessão de 24, e o que então disse; Eu nao dIsse que nao havraoesses lDlllllgOS, e esses
provaalg~a COusa: as cartas_vindas das pro,:in- .r~ceios de ~e fa!lou o Sr. Manoe! Jacintho; sómente
eias, e as vmdas da 'Europa abonao os meus receIOS: dIsse que nao erao tantos nem tão- momentosos que.
a noticia aqui dada nesta assembléa pelo illustre podessem contrabalançar a necessidade de. reforma
deputado o Sr. Andrada Machado, e por outros se- nQS gQvemos dasprovincias. 'Esses receios estão em
nhores confirmada, da vinda de emissarios, de as- grande parte desvanecidos pela insta1l;ação. desta:
.sassinos, ede horrorosos projectos dos nossos ini- assembléa, que era um dos .príncipaes objectOs
migos,rnerece toda a con.tem~laçã~; a medida delles. Voto por isso pelo projecto; e' quando.se
requerida. pelo mesmo Sr. Anârada Machado. e Ú"atar da segunda discussão, então escolheremQso
abraçada por esta assembléa de se nomear uma melhor modo que esteja ao nosso alcance. Todavia
commissão, para vigiar sobre a segurança publica, se ha outro meio··de remediar os males'qíle padecem
indica bem, que·se attende á força dos nossos ini- as províncias, sem tocar naf6rma dos governos,.
mígos. .,. , então con.venho; mas:porqueduvido.que'se aponte

· _ .Pom;:~hSr.presidente, subsistem osfundamen- outro remedio, por isso voto que passe· este projecro
tosda . a opinião, econclúo tornando a dize!"_ á segunda discussão. : ' '.i:
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o SR. PER:W\A. DA. CUNHA::-As dissenções agita- cada um dos seus artigos deliberasse o que mais con
-das na pTo'vineia de'Pernainlmco entre povos innãos viesse a boa adminístracão no governo das proVincias
decidirão as côrtes. de Lisboa a estabelecer uma de que tanto depende- a prosperidade deste vasto
junta de' governo provisorio que Í'emed.ias~e prom- Imperio. . .

, ptamente'os males que a mesma provmCla estava O SR. A~iD1W)A. E SILVA. : - Sr. presidente: con-
sotfrendo, e promulgárão para esse :fim o seu de- fesso que não entendo como os DOntes preopinantes
ereto· de l° de Setembro de 1821, dividindo-se as que admittem a e:rist~ncia do mal, receão dar-lhe
autoridades civil, política, admini;;trativa_e mili~r o remedio, esquecendo-se que os mesmos povos em
.de tal sorte independentes entre SI, que nao podiao muitas provinciastem pedido que lhes tirem aquelles
deiXar de excitar rivalidades, e contlictos como bem governos! :E se elles são OS mesmos que os não
depressa se experimentou quando entrou na praça querem, como se temem revoltas quando se Thes
.do Recife o brigadeiro Moura, e seu successor ape- faz o que tem requerido uma e muitas vezes '?
zar de termelliores maneiras assim mesmo renas- Eu creio se olha s6 para alguma provincia que se
carão desconfian~ qne os filerão sahir da;quelle não tem queixado, sem fazer caso das muitas que tem
paiz aonde não podião ter lugar seus despotIsmos. dirigido repetidas representações sobre a necessidade

Este methodo de governos foi generalisado para da reforma dos seus governos. .'
todo o Brazil pelo.decreto das mesmas côrtes de 29 Admira-me que tanto se tema que os partidos
do dito mez, o que teve em~ito com algumas modi- desacreditem a assembléa, servindo-se da 'reforma
:ficacões, apparecendo uma desigualdade que mos- dos governos para suscitar desconfianças de planos
travá a repugnacia que havia em adoptar aquella favoraveis ao despotismo, e que não :::e receie que>
medida, e quanto ella era inefficaz para os fins que faltando-se com uma providencia tantas vezes re
se desejavão' obter. _. querida, se clame, que a assembléa deixa ir tudo pela

Como pois póde entrax em questão que seja pre- agua abaixo, sem cuidar das necessarias medidas
ciso organisar uma nova f6rma de governo de p~o- para atalhar as desgraças dos povos! _
meias que remova os males existentes, e eVIte Eu sei que devemos ter toda a attençao com os
para o futuro suas prejudiciaes consequencias? Eu partidos, com esses espíritos anarchicos que de tudo
conheço que em al~s desses governos tem entrado se servem para fomentar as desordens em que espe
varões illustres, e dignos desses empregos por suas rão medrar; mas creio que esta medida, longe de
distinctas .qualidades, e exe~plar conducta, J!las favorecer as suas vistas, é talvez um dos melhores
tambem ninguem p6de.dUVIdar de. que mUl~ méios de que se p6de lançar mão para terminar as
dessas eleições se tem feIto por partIdos e fa~çoes facções, que tantos males tem causado p.elas pro
porque muita gente ha que sem pezar a graVIdade vincias, que s6 esperão desta assembléa o remedio
de suas obrigações se af0!1ta a preten~er lugares de suas desgraças.
que são absolutamente aIhelos de suas Clrcumstan- O SR. l'rIONIZ TAVARES: - Nunca me passou pela
ClaS, com o unico fim de tirarem as vantagens que imaginacão que qualquer destes projectos ,sotIiesse
lhes promette o exercicio de poder. um tão renhido debate s6 para passar á segunda

July;: portanto indispensavel a nomeação de um dis - I

d t ·d d cussao..
conse o que, concentran o as au orl a es que Eu julgava,e ainda julgo a sua materia de tal evi-
constituem a publicaadIninistração, vão de concerto dencia que convidaria os·Srs. deputados a uma per
em seus planos e e~amt>-s, ~ormando-separa es~e fim feita uniformidade; porém talvez isto mesmo tenha
um conselho, de CUjas deCIsões deve ser o presIdente sido proveitoso para que melhor conhE'<ção os nossos
o seu executor. constituintes,,: justiça que sempre dirige e dirigirá

E' reconhecido por todos os publicistas que o go- as nossas deliberações.
verno de um 56, isto é a monarchia pura, faDando Todos os Srs. deputados tem concordado em que
em these, é o melhor dos governos porque tem mais os governos provinciaes necessitão reforma, e que
facil accesso, e são mais prontas suas deliberações, esta deve partir da extincção das juntas, que não
e execuções; mas sendo ao mesmo tempo mora~- se compadecem com o estado actual dos negocios;
lnente impossivel_ que o ho~em se con~enha nos h- receião porém que não seja este o tempo proprio
mites da moderaçao, e da leI, quando nao encontrar para tratar-se da reforma. .
obstaculos ã sua vontade, porque o despotismo está Hontem já·o Sr. Antonio Carlos res-pondeo, c res
gravado no seu cora~o., ~ _por issQ que se tem a~o- pondeo mui bem, fazendo vêr quão futeis erão se
ptado este systeIll:a de:diVJZao de p'o.deres, que assIm melhantes receios; agora s6 direi que regulando-me
mesmo seria inutil se a rcsponsalJilidade nao fizesse pela minha provincia não hesito em repetir que é
tremer perante a lei os seus infractores. este o tempo mais apropriado.
, Por e~tes fundamentos é que julgo a ~ec~ssidade Sou informado que elegendo-se alli a actual junta,
de se reformarem estes governos de provmclas, sem immediatamente dous dos membros eleitos, pessoas
se conceder a um s6.empregado o exercicio de toda aliás mui respeitaveis, pedirão a sua escusa, 'e Jlor
a administração, por<I.l1~ era o mesmo que' fazer ~e- nenhum modo quizerãoacceitar a nomeação, per
·nascer o lugar de ca:pI~a?-general.llue se teU! fe~tosuadidos de que nada poderião obrar a bem da
tão odioso, nem se diVIdir o exeWClO em fraçoe~ lD- causa, attenta a convulsão em que desgraçadamente
dependentes convergindo para um centro que dlffi- se achava a provincia, onde sendo precisa toda a ener
cultosamentepoderia remediar o conflicto de paixões gia, não apparecia senão frouxidão e mon~za, pelo
qUe,são uma consequencia necessaria dessa sepa- 'vicio do systemaadoptado; os outros, depOls.de al
raçã~.. " " Ogumtempo, conhecerão por um~~_olorosaexperien:"

Julgo portanto que se deve proceder. ã disc~- cia, que tambem nada consegtl11'l~o; e const~-~e
.são desta materia; mas o meu parecer sena, queVIsto que alguns tem'pedido 'a sua !ieDl1Ssão,p~ana() se
apparecerem tres proj~ct?S que estesfossem ~ uma exporem, sem utilidade,a outros ataqiles 19uae~ aos
commíssão para se redUZIrem a um. só, aproveItando que com elles furiosamenteprati,cou ocele?re~eàroso
asidé,as de unS' e outros, para que a assemMéa sobre 'E nem se diga que essa falta· de·subordinaçao. e de

, ~
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respeito, que se observa presentemente do povo para •suas linhas geraes, e disposi~ caracteristieas! .O
com as juntas do governo, essa marcha irtegu1ar que é contra as regras de methodologia é tratar
dos negocios, provenha mais do defeito das pessoas, em especial de tal, ou tal artigo, de tal ou tal falta,
do qne da maldade da cousa: isto é cerrar os olhos o que me parece dever ficar para asegunda discussão.
á luz. _ . A decisão de que um projecto' deve -passar á se- .

As pessoas mais versadas na grandesciencia da gunda discussão, não o declara perfeito; podem
administracão, tomar-se-hão. qua..<:i ineptas, quando nelle haver disposições. particulares desacertadas,
~ obrar· necessitarem do concurso de vontades providencias não tão adequadas, como se persua
alheias, que raras vezes se combinão: i.e:to é uma ver- dio o seu autor, e a isto se póde occorrer na se-
dade pratica: nj.nguem a ignora. gunda discussão. .

..\ccresce de mais a mais outra razão productora Não me farei cargo do mais que disse o nobra
dos males apontados, e que eu não del"o deixar no preopinante, que falIou em direccão contraria ;pol'
esquecimento, e é a necessidade de empregar-se no que o illustre deputado que acabou de fallar já lhe
governo de cada uma das provincias aspessoas nellas respondeo, bem que não esgotasse os argumentos.
existentes. Caso passe o projecto á segunda discussão, então

Sr. presidente, nós não podemos deixar de con- me estenderei nas razões, que o escudão, o que
fessar que por desgraça da nossa má ~duca~o, as ora não faço circumstanciadamente, por ser fórada
pessoas existentes nas mesmas provinclas onde pas- ordem.
são a goyernar nunca podem inculcar aquelle re5- O que me causou algum reparo foi o desfignrar
peito que é indispensavel para a execu~o da lei; se o que eu disse; parece que o nobre preopinante
a canalha só ama o prestigio, só reputa exceliente não attendeo a minha proposicão; o que eu avan
o que vem de f6ra; familiarisados a l"er o inqividuo cei e o que elie atacou é um principio de eterna
goyernanteem ~ma.situação pouco inrpostora, olhão- l"erdade; e nunca um cid~dão livre te~ duvida de
no sempre com mdi1ferença, ou antes,. pouco acata- proclamar a verdade, mormente um CIdadão hon
mento; só com violencia se contém..E' de desejar rado com a maior das confiancas publicas, o cargo
que se extinga este motivo, e só se póde, a meu ver, de membro. do corpo legislátivo constituinte'da
conseguir isto com a nOva organisação apontada em nação.
qualqUer destes projectos. Ninguem ignora que razão sem forca neste baixo

Empreguem-se brazileiros, e só elles; porém se mundo é traste que nada serve; é impotente contra
fôr possivel em provincias diversas, será mais pro- os interesses e paixões; nós não somos feitos'. de
veitoso; e como destes e d"outros objectos só na fórma que a simples vóz dessa rainha curvemos o
segunda discussão se tratará, por isso voto para que cóllo; deixemos sonhos utopicos, ninguem crêem
passem. romances de sevarantes; governo quer dizer forca :

O SR. Al\"DRADA MACHADO :- Sr. presidente, se a razão é quem justifica, quem legitima a fo~;
se tivesse attendido ás regras de metliodologia teria mas a, razão só n~o é governo; a força de ne.cessi
cessado toda esta questão; teriã.o os nobres depu- dade ~ co~panheIra me.smo de um governo Justo;
tadõ,,-~upadoa si o incomodo de faliar, a assem- é obngaçao ~eIle o servu-se da força todas as vezes,

/~hléa o de'es.c...utaI-o;;, e a mim de replicar-lhes: que a neces~Idade o c~mmanda..
/ reconhecerão' oSdlobres deputados a utilidade do . E que m~or necesslda~edo que a da sua ensten

projecto, mas quererião espaçal-o; ora isso era Cla, q~ nao póde contmuar, lluando a "Vontade
proprio para quando se discutiu a urgencia, então geral nao preval~ça sobre a partlc~ar ? '
tinha lugar, agora não tem nenhum. ~ que 8: J?lurahdade de uma n~çao manda. pelos

Está decidido que é urgente tratar-se dos gover- orgaos leg~tlm.os, merece ~ respeIto, e ~ssentimento
nos provinciaes, nã.o de um modo. fixo e al?soluto, da naça? mterra; qUem nao obedece a vontade de
porque eu confesseI, e todos annUlrão que Isto de- uma naçao leg~ent~ !-"epresentad~ é_rebelde; e
pende de outras considerações, que não estão ao contra rebeldes e legitIma a.apphca~o da força.
nosso alcance, e sem as quaes se não póde comple- Se o gov~rno cr.uando lhe reSIstem nao suffoca, no
tar o edificio administrativo, e que para isto é mister b.erco a reslstencla, é um governo fraco, e despre-
que a constituição marqUe certos pontos. Apezar SIVe!. _ , . "
desta falta, propoz-se um projecto o mais visinho Se n~o yóde bastar a. CrIse em que se. acha .Iar
que se póde ao artigo constitncionaI, se o houver a gue o tlmao dos negoclOs;o mesm? fareI eu, am~a
este respeito; e propoz-se por se assentar que era como ~emb~o da ~sem?léa; se Visse.qu~ nos nao
preciso acudir aos males provenientes dos go\"er- obed~clao, nao continuana a.dec~etar mutilment~;
nos provinciaes, taes quaes se achavão estabeleci- se nao podese forçar a obedienCla, poupar-me-.hia
dos e uma vez decidida tirgencia propôr demoras ao trabãlho de mandar para serem encamecidli.s
é' contradiccão ao qUe foi decidido, e nada mais é as nossas decisões., '
do que opeiam ~t oZeum perdere. • . Releva;, Sr. presidente" que o governo se revele

O que se deVIa fazer, e o que o regimento ~anda. aos_subdit~s pela su~ for,9a todas ~ vezes que a
era falIar em geral sobre as vantagens ou mcon- razao só nao basta; Isto e o qUe -repIto altamente;
venientes do projecto, era tratar do seu bosqnejo A vontade nacional não deve achar opposi~o,
geral; se é ou não conforme á analogia do governo, uma, vez que é exprimida por orgão-Iegitimo ; nin
que adoptamos; porque nós temos já idéas geraes guem tem pois direito de resistir-nos ;n6s somos
do governo constitucional; já temos poderes divi- os canaes legaes; fomos para ~quimandados para
didos; já temos a execução entregue a um indi- faze~os não só a constituição, qne deve reger' .~
viduo, e não a uma colieccão: já deste dado pode- Brazil, mas tambem as leis e reformas que'de
mos deduzir a natureza ·da administracão, que é mandar a necessidade declarada urgente. 'Repare-se
ramodeUà~Masfallar em geralnão excluêotocarnas, pé!!aa nossa qualificação,- somos ;assembléa'~onsti
idéàs primordiaes do. Jlrojecto; como se ha de dizer tuinte e legislativa. ' . '.,;, ...' ...' ',' '< '
.se ~m projecto é,máo., (lu b.oJ'!l, se é .upl, ~u incon,- . Ora se. a maiOrid~d~:das Frovindas ,exige'j'~fórma
"Vemente, sem se conhecer a ldéa prImordial delle, dos gove~os provmcláes a menoridade' só cUIIipie

, "
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a obediencia: elevar as suas pretenções acima da ca~ que possão ~mpromeuera dignidade, eres
maioridade é pôr a anarehia á ordem do dia. peIto d~ta assembl~ ao que para o manter seja

Isto digo eu, ainda ~ando provincia:s inte~ se necessano recorrer a fo~armada, que tantos etão
opponhão á decisão aPOIa..da {lOr outras, se_as ~~ graves males podem arrastar.
se oppoem estão em mmondade; que nao cfuei Que.«IO:er dizer -- declaIão-se em rebeldia
pois, quando a maioridade de cada provínciaé em as provmCIaS, qu~~ a entrada do delegado
favor da reforma, e só relucta a minoridade! Estes do ~er execuuyo, e obngão-se a render obedi
principios são incontestaveis. e não sei como po- eneia ás decisões desta assembléa.-Isto em lin
dessem excitar admiração_ guagem clara quer dizer - mandão-se tropas por

Os receios, de que úillão os nobres preopinantes terra, e pormar : mandão-senáo~ fragatas, e quanto
são f6ra de tempo;· não são verificados; são in- fôl' necessario para bloquear seus portos, e castigar
teiramente creaturas de uma imaooinação assustada, sua ouzadia. Não sei como de sangue frio se profere
que ihes subjuga a razão; devemos a p~sar disso -declarão-se rebeldes, e se lhes faz a guana.
dar-lhes Pezo? Creio que não. l\ão sei pórque se taxa de medroso, a quem pro-

Fallão em emissarios mandados pelos nossos ini- cura evitar o maior dos males em uma nacão, a
migos; eu tambem nãoignoro isto; mas que yem ao guerra cinl: mas tomou o illostre Sr. Andrada
caso esta baixeza. portugueza? Quem diz emissa- Machado a inerepar-me attribuindo a medo, o que
rios, diz inimigos; mas estes inimigos não co~'~ procede de P!Udencia. Nunca, Sr. Presidente
tituem a naeão brazileira; elIa os. detesta, e não tive, medo de dizer francamente o que entendo, e
escutará os cãntos de traidoras serêas. de obrar conforme a honra, e o meu deyer: mas

Os portuguezes maudão emissarios, porque iul- sempre fugirei de opiniões escaldadas, e pertubado
gão haver entre nós elementos de intriga e discor- ras do socego publico, e ainda mesmo do particular_
dia, que elles possão estender e ampliar. Por tanto torno a repetir, e a confirriiar o meu
_ .QuãI é a naeão no mundo, onde se tenha proposto .oto. Em quanto se não publicar, ao menos, o pro
nova·fórma de- governo, e que esteja no começo de jecto da nossa lei constitucional, de que se acha en
DOvas instituições ainda não consolidadas, que nãoIcarregada a commissão de constituição; em quanto
veja no seu seio descontenteS, inimigos, e sementes por eIle se não conyencerem não sómente os habi
de multiplice discordia'! mas não se creia por isso tantes desta proYÍDcia, mas os das outras provin
ter prondo, que o Brazil está recheado de inimigos. cias d? Imperio, que bem longe de se entronisar o
Onde estão elies? 'Onde as desordens? Onde estão despotIsmo, como inculcão os mal.ados, gozará o
os chefes desses descontentes'! Dous doudos exclui- Imperio do Brazil de uma liberal constituição, digna
dos do seio do povo brazileiro. delle, digna do chefe, que temos escolhido, e de sua

Eu não sou medroso; assaz o tenho mostrado; deseendeneia, digna das luzes do seculo, em que YÍ
mas timido que fosse, não acho razão, não descubro vemos, não é de pmdeneia, que se decretem me
motivos de temer. E se algum houyesse. por isso didas geraes; e que devem serenyiados sem passa
approvaria a reforma dos governos provinciaes, que rem a segunda discussão, os projecto appresentados
fomentão por seu defeito .radical a discordia, que só sobre os goyernos provinciaes á commissão de
p6de favorecer as sinistras machinacões dos portu- constituição, para neIla ser comtemplado este tão
guezes e dos seus emissarios. - melindroso objecto recommendando-se toda abre-

O projecto que os deve substituir é fundado nos vidade, pois que o publico, que nas galerias nos
prine.ipios constitueionaes que apregoamos, é ana- contempla, os habitantes desta provincia, e os de
logo a fórma do governo que juramos manter. todo o Imperio do Brazil, tem fitos os olhos sobre

Assim como a execuçãoé confiada a uma unidade esta assembléa" e desejão com preferencia a túdo,
não só mí>~ríti;'C1)mo_pbysica, assim a administracão ver quanto antes a lei constitucional do Imperio.
llUe é a mesma exec~,ào applicada ~ localidade; se O SR. CAR~"EJRO DE CAMPOS: - Sr. Presidente:
confia ~bem a um só homem. ~ssun ~omo o exa- eu não neguei que as juntas precissassem de re
me geral e con~ado a uma collecçao, assim o exame forma; o que fiz foi apontar a origem principal do
local é ~ommettldo tambem a um c_onselho. _ m~, e ~oncluir ~e ~m quanto se não atacasse pela

Eu nao lhe quero dar urna duraçao, que nao com- raIZ haVIa de subsistIr. .
porta a falta de dados, em que por ora ~aboramo~; Supon~amos que se manda um chefe politico, ou.
1a:1vez ~em breve. s~ deva mudar o plano de adml- um preSidente. emfim um homem com o nome'
Dlstra.çao; mas a Idea.geral ha de fi~. ;_qner tenha que lhe quizerem dar, se o povo não tem mudado
o te~~ono do Im~eno, uI.Ua. só diVISa0, quer s~ de idéas, o que se segue é que daqui ha dias, se
su?diVlda secund~Ja e teJ'ClarJ~mente, semp~e.s~ra não gostão delle, gritão que é preciso atalhar o. des
lDlster agente UDlCO de execucao em cada diVISa0, potismo, faz-se uma Bernarda, como se costuma,
e conse~os de exame em ~êla uma ~bem. altera-se a ordem estabelecida, e ha uma revolucão
- Se.p~lS o esboço gera.l ~ J~sto, se e c~nforme na provincia. (apoiado) Considero pois arriscadã a
aos linl~entos da c0!1StitUIÇll?, que prefe.runos em reforma feita já; e por isso julgoiprudente a de
~OSSo,_lIDporta que seJa admittldo, epasse a segunda mora; que não é grande, até que ganhe esta.as-
.discassao. .'. ' sembléa a força moral que por ora lhe falta.

: O SR. NOGlJEIllA DA GAlIIA.: - Eu não hesito na Os partidos hão de acabar pela sabedoria das de-
ilecisão, que devia tom~r esta assembléa, :para se ~isõ~s do congresso, porque estas nos,~ngearáõ a
-fazer obedecer, e respeItar suas ordens: mas de mteua confiança dos povos. Por tanto dizer-se que

,prop<!sito não me fiz cargo de a indicar. eu reconheço o mal e lhe não quero dar remedio, é
- .Sei bellamente, e todos sabem.que um governo attribuir..,se-me o que eu não penso~; talvez me não
fraco, sem energia, e sem·força, para se.fazerobede- explicasse bem; mas eu creio ter dito que o.unico
-cer, não· merece o 1l0medegoverno : mas não posso remedio que julgara por agora convenient~ era dar:
·concordar, -nem jámais concor~arei com· o illustre se instrucções· aos governos que marcassem clara e
-5r.AndradaMachado, em nos aventurarmos, sem ·distinctamente os seus poderes, e não mandar-:llI~
pressante e absoluta necessidade, a operações arrÍS- um. chefe, que lhes renovava a lembrança,dos~-
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pitães-generaes, e.podia-servir de· pretexto para ~es, e que o governo de Portugal approvou, e
aticar suspeitas de' governo absoluto. cmdou em conservar, .bem~ que.daria larga

Se penso deste Inodo tenho sobejas razões para materia a rivalidades, e desavenças•. ' . .
isso. Nesta cidade foi voz constante, e eu o ouri . FmaImente deinndo theorias, sigamos a pratica,
dizer a muita gente, que a constitoi!:áo do Brazil já a mestra dos governos; que mostra eDa! - -
estava fei~e que havia de ser apresentada a esle Que taes instituições não tem feito a fortuna dos
eongtesso; e até um me queria mostrar alguns dos povos; a maior parte das provincias, disso se
seus artigos. Isto mesmo se ha de terespalhado pelas qaenao; é preciso remedio: um delles é o pro
provincias; e tanto basta para indispor os animos jeeto em diScnssão; logo a sua materia deve ser
dos povos, em.quanto se não desenganarem que approvada, embo-.:a. se alterem os artigos, e é'por
diliberamos livres, sem outra considera!?-o mais isso que vútú que o projecto passe a ~OUJlda dis-
que a da l?l1a felici~de. _ _ . " cussão.

Eis.aqw p0-?IUe Julgo pengosa a re{,orma feita Ja; O SR. -C.u.D.\S:- Tenho ouvido tratar de impos-
~. mUi convem~~te reseI'\'êl-Ia ~ara o tempo em qu~ sivel o dar-se ás provincias uma nova fórma de go
'tivermos adqwndo a necessana força mo~ que e vemo e votar-se por isso que não se discuta o pro-
a. que nos ha de sustentar. Q~ando assu:n faDo, jecto.'.· .
~o o que enteJ!doJ>em que esteja persua~do que Dá-se como rasão que as provincias desconfião
hel de fi~venCldo, mas~ço.omeu dever. e se o que se pretende estabelecer o despotismo, e que
su~o__ nao corre~nd~as ~tasdo~ que seoouem esta. medida a~crmentará as suspeitas; mas eu
a OpIDIaO <;ontrana a~ nao serei responsavel direi que se alc.<>umas provincias tiverão esses re
por suas mas eonsequenclas. ceios, a minha, pelo contrario, só teme a junta-pro
. O SR. RODRIGtiES DE CARVALHO: -Asdesordens de visoria como seu inimigo interno; e nunca sus
que se queixão algumas províncias !ião.pr?vém do peitou que se pretendes..~ assentar governo despo
decreto das eprtes de Port~gal que lD..stltWO os ~o- tico, porque. ~nd~ pedido reformas e providencias
vernos, provem da sua forma, provem do defeIto sempre \) lBlIDStenolhe respondeu que a assembléa
intrínseco da eonstituicão. As cõltes o que fizerão remediaria seus males.
foi3:pprovaro~stemaqÚeospovoshavião~lh!do, Julgo portanto cjue não devemos frustrar-lhe as
e DISSO obrarao as mesmas côrtes macbiavelica- esperanças, nem fazer poueo caso das suas repre
mente. " • _ sentações, e que é do nosso dever pôr termo quanto
.Qu~do as pr~vmclas a~raçarao o. systema con- antes ás desordens que agitão e infelicitão os povos,

stituclonal entrarao a conSlderar-se lSolad~ente, pois se estamos aqui é para curar suas desgracas ; e
e segregadas d? U!Jl poder supremo, e ~omerao se~s por isso voto para que I'asse o projecto, e se verifi
governos provlDCla~, ~m dependenCla, e conexao que a reforma, que jtilgo indispensavel, dos go-
com as outras proVUlc1as. . vemos das provincías.

O povo de cada uma se Julgou soberano; no- .' _
meando os membros do govemojulgou, que tinha O Sa: COSTA À~I1IAR: -Sr. PreSlde~te:eu ~ao
direito de exigir o que quizesse, de os depôr, e dar ~retendia fallar, nao ..só porqu~ a m~tena tem Sido
as leis. Entrarão a dominar paixões, e partidos pro- tão nobre, quanto sabIamente disc!1tIda pelos. hon
prios de nomeações populares; o tempo era de re- rados membr~s que ~e precederao;...mas 19u~
volução, em que todos querem tudo a um tempo; mente para nao rt:petir o mesmo. que Ja se tem dito
todos se julgào com direito de legislar; e cada um neste augusto re~to, e que sena perd!lr tempo, e
se acredita umsob"eraIio mesmo a respeito das aueto- ca~çar até a attençao da assembléa : oU':ll~o.porém
ridades, e daqui veio que em geral os governos das hOJe outra vez appresentados alguns pnnClplos que
provincias forão inerepados, pelos mesmos que os me par~cem.pouco ou nadaexaetos,.ou ~vezmesmo
nomearão. coJ!tradictonl?s ao que pela e~pe~enCla tem acon-

E' verdade que em geral os cidadãOS, que com- tecld.o na maIor pll!'te das pr0V1!1c~as : conf~sso. Sr.
punbão os governos estavão tocados da mesma epi- PreSIdente, qu.e n~o pu~e reSlStir ao de:,eJo ~e le
demia, mas ainda lJl:le fossem anjos havião de ser vantar-me p~ ~~o denar 1?assar em sil~ncIo ~e
acusados porque os povos, mais ou menos, attn- melhantesprmclplOs, de cUJa c?n~estaça9 m~!-o
buem aos governos asaesordens proprias do tempo, póde ~m verdade depender a admissao ou regelçao
augmentadas por uma fórma de eleicóes que do proJecto em questão. '.. .
daJido lugar aos ambiciosos de intrigarem o~ para Disse um illustre ~reopinante, que os males ~e
serem escolhidos, ou os de seu partido, arma uns tem a:tligido as provmeias nascião mais das Clr
cidadãos contra outros,' secundando faccões, e cumstancias, do que da fórma dos governos provi
bandos. • sonos; e que as desordens occasionadas nas mesmas

Os escriptores que devião conduzir a opinião pu- provfueias procedião da idéa da soberania do povo
blica, explicando qual era a essencia da soberania mal entendída no seu verdadeiro sentidô, e da mu
da nação e a suaindivisibilidade, entrarão a lisongear dança subita do governo· arbitrario para o livre,
o povo, e em breve tempo forão tantas as soberanias para deduzir destes dados que o.presente 'projecto
quantas as pro-vineias. _ era impolitico nas circumstaneias actuaes : o hon-

Ágora queixão-se os povos, é necessario dar-lhes rado membro que assim discorre0; confundindo as
providencias, emendando um regimen, pelo qual circumstancias e os tempos, estabelece como pri
conhecemos que se não adquire a felicidade, e tran- mairaS e principaes cousas o que ·não é senão con
qu!lídade das provincias. sequencia .de velhos males.e de antigas causas, que

Omeio não digo que esteja prevenido inteiramen- sim jã existindo, forão- depois desgracadameritede
te no ~rojecto, tem faltas, mas cada um de. nós os se!lv~lvidas, e postas· em effectivo.axi~amentopela
-mutilara, oU:' acreseentarã como lhe parecer, e nas cnaçao de semelhantes governos pollicephalos,·or
discussões se apurará o I!le1p.or. Emendemos esta. ~i;sadossómentep~prod!JZir a divisão das pro
fórma de governo, que folfelta:nofogo darevolu- VlDClas, e semear a discordia, como passo~a·.de
-ção, que longe de produzir bens, tem causado monstrar.
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Em todas asrevolu~Sr. Presidente, lJa causas
qne preparão e antecedem as mesmas revoluções, e
causas e eJreitos que as acõm~ão, e se lhes
seguem; aqnellasjáesis1ião, querodizerodespotismo
do governo e dos seus agen\es; a corropc;ão geral
dos· costumes; e mesmo certo progresso de luzes,

·que de tempos a esta parte felizmente se tem difun-
·dido e denamado com mais velocidade pelas di
versas partes do Brazil.

Que existia a primeira cau-ca, e com particulari
dade em algumas provincias deste grande lmperio.
·é tão claro como a luz do meio dia; e seria fazer-me
niiniamente tedioso. se pretendes..c:e referir agora
os males. os vexames, e arbitrariedades praticadas
pelos antigos governadores e capitães generaes,
debaixo de cuja espada tudo tremia, e mais deshu
manos, alguns delles, que os proprios Pachás da
Tnrquia nas malfadadadas proviDcias da Grecia:
quetambeme:ristiaasegundacau.~,acorrupcãogeral

dos costumes, ninguem o poderá negar ; longe de
mim a idéa de atacar em particular classe alguma
de cidadãos, porque inimigo decidido de personali
dades, só proprias de ~as ~jectas e de corações
corrompidos, ~ meu fim e so mostrar que em ver
dade sentiamos, e sentimos os etreitos da c4?rrupção
dos costumes, augmentada talvez em mUltas pro
meias pela falta de instrucção· publica e dos meios
necessanos, pelos quaes se podem em grande parte
evitar semellíantes males; que do mesmo modo
existia a terceira causa, e que tambem concorre0, é
outraverdade; PO!quant.o sen~o ~nne~vel que~
luzes se achão hOje mwto mais difundidas nas di
versas partes do Brazil, do que ã alguns annos pas
sados aceontecia, e que os. povos actualmente co
nhecem melhor os seus direitos e garantias, e que
não são propriedade de alguem. era natura! que
abracassem com ancia e prazer ti. oecasião oft'erecida
pelai perversas e facciosas cÔrtes de Portugal, pa
recendo aos mesmos po~os que pela mudanca àas
cousas, e do systelDa porque erão regidos, poderião
melhor recuperar a devida e legal liberdade de que
mo privados.

Taes forão as causas que antecederão a nOssa re
Toluciio no Brazil, e ~amanoproclamar a consti
tuição em Janeiro de 1821 no Pará, primeira pro-

.vincia. do Brazil, e que.Ievantou ~anae victo~osa
este grito que sendo OUVIdo na BahIa em FevereIro,
se extendeu depois com a velocidade do raio ás
outras provincias; ta,e$1orão pois estas causas, que
devendo de necessidáae/produzir etreitos assaz va
riados pela .marcha 'iiarevolução, e pela ~u~ança
quasi repentma das cousas, tem tambem ongmado
e feito nascer alguns transtornos, que desgraçada
mente se tem sentido, proprios das mesmas revo-
luções. ".

Por outra parte a pa!avra-~erdade-mal en
tendida no seu verdadeiro sentido pelos povos, e o
que· é peior pessimamente defenida porcerta classe
de homens, que quasi sempre apparecem em toda
a mudanca dos negocios politicos; a esperança de
bens imaginarios, e dI? b~llo ideal, com que se tem
pretendido enganar os mcautos com sonhadas fe
licidades: e do choque das paixões e de interesses
desencontrados tem tambem sido. em verdade o
germen próductor das desordens, de que algtpnas
províncias tem sido victimas;. e taes são as causas
e etreitos. que por de regra se seguem ãs re
voluções~ e que produzem, algumas vezes males
immenSos. ,. .

Isto .posto vejamos agora como o decreto das

Côrles de Iisboa de ~ de_SeteJn!Jro de 182l, que
ereou os ~vernosproV1SOnos, VeIO parem movi
m~!o a maIor parte dt:'tas caa..~ fazendo avivar
pau:oes talvez adormecIdas, e suscitando interes..c:es
desencontrados e inteiramente oppostos uns aos
outros; e ê esta uma tarefa, á meu ve.-, de pouca
monta,

As edttes de Lisboa conhecerãQ perfeitamente
que lhes era impossivel podeI' sustentar a boa fé
que deUas o Brazil tinha. e que cedo ou tarde ap:
parecia a desconfianc;a pelas medidas que Portugal
começava a tomar para pouco á pouco mudar a face
dos negocios com vantagem daqueUe reino, e total
perda do Brazil, e o que que é ainda peior. da sua
m~ma represe~ta~ã? na qualidade.e cathegoria de
remo; que fizerao pOlS os nossos chamados irmãos!

Lan~arão mão do recurso unieo, de que se servir
podião para obstar, ou pelo menos demorar a des
graça que os ameaçava pela separação do Brazil.
quando em fim conheces..~ a maldade e perfidia
com que havia sido traetado; creal'ão semelhantes
governos monstruosos, cujas respectivas autori
dades, independentes umas das outras, dl' neces
sidade devião embrulhar-se. e misturar-se em suas
attribuições, muito de proposito confundidas ou
mal especificadas; e por uma má fé ainda mais ag
agravante fuerão extensiva semelhante lei á todas
as provincias então não represeutadas naquelle de
magogico congresso. inte~iilente pouco ou nada
versado no que dizia respeilo ás localidades das
provincias, para quem legislavão, e cujas verda
deiras precisões ignoravão.

Entretanto o seu plano sortio o fim que deseja
vã~ e proviDcias que até então existião socegadas
forao bem depressa apresa das desordens, suscita
das a maior parte dellas pelas pretenÇÕes absurdas
dos governadores das armas. que mandados de pro
posito para agrilhoar-nos os pulsos e as mãos, não.
poaparão meio algum para conseguirem seus per
versos intentos, aproveitando-se além disto da cre
dulidade ou imprudencia dos incautos.

Foi o que aconteceu nas provincias do Norte e
co~ particularidade na do })ará, á quem coube em
partilha a tJrannia do ~nador das armas, José
Maria de Moura. expulso ti", Pernambuco pelos seus
excessos e levado ás praias do Amazonas pelo mão.
destino daquella amena e rica provincia: de então.
até ao presente tudo alli tem sido desordem e
nossos irmãos paraenses .ivem desgracadas victi
mas do seu despotismo e arbitrariedade,'atormenta
dos uns com denuncias forjadas na sua imaginacão,.
sempre cheia de odios e vinganças e quasi tódos
ameaçados com proscricões e toda a casta de mal
dades. Omesmo ou talvêz peior havemos observado
em outras provincias; e como, senhores. como
poder-se-ha ainda dízer~ que semeThantes gover
nos policephalos não são causade tantas desordens ~

Como avancar que não devemos reforma-Ios7
só pela suspeíta de @e não será talvez bem reCQ
bido este projecto? Confesso, Sr. pr!lsidente, que
não entendo. conhecer um mal e deixar de o curar
só pela suspeita de que não serà bem recebido
o remedio, observando,.se por outra parte que elle é
necessario, éem verdade cousa pasmosa! Além de
que, se a doutrina deste projecto não parece boa,
porque os nobres preopinantes·que tem votado para
que el1e não passe á 2" discussão, não apresentão
outros remedios ou outras medidas? Regeite-se
muito emboraal~s dos meios propostos no mesmo
projecto, mas não deixe por isso de passar 'á.2" disc-

- ~
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eus..qo~porqueéntãÔmelhor s~dL~tiráõos arti.,oos I,prod:nctor~'mesmos ~~'l'E como':'Sr;~i:
e pOOer-se":ba emendar \) que nao parecer acertado; dente, ,podera ;pôr-.se .emaJustado· e harmomoso
despreza-lo :po~m itl lim,~t~ só po.r suspeitas,'só -andamento~a·no~ma~do 'es~d~, sem que:~
porquese diznao -pro~uzlra o etrelto.que se pre-lan~edenCla,.~dado. e.atLen~ .~OS\)
tende, outra-vez o digo e cousa paramxm ~osa. camxnho, queelladeve. trilhare os degrãos porque

Disse outro illostre preopinante, qu~ os .dictames :.d:C)v~ ~5a! 'l Dese~gane-mo-nos,~senhores,a'CODS
da prudencia pedião1 que para serem respeitados os ItitUlçaO nao poderam~~un!forme e.~,
decretos da assemblea se nào tomasse 'medidas ge- I sem as reformasnec~as e m~saveL..~ partI
raes; e que muito menos. ~ devião, mudar ~sIcIlI~~~nte. no que ~. 'respeIto ~~:?ovex:no
actuaes "'overuos das provmcl3s, emquanto nao admm!:>trn.tlv"o das 'proV'..nClas rleste .U:>W e nco
apparec~ea nossa constituição politica; e q;ue por IImpeno. . ..'. •
is..~ deviamos deferir para enlão o estabeleCimento . Resummdo pOl~ IIDn!las ldeas, vot~ que o pro:
da nova formados governos provinciaes; accrescen- Jecto .l'asse á 2& dI~O ;'e para e~taoguardarel
tando que era muito de temer, que algumas das as I.mnhas o~servaçoes sobre a doutr~na de ,alg~s
provindas se nào sugeitassem ã receber o del~gado dos seus artigos, ~om os quaes me nao conformo e
ao chefe do poder cxecutiro, em c0!lSequencla d?s q~e, ao meu sentJr~ deV!!m s~~quellas alte~
partidos que havião etc. Deus nos hvre, Sr. presI- çoes que a sab~dorla e e~umspecçao da assemblea
dente. que passasse.m taes principi~s; conheço Jle~- julgar necessarlas e convementes. , . ,
feitamente as boas xntenções e sentImentos patrIotI- O SR. FRA.,"CA.: - LevantO:-me para falIar sobre:a
'cos do honrado membro; mas .pef!Xlit~a-se-me.o ordem. Ouvi dizer hapou~o que se tinha;jã decidido
dizer, que os seus sustos e receios sao a meu v~r, 'nesta assembléa a. urgencla deste negocIo, para''ll!1e
de nenhum fundamento, porque em Terdade nao se admittisse á discussão o projeeto de que se trata

:sei e menos posso perceber a razão de taes sust~s: e em verdade nào ha tal. Duas são as urgencias l1e
será por ventura porque os pres~dentes das pronn- que a assembléa conhece no curso regular dos seus
-cias são da nomeação do Imperador? trabalhos; umatem por fim antecipar a discussãolle

De certo ninguem hoje duvida que ao poder exe- um, projecto, prescindindo 'dos intersticios que o~ ,
euliTo cumpre e pertence nomear todos' os 'seus "'imento manda !rilaidar entre a I" e '2& leitura
agentes. Será pelas attribuições, que por este'pro- delles; e esta é u:'gencia de 'fórma l{Uc respeita, tio
jacto s':! concedem aos mesmos presidentes ! Tam- sómente á prioridade ou preferencia com que,adis
bem não, porque não vejo nelIas o que possa ~usar cussão do projecto proposto toma o' lugar de oU,tro,
tão grandes x:eceios, ant~ observo bem .combxn~d.{)s que aliás pela antiguidade de sua proposição lhe
todos os reqmsitos essenClaes em mat~Ias adwDls- devia preferir.
tratil"as, porque nã~ póde haTe! perfeIta execução Outra é a urgencia da 'materia que pelo nosso
sem celerIdade e lU~Idade de acçao etc: e me~os.en-Ijuramento nos comprometlemos obser\"ar.ua',~aetura
tendo qlle este proJecto possa promover ou lrntar das leis em a 'presente legislatura. A prImeIra &s
os~artidos. . ditas urgencias está resolvida, mas a 'segunda não;

:Sim, Sr. presidente, em todos os tempos e e!D salvo entendendo-se que uma prejtidic'a'a outra.
todas as revoluções tem havido e ha de h~!er partI- Mas eu vejo que se nao conclue ser urgente 'a
dos: porque tambem em todas as cccasloes.'app~- factura de uma lei sómente pol'que se julgou 'que
recem hom~ns, que ou por mal~ade.ou por. l,llusao era urgente discutir o seu projecto primeiro que 'os

, ou emfim pela esperanca de chlmerlca~ febcldades outros igualmente propostos á assembléa. Portanto
:'pretendem apossar-se do poder.e au~0ri<t:ade pa1'<!- o não está vencido, como dous illustres pl'60pmantes
mel~or.compleml:'nto dos seus lI~agmanos d~seJos I disserão, que se faça a le~, que é urgente, a.s!1a
e ,ate porque em semelhantes cmes ~onvlllslvaso factura: o que se venceu fOI que era ur96nte·a' 'di:s
mesmo poder é. tambem uma' garantla; pox:ém os cussão e essa '-pronunciaçà'O ficou satisreita com 'a
~s e em particular todas. as pess~as bem.mten- antecip~çãodamesmadisC,ussão na ordem dos'tra
clonadas e que' por expen~ncla ate propna tem balhos. Isto pelo que respeita a mesma 'ordem.
observado as desordens ~caslOnadas por .taes go- ~gorafallarei so~re a :materiaSr. presi'dente,
-vernos. conhecl:'m perfeItamente a neceSSIdade da mUlto tenho eu oundo fallar' contra os governos
sua reforma, porque só um bom govern? composto provisorios; e' eu convenho nas .qlleixas' 'qae 'delles
d~ homens probos e .eo~ecedores das c1!Cumstan- se fazem; mas digo que se os governos provisórios
.elas actuaes das provmcll~spoderã remedIar os 'seus são mãos, os antigos que.lhe'pre,cederão 'erão p-essi
males e conter ~sses parti~os. que d_e certo desappa- mos; e estes que ora seordenão não hão 'de' ser
recerãõ, comQ o fumo, a proporçao que' crescer a melhores.' Oremedio 'do mal não está' na mudança
.eonfiança dos povos pelo- gozo. d~ suas bem funda- das fórmas, consiste na substancia das cousas.
das esJlerancas e dos ~us dxreItossustentados e Queixas contra governos 'hão de :haver 'sempre:

, d~endldos, hem entendldamente, ~or esta assem- po~que nunca .: ~ouve, nem' ainda agora vejo' 'que
bléa, de accordo com o poder executiVO. haja responsablhdade'real 'de'suas'malversações.

Em TIsta'do exposto, Sr. presidente, como pode-Para que pois se 'ba'ue ir fazer 'uma:lei'provi
remos nós deferir a nova forma' dos gOTernos {lro- soria, que nào 'satiSfaz.'á indicaçã'O 'do, máJ:' 'q'miloo
vinciaes para qull:ndo' apparecer a nossa constitwÇão não sabemos quesystema, se l ha 'd'e '~tar: na
politica? Ignora por ventura o honrado membro, constituicão 'a 'respeito .'dos governas 'pro'VtBé~s.
que isto .avançou, que uma, tão complicada, tão São as queixas dos 'povos por 'ventura colitra;QS c

~il e tão melindrosa tarefa deve de necessidade governosactuaes uma intlicacã:ode '·mâl tà:o-rfoí'te
,c~tar.,.nos :alguma demot"a 'e que ainda mais tempo que perigue a causa,'puBlica;se 'lião stnheS''a!é&'de
,gas~~~s ,na discuss~o ,'dos artigos 'da mesma jã com 'a mud!lnça; dOS'meSlntlS g()vern'óS.'trNâ!l';
'~nst~t~o'?'E,n~'entant~. veremos nós, quaes por.qa:e ae~enenCla,inetem mostta:do'~~lHto
-:x:ochedos ,l~abalavelS,no' melO ,'lIo occea:.no, .a:tor- maxs-queixas ~!erse fol1JXatão·.!dos·an1igos~.,er-
menta que nos cerca e os'malesde-que sao-nctímas nadores e, capltães.generaes, a que 'o ''mtDlSte'tio
as pro!incias, sem cortarmos pela raiz o germen ensurdecia contrapondo':lhe uma"p~ffeita insensibi-
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lida~e_p.elaC?nservaçã~:.dos '!1esmos ~vemadores seja a fórma.d~ administrações-provinciaes mais
nassuas v~~ a~~çoes;todaVlaos,povosadap~velãs .cll'Cumstancias ,peculiares do ,BraziI,
se<con.serva:vao pacifieos e.ob~en~aomando; 'por'J~oa-!a msoluv~l e.mui.superior 'ãs minhas
.qu~do._nem esperanças. tinhao mUltas - vezes· de -forças, limitar-me-hel'UDlcamente a dizer, que 5e'0
que ellesfossem mudados. " mal subsiste e ·continúa (no que, -segundo 'me
.. Não é is..<;() _portanto motivo de tanta monta que parece, não tem havido discordancia) nós (seja
no~ obl:igue a fazer léis-provisor-ias; soffrão m~ me p.ef!IÜttido dize-lo) f~~amos aos deveres que
umcpouco os povos (bem que eu. conhe~ que Ja nos liga0 a velar pela feliCIdade da nacão se o não
muito tem soffrido) porque lireve se hão de ter uma procurassemos prevenir e evitar. .,
.constituicão em que systematicamente se trata do Se o receio de não acertarmos com o verdadeiro
governo êlàs suas provincias. Eu não sei mesmo se remedio de taes males é que nos deve inhibir
essas queixas que .se· allegão se podem -referir ã de tratar deste objeclo por agora, então nunca mais
fórma dos governos, ou se ãs pessoas que se achão se trate delIe; pois que o mesmo inconveniente
nelles empregadas; mas cuido que os povos incre- existira á todo o tempo e nós jãmais saberemos,
pão os governadores e não afórma do governo. Em quaes são os governos, que mais convém ao Brazil:
aquelles sendo:corrigidos cessa o mal; e isto é tudo a expe:riencia sómente e não as theorias é que·nos
quanto cumpre por ora fazer para obstar ao mesmo hão de sertir de pharol na indagação desta verdade.
mal, que coma lei ou cresce, ou pelo menos não se Demais, Sr. presidente, por ignorarmos oremedio
remedeia. mais apropriado á uma enfermidade, deveremos

O SR. CAVALCANTI DE LACERDA: - Sr. presidente, acaso de !odo despresa-Ia 1. :Não segurame!1te~ .
estamateria jã se acha tão profunda e judiciosa- Se por~m o presente proJectoem tudo nao satis
mente discutida e considerada debaixo de tantas e faz e nao a~rada aos Srs. deputados, elle serã
tão varias relácões que difficilmente se podem emendado na 2a e 3a discussão, mas nem porisso se
'apresentar uma idé~, que já não tenha sido susci- diga, que deve ser ~eitado. O mal n~~ é dos m~
tada e debatida. Todavia como eu tenho de vetar nores e pede as maiS promptas e deCISIvas proVI
sobre elia e desejo faze-Io claramente, levanto-me den~ia~e como para conhece~os quaes ellas·devão
por isso para emittir o meu parecer ,i· tal respeito. ser e mIster tratar-se ~este ?bJec~o sem_ demora, voto
Trata-se de dar uma nova organisação aos gover- para .que passe o proJecto a 2a dlscussao.
nos provinciaes, estabelecidos e regulhdos pelo O SR. ALE~C.\R: -Sr. presidente, como apezar
monstruoso decreto. de 29 de Setembro aas côrtes do muito qne se tem energicamente fallado a favor
de Lisboa, essa, ao meu ver, origem manifesta de deste projecto, eu pretendo votar contra elle, é
uma mui consideravel somma dos males, que tem necessario, que expenda minhas razões afim de ·se
ameacado o Brazil e entre qnantos objectos se tem não entender, que é obstinação e capricho, o que
aqui apresentado, nenhum em verdade me pare- me faz assim obrar. De certo eu seria temerario e
ceu inda tão digno da consideração desta assem- injusto se quizesse duvidar dos principios de direito
bléa. Sr. presidente, sem entrarmos mesmo por publico constitucional,' que tão energicamente ex
t..gora na força e conveniencia das razões com que pendeu o illustre autor deste projecto e sobre que
tão elidentemente tem sido aqui demonstrado a alle o firmou: na realidade eu estou persuadido,
incongruencia desta lei, parece-me, que o simples que assim como o deliberar é obrade muitos,o execu
recurso da experiencia seria um argumento 'mais tar deve ser de um só : estou certo, que são defeituosas
que convincente para fazer-nos reconhecer, que as bases, sobre que estã firmadll o decreto que criou
um tal decreto deve ser quanto antes revogado. as juntas provisorias, ora existentes; mas' estou

'Sim, elle tem sido o germen fatal da discordia e persuadido, que nem sempre deve existir o rigor' das
anarchia em todas as' nossas provincias, embora principios e muito mais estou persuadido,quenão"é
outras circumstancias tenhão concorrido igual- este o tempo de se pôr em pratica aquelles prin-
mente para' isso; mas' entretanto ellas se tem mais ciJ>ios. . _
ou menos desvanecido e o ·mal subsiste e continúa, Não duvido igualmente da necessidade, em qUe
isto pelo que? Talvez que pela natureza e eristen- estão as provincias de que n6s"lheappliquemosàIguin
cia'de semelhantes'fórmas lIe governos; é preciso rerriedio aos males, que solfrem pela mã organisação
po~tant~não só evitar o'progresso iies~e mal, mas de seus governos; mas duvido, que sejaco~veriieIite
ate extIrpa-lo de uma '"ez ã ser posslveI e nesta dar-lhes no tempo prese~te umremedlOgerál·e
maneira de ..'pensar concordes me pll:rece~ quasl decizivo. . .
tmiosos Srs. de-putados, quetemdlscuudo esta Desen,olvamos a 111atena. Sr. presldente, que os

. lIlateria. principios, em que se firma o projecto são eertos..~
"Yariãó-tão sómente em "dizer, que apezarda existen- uma verdade innegavel; mas é tambem umaverllade

cia ul>mal, que-todos reconhecem e confessão, o re- innegavel, que ~sses principios são succeptives de
medio que se lhe'pretende applicar, é pelo menos in- alguma modificação ;astheorias·nem sem,pre' são
certQ,5e' não tam1:iem perigoso ; pois que na conjun- praticaveis; é necessario aS vezes moiiifiea':'las :'e
ctura,em que·ora nOs achamos, é impossivelde esta modificação dependesempre'chr intlóle,Ioéãli'
prEiv~r,'se'os novosgoveTnos,quep~tendemos'subs-dades,·e mais éircumstanciasdos ~povos': isto 'é o

. titUir'aós-actua<es tlonge'~e prodUZIrem os:sálutares que eu penso, que faremos, mas quando'~-quantlo
e1f~itos,ãquetodosnos ipropomos;levarãõ antes ao tratarmos da constituição, pois tudo" isto·são:materi'ltlS

,contrario a:üescol1fiança ao:seio de"todas 'as provin- puramente constitucionaes, e'de: que -aqui ·.só,.;per
ciaseique'em-eonsequencrneria .talvez mais-ptu- mcidente, tratamos agora.' . '
'qenté:Qespaçaresta--IJiateria, ;reservan~o.:.a· 011'.pa'l1l:Ao qnestão pois, não' deveversarsobrea'~cidade
ser' trata"da·.'den!ÍitiVamen:te·naêonstitui~o~ou·áiBda -destesprincipios; deve :sim, ia -meu- v-êr. r9lur .sobre
mesmo.-antes 'em mais' opportUD'as 'circutnstoncias. qrneeessidade, queha de'l!Ppliearremedioiaus.:males .
SÍ'~ :'pl'esiãei1te;'" eu- 'p~nso jllStamente -deumà das províncias; pois· que::esm."ueeessidàElé _;é'.qIleJÍl
mat1eii'a·~bem· diversa-"e ~ :seID"lJBe ·:fazer: car.go 1 de' ilUS'"oiJriga\agora'3. t:ratarml'S I deS1la ,questão, .Em:
-en_na, difllcil eimpártJan1le Jqael3tão, :de ,qual. mineínus.pois, seé,tal-a-mreessidarl.e,~que nós obt:ig.ué
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.aapprovar similhante projeeto de um plano geral e ainda agradão, e a ultiína é que te~'si~o a. pedra
de governos. lá disse, que não duvido da necessi- de escandalo ; em prova .desta a.sserçao .eu veJo~ .que
dade de algum remedio aos maIes, que tem sofIrido aó trav& de tantas pertur!lações, . que tem: ·havido
as provincias por causa da má organisação dos go- nas províncias, e de tantas mudancas de goremos,
-vemós; mas cuinpre-me provar, que o remedio ainda uma só provincía não denou de usár desse
apreseutadono projecto é ex-temporaneo, e como direito, que uma vez se lhe..coneedeu para eleger o
1al perigoso; mais capaz de aggravar, do que de seu governo, e menos se lénlbrou de eleger 'oa um só
curar o mal. homem para a governar; pelo coutrario tem sempre

A principal cousa, em que nós devemos Cuidar, nomeado novas juntas, e sempre ZI:lunindo-lhes a
Sr. presidente, para poderem as nossas deliberaçô".s dependencia do governador das armas, e mais au
serem. bem aeceitas, e corresponderem ao fim a qlle toridades da provincia.
nós as propomos, é mereeennos a confiança dos O projecto em questão pelo contrario destroe as.
pov~...até aqui temos simplesmente uma confiança bases, que agradarão ao povo, e conserva aqueDa,
pre;mnptiva, esta mesma já bem abalada por niil que lhe é odiosa, isto é a iudependencia !lo gover
razões; é neeessario, que façamos elIectivae~ con- nador das armas; e será prudente ir assim chocar
fiança, para ~ntão poderm?s esperar, que n?~sas com a opinião publica, (ainda por força de princi-·
deliberaçõesseJão bem recebIdas; e comoadqumre- pios), em um tempo de descoidianças, econvulçõe8,

omos· essa confiança, ao meu v~r tão necessaria'! não tendo nós ainda apresentado ao menos· o
apresentando, e discutindo primeiro do que tudo oo esqueleto do edificio, que vamos organiséir? o
projecto da constituição: esta nossa grande obra Creio que não é prudente, é antes perigoso. Mas
orientarã a opinião publica pro, ou contra nós: ella existem males, gritão muitos illnstres preopinantes,
serã o thermometro, pelo qual se medirã a confiança e é necessario remediar com este projecto. Sr. pra
dos povos a nosso respeito. Se neIla acharem os sidente, eu tenho ouvido muitossenbores deputados

'povos, que não obstante se concederem bastantes clamarem contra a fórma dos governos das provín-
attribuicões ao cheCe da nacão, todas aquellas, que eias, como motora destes males. Eu penso pelo
são necessarias para ·pôr em andamento, harmonia e contrario: eu digo, que qualquer C{Ue fosse a fórma
ordem todas as m6las da grande machina politica do governo, qlle estivesse estanelecida, sem{'re
deste·vasto, e rico Imperio, comludo ficão forte- haverião essas desordens: ellas são filhas das Cll'
mente garantidos todos os impre..<:crepliveis direitos cumstaneias extraordinarias, em que se tem'achado
dos cidadãos, então ficaráõ elles todos persuadidos o Brasil,eodas grandes.mudancas politicas, que tem
que nós somos seus .dignos representantes. qlle oecorrido: é sempre do tempo'destas mudanças, que
applicamos os verdadeiros remedios á sellS males, e tem cabido as juntas, e acontecido asdesordens nas
nunca desconfiaráõ de nossas medidas. provincias, ou então quando os governadores das

Antes porém disto, tlldo é ex-temporaneo. e este armas, pela sua independencia do governo civil, se
projecto inda mais. Ninguem duvida, Sr. presidente tem feito preponderantes; daqui por diante po~ não
que existem desconfiancas pelas pro\incias de que haveráõ mais estas desordens; porque nem se devem
no Rio de]aneiro se trabalha para restabelecer o esperar mais mudanças no systema politico do
despotismo debaixo de certas mascaras; tem-se Biazil, e nem os governadores das armas estão mais
mesmo dito, que os deplltados se bandiaráõ com independentes; os males pois irão cessando com
esta supposta facção, que alguns sucumbiráõ ao qualquer remedio, que nós appliquemos menos
medo, olllros ás promessas, e finalmente qlle se geral, e violento do que appresenta o projecto.
arranjará uma constituição, amoldada ao despotismo, ~Iandemos um breve reecrimento a essas mesmas
e incapaz de garantir os direitos do povo; e não juntas que, ora existem, em que se lhes marque suas
iríamos nós com este projecto dar mais um motivo devidas attribuiçôes castiguem-se alguns membros
para estas desconfiancas '1 Não considerarião os de juntas, que tem descaradamente abusado de sua

,povos na unidade deste'presidente um antigo capi- jnrisdicção; diga-se energicamente nos povos, que
·tão-general com o nome mlldado? Não verião na etles uma vez tendo nomeado seas governos, como
independencia do governador das armas o odioso da já o fizerão, não tem autoridade para os deitar
independencia do governador das armas do decreto abaixo, e que só lhes fica o direito salvo de se quei
das eôrtes de Lisboa ? Não acreditarião, que estes xarero: ao governo do Imperio dos abusos, que
dois grandes empregados, unidos ao secretario, cometterem, os qllaes serão logo punidos; 911e
indo do Rio de Janeiro, e nomeados pelo governo, confiem nos seus representantes, qtle estão tralia
erão outros tantosemissarios, mandados daqui para lhando na constituição, que os fará felizes; e que
prepararoo caminho, adquirir partido, e força nas entretanto soffrão por mais um pouco assim como
províncias, para fazerem acceitar qualquer consti- tem soffrido os defeitos dessa f6rma de governo, que
iUicão, que por ventura se lhes mande?· Não sal- ora tem, ficando certos que na constituicão ficaráõ
tará tudo isto aos olhos do povo, no meio de suas bem instituidas as bases, sobre que entãó se firma
desconfianças? Não terão nossos inimigos estes ráõ os governosprovinciaes, de cllja boa organisação
motivos para fascinar o povo, excita-lo, e adqui- tant.o depende a felicidade do Imperio. . ...,
rirem partido '1 Ah 1 Srs. ell desejava que a assem- SIm, senhores,faCllJ11os primeiro a constituição,
bléa reflectisse bem nas consequencias, que se e entretanto nãoarrlsquemos um passo prematuro
podem .seguir desse nosso passo. Ninguem duvida que póde se tornar peior que o mesmo mal,. queor~
aos principios, torno a re~eti-Io; mas o povo está soifrem os povos. Resumindo pois as minhaS-idéàS
delles be~ ~rsuadido? CI:eio que não. digo, que a~o extemporaneo o' :p~nodi>:projãetO, ..~

~r. pre~dente, o ~ecr~to de 29 de Setembro que pelo_cons~nte voto para ~enaopasse &2.:~ .
enou as Juntas prO'VISonas firma-se em tres bases- cussao, e sun CIIle para remed,iar. o mal que- eXISte,
COl:po collectivo ; eleição popular; e independencia ~~ la~ce mão do m.eio. ~e. .aca~i.!iap!Op.fI.i'.• eA~e
de autoridades-consideremos qual destas bases tem Ja outro Sr•. deputado tfuba,propostoan~ d.e,Di!Jii:
mais desagradado o povo, e causado mais pertur- . O ~1l.. 'PREsm~ ~ropoi,se .a:' materia.kStav.Â,,:
baçóEls. Eu creio, que as duas primeiras agradarão, suftiClentementeodiseutida,:e·d8Cldio';se:que-siJn~Ji~.
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pede se faça effectiva a responsabilidade .' dos minis
tros,. e_se lhecQnceªB:agraça de serremovido para
a pnsao da:Conce~cao, ou IlhadasCobréls :elil:
quarto sêpa;rarJo,pat'a poder continuar o seu .perio'
?ico;é de parecer, qlle o primeiro requerimento é
llltempestívo, v~sto' não ter sido. ainda jul~ádo ; li
que a respeito do segundo se (leve dirigir-ao go':
verno. . .... ....
· laço d~f a~sembléa,2'1 del\Iaiode1823.-'-Anto
mo Rodrlgltes Fel/oso de OUve.ira:-JoséTeixeira
da Fonseca Yasconcelios.-João A1ltonio Rodrigues
de Car·~alho.~José' Antonio da Silva J11aÚi.-Este
vaoRibeiro de Rezende~-D. Nllno E11genlo de Lodo
e Seilbitz.· .

QUARTO.

· A commissão de legislação vendo o requerimento
dos presos civis, e militares da provincia de S. Paulo,
que requerem indulto pelo motivo da installacãoda
assembléa geral constituinte, e législativa;é de
parecer, que esperem a.decisão da mesma assem
bléa por haver já um projecto de decreto a este
respeito.. . .
· Paço da assembléa;23 de Maio de 1823.~A·11l0nio
Rodrigues Vellosode Oliveira.-Estevao Ribeiro de
Rezende,-'José Teixeira da Fonseca Vascoilcel/os.
-José Anton'io da Silva J1Jaia.-Joao Antonio Ro
'd'l'igues de Carvalho.'-D. Nmw E1tgenio de Lodo e
Seilbitz. .

QUINTO.

· A commissão de legislação vio o req)lerimerÍlo de
Manoel Antonio Coelho de Oliveira, que pedia a pro~

'priedade do oflicio de escrivão da correicr.o da cidade
de Olinda, e é de parecer, que pertencê no governo
o deferimento, assim como 'todas asprovidericias
relativas ás serventias dos oflicios, .• einquanto a
assembléa não estabelecer o regulamento geràl.

Paço da assembléa, 24 de Maio de 1823.-Antonio
Rodrigues Yel/oso de Olivcira.-José Antonio da
Silva lIIaia.-Joao Antonio Rodrigues de Cm'valho.
-D. Nmw Eugen'io deLocio e Seilbitz.-Estevão
Ribeiro de Rezende.-José Teixeira' da Fonseca
Vasconcellos.

>0 811. ANDRADA MicHADO re~ereu o!votaçãono:
fuinal; e sendo geralmente apOIado, .proce~eu-s~ a
ilHa, é venceu-se!que passasse o proJec to a 2a dis-
êússão por 36 votos contra 19. . "

VotárãÓãfávor, os 81's.: Fernandes. Pinheito,
Senna Ribeiro, j\Iar~ins J3astgs,' An~rada e Silva,
Rodfigues Velloso, Couto Re~s,RlbeHO deAndrada,
.A.roucheRend?ll,. Costa Agmar, Andrada Macha~o,
Pinheiro de QhveIra, Rocha, Rezende Costa, Mala,
Teixeira. Vasconcellos, Rocha. Franco, Silveira
Mendonça, V~lloso Soares, Ca:mara, Teixeira de
Goúvêà, RodrIgues da Co.st~,.barao de Santo Amaro,
Pereira da Cunha, AccJOh, Lopes Gama, Caldas,
Souza 1\1ello, Henriq,ues de R~sende, l\Ioniz Tava:~es,
Ferreira Barreto, Cavàlcanli de Lacerda, LocJOe
Seilbitz, Ahneida e Albuquerque, Rod~igues de Car
valho, 'Nav;arro de Abreu, Pacheco e SJlva.

Votárão contra, os Srs. : Paula e 1\1ello, Ribeiro
de Rezende, Araujo Vianna, Gomide,Dias, Furtado
del\Iendonca, Franca, Nogueira da Gama, .Carneiro
de 'Campos: Ribeiro' de Sampaio, Andrade Lima,
Fortuna, AraujoLima, Xa.ier de Carvalho, Ferreira
Nobre, Cruz Gouvêa, Carneiro da' Cunha, Alencar,
Ornellas. .

OSR. RODRIGUES VELLOSO, como relator da com
missão de legisláção ejustiça civil e criminalleo os
'seguintes pareceres:

PlillIEIRO.

Óbrigadeiro Domingos Alves Branco ,l\Ioniz Bar
reto,preso na fortàleza da ilha das Cobras, p~r ~er
sido' pronunciado em uma devassa, a que·o mIlllS

:terio mandou proceder, requer, que se lh.e mande
abreviar a decisão do seu processo, queIxando-se
de que os juizes'pr~tendão faz~~lo .e~perar, qu~ d_e
corrão os sessenta dIas, que assIgnaraop~a a cltaçao
edictal dos auzentes co-reos; e a commlssão de le
gislação é de parecer, que o ~eferimento não p~rtence
á assembléa>emquanto nao mostrar exaurIdos os
meios ordinarios.
<Paco da assembléa 26 de Maio de 1823.-Antonio
Rodrigues Velioso dé Oliv!}ira.-Jo.sé Teix,eira da
'Fonseca Vasconcellos.-Joao Antomo Rodngues de
Cúvalho.-José Antonio da Silva Maia.-D. Nuno SEXTO~

. jiugenio de Locio e Seilbitz.-Estevão Ribéiro de'
d Requer Bonüacio José Sergio, que se mande pôr

Rezen e. SEGUNno. em actuàl, e inteira observancia a concordata feita
entre os escrivães das provedorias seculares, e

A commissão de legislação attendendo ao ex- eclesi1\sticas, a respeito das 'contas dos testamentos,
posto no requerimento de Luiz Gomes preso na que foi approvada pelo alvará de 3 de Novembro de
cadeia desta côrte, por ter sido envolvido em uma 1622, emquanto se não organisa UJ+Ia nova legisla
devassa de roubo, é de parecer que nãc!' compete á ção, para se evitatem as despesas, . os incommodos,
assembléa o conhecimento; mas como consta de e chicanas, a que deú motivo a provisão. de 16 de
uma certidão junta, que este réo se acha retido na Janeiro de 1806. . . '. . '.. .' .'. '.
prisão desde Setelllbro d~. ~821, e n~st~caso, na Parece a commissão de legislação, quésuppostô
quàlidade de cidadão 0ppflIDldo, tem direIto ao soc- o pretendente exija uma providencia para caso Par- .
corro desta assembléa, é a mesma commissão de ticular,e seo, pela obrigaç~o, em que está dedal'
parecer, que se expessa ordem ao governo para que contas de uma testamentana, comtudo, porque esta
faca abreviar a decisão do processo. . proVidencia, quando tenha lugar,' não p6de dar-se,

}laco da assembléa, 23 de Maio de 1823.-Antonio senão em generalidade, e por virtude de uma lei,
Rod1'igues Velloso de Oliveira.-José Teixeira da deve dirigir-se a pretencão por meio da representa
Fonseca Vasconcellos. -- José Anton1:o da Silva cão na f6rmado regimento próvisoriodaassembléa
Maia. João Antonio Rodrigues de Ca1'valho .-D. éap. 6, arts: 69-, 'lO, e 71, para se proceder na confor-
Núno E1tgenio de Locioe Seilbitz.-Estevão RibeÍlro midade dos' outros artigos, '72, e seguintes. .
~de Rezende. . . Paco da assembléa, 21 de l\Iaiode 1823.,-Antonio

TERCEIRO. Rodrigues Velloso de Oliveim.__Estevão,Ribeirode
- A commissão de legislação vendo o.requerimento Rezende.'"-José Teixeira da Fonseca Vasconciillos.

-de João Soares lisboa, preso na .cadela desta côrte, João Antonio. Rodl'igues de Ca'1'valho.~ D: NuM
,pronunciado, e já intima.do em VIrtude. d~ a.ccordão lf[Ua~ea.1.tio de Locio e Sei(bitz.-JoséAnt01~ioda. Si'v/J,
dasupplicação para dizer de facto, e direIto, que J' •
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licença~que pede para o seu curativo, esperando
que se antes dene conseoouir restabelecer-se. virá
auxilia-la no exercício' de suaS au.,"1l5tas" funcções.
Deus guarde a V. S. Paco da assembléa. em Z1 de
Maio de l~.-JoséJOrÜ[nim Carneiro de Campos.

SETIllO

.A commissão de legislação vendo o requerim~to
de Luiz TelIes.Barreto de Menezes, que se queIXa
de ser perturbado na posse antiga e pacifica da ilha
denominada do Bom Jesus pelos administradores
do hosp~tal dos ~os, 9:ue preten~e estab~lece-l~

- na dita ilha, que alias diz o supplícante nao sera
apropriada para tal estabelecimento, é de parecer,

. que emquanto.ao esb~~ deve o suppli~te re
correr aos meIOS ordinarlos; e que a respeIto das
vantagens ou inconvenientes da collocação do hos
pital, naquelle ou em ouLro lugar, não póde inter
pôr parecer por não competir a esta commissão.
Río de Janeiro no paço da assembléa, em 26 de
Maio de 1823.-Antonio Rodrigues Yello:::o de Oli
tJeira. -João Antonio Rodrigues de Carvalho.
José Teixeira da. FO)l$eca VasconceUos.-D. Nuno
Eugenio de Locio e Seilbit:::. - Estevão Ribeiro de
Re:::elu1-e.-José Antonio da Silva Jlaia.

OITA.VO
A commissão de legislação tendo exaUÜDado o

projecto de lei apresentado pelo deputado o Sr. An
tonio Luiz Pereira da Cunha, não póde exitar sobre
a necessidade e urgeneia da medida proposta no
mesmo projecto: é de parecer, que por esta assem
bléa se mandem consenar em inteiro vigor todas
as leis, regimentos, al,·arás, decretos, e reso
lucões esistentes, que farão promulgadas pelo Senhor
D: João VI e seus aügustos predecessores; as das
côrtes de Portu~ que obtiverão a sancção de S. M.
Imperial, e todas as que promulgou o mesmo Se
nhor, em quanto Regente, e depois de acclamado
Imperador constitucional, até á installação desta as
sembléa; para por elIas se regularem os negocios
politicos, civis, militares e economicos deste impe
rio, emquanto se não organisarem os novos codigos
peculiares, ou não forem revogadas ou alteradas as
sobreditas.· Paço d'assembléa, 24 de Maio de 1823.
-Antonio Rodrigues Vello:::o de Oliveira. -João
Antonio Rodrigues de CaT'Valho.-D. NUM Euge
'nio de Locio e Seilbit;;.-Este'Vão Ribeiro de Re:::ende.
-losé Teixeira da Fonseca Vasconcellos. -José
Antonio da Silva Maia.
. Todos estes pareceres forão remettidos: á mesa.

O SR. PRESIDENTE poz em deliberacão o parecer
sobre o requerimento do" brigadeiro Dómingos Alves
Branco Moniz Barreto; "e depois de breve debate
foi approvado.
- Os outros pareceres ficarão adiados.

O SR.PRESIDEl'<""TE ass:ignou para ordem do dia a
deliberacão sobre os pareceres das commissões; e a
.continuácão da discussão dos arti~os do regimento
da assembléa.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e meia da
tarde.

Jllanoel José de Sou::a França, secretario.

Sessão em 28 de""o de ~8~3

PRESIDENClA DO SR. BISPO c.U'Er.LÃO-JlÓR

Reunidos os Srs. dapiitadüs p~las 10 horas dâ.
manhã fez-se a chamada e acharão-se presentes 52,
faltando o Sr. Gama, Silveira de Mendonça., Andra
da e Silva. Costa A.guiar, Ribeiro de Ândrada, e
Andrada Machado.

Leu-se a acta da sessão antecedente, e foi a'[)
provada.

Os Srs. Costa Aguiar, Ribeiro de Andrada, e
Andrada Machado comparecerão então na sala, e
tomarão os seus assentos.

O SR. SECRETARIO CARN:ElllO DE CAMPos leu o se
guinte omcio do ministro dos negocios da marinha:

cc Illm. e Exm. Sr.-Foi presente á S. M. I.
o conteúdo nos dous a,isos que recebi, ambos
com data de~ do corrente. O que Y. Ex. levará
ao conhecimento da ass:cmbléa geral contituinte
e legislativa do Imperio do Brazil. Deus guarde a
V. Ex. Paço da assembléa. Rio de Janeiro, 21 de .
Maio de 1823.-Ll/i::: da Cunha .1Ioreira. Sr. Josê
Joaq:uim Carneiro de Campos. li-Ficou a assembléa
inteIrada.

Passou-se á ordem do dia; e o mesmo Sr. secre
tario leu o parecer da commissão de legislacão, que
ficara adiado da sessão antecedente, sobre o re
querimento de Lui::: Telles Barreto áe JIe1le;;es.

O SR••4....'~DRADA MACH.\DO.-~este parecer s~ não
approvo a clausula final. A conunissão dividio bem
a prelenção em duas partes; e conformo-me com o
voto que dá sobre a 1"; maS quanto á 2& não
queria que dissesse que não interpunha parecer, por
não competir o negocio á coDlJDissão; creio que
deveria dizer, por não pertencer o conhecimento
delle ao congresso, e sim ao governo. Nós ordena
mos os estabelecimentos, mas não nos mettemos com
a escolha dos terrenos para elles.

Este, que é um estabelecimento de caridade, se
agora se tratasse da sua organisação, seria objecto
de lei, e nos pertenceria"; mas elIe está feito ; a
questão versa sobre o lugar"ser ou não apropriado;
isto toca ao executivo e náo á assembléa.

O SR. MAlA :-Como ha uma commissão de saude
pu~líca jUlgou-se que este objecto lhe -pertencia por
ser relatiVO ao tratamento de uma enfermidade ~ e
neste sentido se fez a declaracão final de que falI~ o
illustre deputado. •

q SR. PEREIRA D.-\. CmalA:-Eu tambem julgo
mUlto acertado o parecer da commissão quanto á"
la parte; e pelo. que pertence á 2a, .vou dizer o

LÉ
-que sei para instrucção.da ~sembléa. . ....

. RESOLUÇÕES DA ASSEMB A .. Estes desgra~do~ estavãoaquarteladosno hos-
PARA llERNARDO .JosÉ" DA GAMA. pItal de S. Christovao; mas por motivos que pare-

cerão justos ~s mudárão par~ a ilha das..Elixadas,o
A assembléa geraJ.; constituinte e legislativa do que custava a fazenda publica a despezaannualde

imperio do Brazil, attendendoao que V. S.lhe re- perto de quatro mU êrusados que pagava de aluguer,
. presentou..sohreo seumáo estado de saude, manda ~~m de outr?S .~tos~:.-Procúrou:-sedeIiOis·'outro

participar-lhe que, lastimando a falta da cooperaçãosltlo que maIsconvementeJhes"~osse,eachou:-S6
das suas luzes para o desempenho dos trabálhos da que a ilhados 'Frades podia'bemservír ao dito uso,
mesma assembléa, .lhe concede os quarenta dias de até porque ali não"existião: mais de dousreligiosos,
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« A commissão de fazenda encarregada de einittir
seu voto sobre a quantidade e qualidade de indem;.
nisação concedida llela assembléa: geral·constituinte
e legislativadest~ nnperio a IoséVieira de. Mattos,
procurador dapiovincia do _Espirito-Santo,· .. é· de

e porque era de esperar que estes gostosamente se Foi approvado; mandando-se expedir ordem ao
prestassem.aum talacto de caridade. governo para se abreviar a decisão do processo•

.Todavia elles' fizerào' UDl}l representação, e não 4.0 Sobre o requerimento de Manoel Antonio
sendo attendidos, ordenou-se a mudança. Como Coe~o de Ol.i~eira, que .pedio a propriedade do
pois pretendem, agora os m~mos frades privar os OffiClO de escnvao da correICào da cidade de Olinda
enfermos d'aquelle abrigo, que talvez suavisará de Foi approvadQ; declarando-se pertencer o deferi':
algum modo a sua triste situação? Eu não lhes re- mento ao govemo.
coDheço direito· algum para esta pre~nção, e até 5.0 Sobre orequerimento de Bonifacio IoséSergio
por lhe obstar o voto de pobreza, que Implica com em que pedio se mandasse observar a lei da alter
o dominio de nredios: P. quandQ tlyessem direito nativa da conta dos testamentosentre as provedorias
deverião recorrêr ao 'poder executivo. Demais, secular e ecclesiastica. . '
lembra-me que se lhes. reservou uma parte do con- Foi approvado; resolvendo-se que por ser a peti.
vento para poderem guardar as suas alfaias; tudo çã~ objecto j.e lei, devia proceder-se na fórma dos
isto fez o governo de intelligencia com os mesmos artIgos 69, 10, e 71 do regimento da assembléa.
frades; e portanto considero indeferivel a pre- 6.~ Sobre o projecto de lei proposto pelo Sr.
tencão. Pereua da Cunha, para a confirmação geral de todas

Ó Sa. CARNEIRO DE CAnos:-0 illustre preopi- as leis, porque até agora se tem regido o Brazil.
nante está equivocado; não são os frades que re- Foi approvado, depois de algum debate; deci
querem, é Luiz Telles Barreto de Menezes que se dindo-se que ~inha lugar a approvação indistincta
diz senhor d'aquellailha; mas quanto ao mais que de. todas as leIS, ou elIas fossem publicadas pelos
disse sobre a mudança é verdade; o que atlirmo reIS de Portugal e .A.lgarl'es, quando tambem o emo

.~orque este negocio passou pelas minhas mB.os. Os do Brazil, ou pelas-côrtes d'aquelIe reino, ou depois
lazaros ·forão mudados de S. Christovão, por ser por S. M. I.,.tanto na qualidade de principe regente
aquelIe lugar mui proxinIo da cidade, onde alguns como na de Imperador..
delles muitas vezes chegarão a vir em fugas que O SR. RODRIGUES DE C.\RV.\LHO :-Por occasião
fazião, com o terrivel risco de se communicaraquelIa deste projecto lembro que o Sr. Maia apresentou á
molestia ; e . tambem porque se julgou aquelIe hos- esta assembléa uns apontamentos para bases da pro
pital muito accomodado para o aquartelamento de clamação que este congresso de"e fazer aos povos
tropa, e tanto que para ali se mandou logo ir o do Brazil: eu consil1ero a materia urgente, porque
batalhão de caçadores de Portugal n. 3. nós ainda não demos parte aos nossos constiluintes

Quando se tratou da mudança dos lazaros era da ',de que estavamo,. reunidos, e além disso podemos
intenção do governo dar-lhes ~. prop.ria, mas. a~sim fazer-lhes conhecer os nossos trabalhos, e até
como nã o se achou apezar. das dilIgenCIas que se dispô-Ios para receberem bem as reformas que fizer
merão, forão para a ilha das Enxadas; mas não mos. Portanto requeiro que se vote sobre a urgencia,
havendo ali agua que é precisa em abundancia para que se trate da referid~ proclamação, encar
para os seus banhos, nem pastos para os gados que regando-se della uma commlssão, ou por qualquer
tambem são indispensaveis para haver o leite, de outro modo que pareça conveniente.
que fazem uso, mandou-se de lá .transporta-Ios para Foi apoiada a urgencia; e fez~se a 2a leitura dos
a illia dos Frades, onde terião mais commodidades. referidos apontamentos do Sr. Maia, (veja-se sessão
Sou pois do mesmo parecer; nós nada temos com de;) do corrente) venceu-se que fossem remettidos á
este negocio; a sua decisão pertence aO executivo. commissão de constituição para fazer a proclamacão,

Depois de mais algumas ligeiras observações, que seria depois presente á assembléa para serap
approvou-se o parecer da commissão quanto á la provada.
parte ~eclarando-se não competir ~ assembléa o O SR. SECRETARIO C,\.RNEIRO DE CAMPOS, em nome.
conheCImento do esbullio; e quanto a 2.& mandou- da commissão de policia leu a selTuinte:
se remetter ao governo por ser de seu cargo conhe- l:>

cer da conveniente accommodacão dos ditos lazaros. « PROPOSTA
Successivamente forão lidos ôs mais pareceres da « A commissão da policia da assembléapropõe

-dita commissão de legislação, que na sessão ante- serem necessariospara o seroco da mesma assem-
cedente vierão á mesa; a saber: bléa os seguintes empregos: •
. 1.0 ~obre os-prezos ci~ ~ mili~es da provinda « 1 porteiro mór, 2 ajudantes do porteiro mór, 2
de ê. I au~o em gue pedrrao p~rdao geral por oc- arrumadores para as galerias, 4 continuos que de
caslao da lnstalIaçao da assemb1ea. veráõ substituir, por nomeacão da commissão os

Foi approvado; determinando-se que esperassem impedimentos dos ditos arrúmadores, 1 moco ou
a resolução do congresso sobre um projecto de empregado da liIn.'Peza de todo e edificio. Paço da
decreto pendente a este respeito. asseI;Dbléa, Z7 de Maio de 1823.-Bispo capellão-mÓ'r,
. 2.0 Sobre o requerimentõ de João Soares Lisboa presldenle.:-José Joaquim Carneiro ~e Ca-mpos.-:
que pedio que se fizesse effectivaa responsabilidade lJ/,!noel Jose d~ Sou::a,França.-:-L,,!C'to Soares Tet
'dos ministros que o tinhão pronunciado e prezo, e xetra.de Gouvea.-Jose CustodtO Dias. »
'que s~ !he pe~ll1itisse o passar para a fortãIeza da ' Julgou-se urgente e fez-se 2a l.eitura.
_Concel~o, ou llha das Cobras. • . O SR. RIBEIRO DE ANDRADA como relator da

Fói a,ppro·..ado; resolvendo-se que a supplica na commissão de fazenda leu os seguintes pareceres:
1& parte era intempestiva por depender de sentenca
ftria1;. El na2f. pertencia ao conhecimento do gô- « PRIMEIRO
·verno.,· . -
. ROSobre o requerimento de Luiz Gomes que se

'iIUeixou:. -de.. estar prezo' desde Setembro de 1821,
. -por;itilplicado~.na pronuncia de uma devasta. de

roubo. . -
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parecer que se deixe aogovemo opoder de arbitrar a_ encamj~r, como encaminho~ súas ~presenta

a referida indemnisação com-tanto que não exceda. ~~~ lis~ dondeD~ca-teve solll~o alguma.
á quantia concedida aO -procurador geral da pro- .A vJsta,-POIS, ~o ~di~o, eu reqneuo qn~ esta
vinciadaParahyba,porserellegovemoquemmelhor aUeousla .asse~lea nao .delXe JlO!' esta.~o de
póde amar os-servi!;OS prestados á causa publica., e dar pronden~a ~tosmeonvementes, até mesmo
o verdadeiro estado de necessidade em que se tem porque.a pro~CIadas Alagôas onerada ~e de5pe;:
achado o supplieante. Paço da assembléa, Z1 ~e zas ~n.sd~velSno sell es~do nascente,.nao~era
Jlaio de 1823.-Barão de Santo Amaro.-J[artnll snhsJst!r pnvada dos reditos de suas_produ~;
Francisro Ribeiro de Áfldrada.-Manoel Jaciftt1l4 em CUJos termos proponho que se peça ao lD1DlS
NogtUira da Gama.-JoséÃroud/.e de Toledo Ren- terio pe:Ja reparti~o de fazenda a cópi~ (ia represen;
don.-José de ReseJlde Costa. _Foi approTado. ta~o .CLrr.mnst:m?~ ::. que me ~, ~ volte ~

coIDJnISSão para mdicar algumas proVIdenCIaS, se-e
C( SEGUNDO que por alguma falia de documentos, 011 noções,

a: A. commissão de fazenda en~da de dar o juloaou -prudente não deliberar por ora sobre esta
seu voto sobre a ~presentação da Junta da fazenda materia.
da proTincia das ~aôas relativa á arrecadação d~s Emquanto á ~ounda parte do mesmo parecer, da
dizimos, dos seiscentos réis por~ba do ~<roftao commissão, re1ati.amente á venda de Páo-BraziI,
exportado da mesma, e venda do pao brazil.; e ~e eu sou conforme; mas insto que se não desp~
parecer quenão tem lugar por haver uma le.:,O'JSIaçao para que em tempo competente se tome em CODSl
em vigor que ~auIa a arrecad~ção dosp~eiros e a deração como merece neste imperio o ramo de Pão
venda do segundo; e ser nas ClrCUDS~Clasac:tuaes Brazil.
extemporanea toda e CJUalq~~ alteraçao particular O SR. LoPES G.uu.• _ Não é sem algum funda
DO systema ge~ das UDJlOSlço~. Pa.~ da assem- mento que a junta da fazenda da província das Ala
bléa,~ de Maio ~e 1823.-:-Barao de :Santo A-maro. gelas pretende desta assembléa providenci~ legis
-!!'artlm. !ra~ Ribeiro de Ãfldrf!da.-Hanoel lativas para a arrecadação do imposto que faz ob
Jacam1w J.~ogue&ra ~ Gama.-Jose Arouche de jecto do presente parecer-da commissão; e será não
Toledo ReJldOfl.-Jose de Re::ende. Costa. » menos preciso estender essas providencias a outros

O SR. SoUZAE 1tb:u.o :-Naqualidade de deputado ramos da administração financeira, que naquella
pela provincia das Alagôas tenho de fallar sobre o provincia encontrão não pequenos estorvos e ob
parecer da commissão de fazend~, de ~e ~ra se staculos em sua arrecadaeão, do que tudo estou ao
uata. A. junta da fazenda da referIda provmoa_das facto por ter ali servido, jã de presidente da mesma
AlagÕ8S dirigio á esta assembléa. a ~presentaçao a junta da fazenda, como ouvidor da com~, e já -de
que se refere o parecer por v~lDteU"amen~estra- presidente do governo. Mas todas as leIS e regula
gados e arruinados os rendimentos publicos que mentos tendentes a taes objeetos demandão apura
Ihe compete ~l~: ~ ~ngerencia das ju~'!lS de das informações e circumstanciadas. instrucçi!es
fazenda das proVIDoas limitrophes, ou a facilidade para que o poder legislativo tendo assun o deVIdo
da exportação ecomm~oco~ir~, tem oecasi0!1ado esclarecimento :{lroceda com acerto sobre tão 00
extraordinarios ex~Vlos dos direItos est;abeleCJdos, portantes materias.
porque por um, ou por ambos os monvos sobre- E' por isso que na reforma geral, de que essen
ilitos, os subsidios do algodão e assuear qu~, aquella cialmente carece o systema de finanças de todo o
provincia produz, ou desapparecem cO~S1deravel- imperio, a província que me honrou com o seu voto
mente, ou vão serarrecadados,;e consumIdos a0!1de para occupar este lUorral", merecerá uma particular
os generos. ~ão ~orão prodUZIdos, e a nada dist.o attenção, não só sobre a requisição.de que se ~ta
obstão as diligenCias, e os procuradores estabelecl- mas tambem sobre muitos outros obJeetos de méllor
dos. Por outra Pax:te as fianças ~ordenad!1s para monta. Entretanto que esta reforma se não realL~ e
segurança dos dll'eltos na expor~çao costeira têm neDa se cuida, a junta da fazenda das AIagôas ponha
sido bastantemente ~dasespecIalmente ã peque- em pratica para a recepção do imp~sto de 600réisem
nos lavradores; e mUltos donos desses generos tem arroba de algodão o mesmo expediente com quelaz
sido victimas de direitos duplos; porque apezar das seus os dizimos do assucar exportado para Pemam
fiancas prestadas nos portos do embarque nasAla- buco, ou incumbindo esta arrecadaeão ao mesmo
gôaS~ quaes são obrigados ~ liquid~, ou ~efun~ agente, que recebe os mencionados áizimos, ou n~
no penodo competen~ forno, e sao oJ:lngados a meando outro ;_0 que tudo póde ter lugar a respelto
pagar tambem no porto da cidade da Bahia quan~o da provincia da Bahia para ondetambem d'alli se ex-
ali vão tocar, e descarregar sem se attender ás gmas portão taes generoso _
de 'lua vão mun~dos. _ Desta sorte se evita o vexzupe que sofrrerião os

Todos os motivos expostos,. fizerao n.!ls Alagôas lavradores em levar o algodão a um certo e deter
diminuir muito as rendas publicas, fizerao estagnl.U' minado lugar da provineia só para a solucão de um
o commereio e fizerão o f:!amor dos povos por m~lo tributo, para depois irem procurar o mereado á al
de repetidas represe.ntaçoes ao governo da proVID- guma das provincias limitrophes, visto que naqueIIa
cia. Em consequenCJa, em Agosto ou Setembro de a exportacâo directa não tem proporção com o pro-
1821, sendo eu seere~o da junta governa~va, re- ducto do genero. .
Jlrese~tou a_mesma .Junta para esta ~ôrte ~ S. M. Emquanto pois o commercio das ~gÔas não re
Jmpenal, então p~Clpe regentedl::s~ llDpe?-o, tudo cebe os estabelecimentos de que ha mister, sou do
quanto _cireumstanCladamente oecoma, pe~do pro- voto que se proceda na arrecadacâo dos 600 rs. por
videncias, como ha de constar na secretaria de es- arroba de algodão pelo modo e operação expandida,
·:tado respectiva. e assim approvo o parecer da commissão. .
- S.M. Imperial houve JlOrbem determinar que A'cerca do commercio do páo-brazil parece-me
'se- dirigisse aquelle negoCIo ás cÔrtes de Portugal, acertado, que por uma lei extensiva e geraI á todas
a' quem este impelio estava então~~o; em C!'I!- as províncias enriquecidas desta prodl1cção seja rega-
$6qllencia do que o governo da proVIDCla se deCIdiu lado. - _ - _
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<1 A commissão de saude publica nomêa para
D?-.embros. da commis.."ào de fóra, os conselheiros
"icente Navarro de Andrade, Francisco Manoel de
Paula e o Dr. Antonio Ferreira Franca. PaI;:O da
assembléa, 23 de -lIaio de 1823. -Antônio GÕlIcal
t·es Gomide, José Teixeira. da F~mseca raScoticel
los, Candido José de -,1ralljo 1-"iamla. »-Foi ap
pro\ada.

PassC?u-se segun~o a ordem do dia, á discussão
dos arugos do re.:,"UDento da assembléa e entrou
em debate o seguinte:

« Art. 3.° Opresidente não poderá fazer mocão
discutir. nem ,·otar.)l • •

O SR. ~AR~EiRO DE ~POs: - Sou de parecer
que se ~e' e mudar esle artigo e íundo-me par'l isso
n'uma slDlples razão.

O Sr. presidente é UDl deputado da assembléa
um representante da nação eleito por seus consti~
tnintes para procurar o bem geral do BrazU' o
meio qu~ le~ de satisfazer a esta obrigação é p~o
pon~o, discutmdo e votando; logo se tiramos ao
preSidente esta !aculdade. prh·amol-o ~e fazeraquillo
para que a naÇao o nomeou. e eu creIO que não te
mos autoridade para isso,

l\"em obsta o dizer-se que este incoD\·enient.l
dura ~ ~ez. pois póde o ~smo deputado eleito
no prlmeno mez para preSIdente, ser reeleito até
ao fim da legislatura; ficando assim a assembléa
privada da cooperacão das suas luzes, quando póde
succeder que se dÍscutão negocios que ninguem
conheça melhor do que ellc. Fundado nestas ra
zões voto contra o artigo.

(Outros Srs. sustentarão o artigo reforcando os
argumentos já feitos na sessão de 21 daquelle mes
mo mez.) E afinal foi approvado.

« Art. 4." O presidente será eleito em cada mez'
poderá ser realeito ; e terá o tratamento de excel':
leneia na communicação official.- Foi approvado.

« Art, 5.o Não poderá ser. membro de commis
são durante a sua presidenci.a;. estando porém já
empregado em alguma commlssao, finda a presi
dencia, voltará á mesma commissão, ficando sem
cffeito a substituiç.ão. »

O SR. CARNEIRO DE CAflII'OS: - Eu approvo a dou
trina do artigo, mas não me parece bem redigido:
diz-se alli que o Sr. presidente não póde ser
membro de commissão alguma; e elle e membro
nato. da de policia. Portanto julgo que devia de..,
clarar-se esta excepção. .

O SR. PEREIRA DA CUNHA: - Como em outra
parte do regimento, onde se trata· das· commis-.
sões, se diz' que o presidente é membro nato, da de
policia, é claro que por aquelle lugar se de.e en~
tender este artigo; e por 15S0 me· parece. desne-
cessaria a declaração. .

.;OSR.1bBEmO DE À..1Ç))JU])A. observou em primeiro a obsernção do que estan determinado por lei.
IlIc"ar que era sempre mais éónvenienle e acertado que _por o~ nada mais cumpria fazer-se emquan~
Dão legislar em parLicular sobre materias de impo- ~ nao 1~O'JSI~ em geral; ,6 que i.~ era·o que
sições, e muito principalmente quando ha legislação tinha entendido a commissão e o expu..--era no seu
propria seguida e ooservada, como no caso pre- pa:ecer pelas razões ja declaradas; e que julg;Ta
sente; e em sea,aundo que se alguma junta da fa- endentes. .
zendanão executava as ordens do go.erno dena este Julgou-se a materia suflicientemente discutida' e
:faze1-as observar; mas que de nenhum modo se procedendo-se á .ota~ão, fei :lpprovado o parec;r.
legislasse agora a respeito dos dizimos do :llgodão, O S TV' .
evenàa ão páo-brazild~ que tratanl a representação .a._ ElXElR.\ DE .%.~CO~CELLOS, eJ}l nome da
da fazenda das Alagôéls, pois o que convinha era COmmlssao de saude publica leu a sea,"UlIlte
observar o que estava determinado, até se regular . « PROPOST.%.
pela assembléa l'm geral' o que se julgar utíl.

O SR. AcclOu: - Sr. presidente: Não posso
deixar de ap'provar a primeira parle do parecer da
eommissão a vista do que acabo de ouvir ao hon
rado membro o Sr. Ribeiro de ~drada, e estou
bem persuadido que as providencias dadas para a
minha província a semelhante respeito terão posto
em socego os seus lavradores do algodão.

Todavia não devo guardar 'silencio quando me
lembro dos incommodos que elIes tem soffrido no
pagamento deste imposto.

Sr. presidente, agricultar um genero que faz um
forte commercio naquelIa pronncia. e para o expor
tar, ~eja o lavrador seja o comprador, ser obrigado
a dar uma fiança, além do prejllizo que muitas vezes

. elIes tem experimentado, traz comsigo o estor"o do
commercio; e isto são abusos do .elho governo ~
que nas actuaes circumstancias exig~m prompla
mente remedio; e o mais é, que este imposto pas
sava a utillsar a outras provincias que não o tinhão
produzido.

QaanlO ã segunda parte do parecer, como estou
certo que esta assembléa ba de tomar em conside
racão um objecto de tanta importancia, e do
que resulta grande interesse á fazenda nacional,
por isso igualmente o approvo; visto ser conforme
a razão que por ora se não dêm providencias uni
camente para aquelIas províncias, quando elIas
devem ser geraes a todas que abundão de seme
lhante genero, e do qual se póde fazer um belIo e
interessante ramo do nosso commercio.

OSR. SoUZ,.\. E :MELLo: - Eu já disse que me
conformara com a segunda parte do parecer rela
tivamente ao páo-brazil, e disse como em tempo
competente se devia olhar esta materia; portanto
não ê necessario que se expendão doutrinas á este
respeito que ninguem combate; digo porém nova
mente que não sei como se possa consentir que se
não trate agora mesmo de providencias, ou instruc
cóes sobre a representação da junta da fazenda das
Ãlag~as que faz objecto da primeira parte do parecer
da ,commissão; é necessario attender que tal ne
gocio já foi representado á S. lU. I., ás· côrtes de
Lisboa, e agora á esta assembléa; que elIe tem por
objecto gravame de povos que se queixão, como eu
1ériho exposto, e extravios de direitos. .

F certo que ha legislacão existente sobre o caso,
porém, ou ha abuso, ou' incovenientes na pratica,
e é.por isso que ·se pedem providencias. Se casos
desta natureza devem ficar espassados, ao menos
não fico, ,nem ficarei· eu jámais sem. expôr tudo
quaJ:lto estiver á meu alcance pelo bem da causa
publica. .
. O SR~RmEm.O DE ANDRADA disse que o illustre

.. preopinante ·0 não entendera; mas que elIe decla
rara que se tinhão expedido, e estavão expedindo,
as convenientes ordens ás diversas provincias para
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o SR. Â.'·..·DR.1DJ. lliCIIADo: -.A. eommissão viua
relaCão ciue hã entre este artigo e o 146, onde se diz
queó presidente é .membro nato da commissão de
policia, mas julgou de:.-neeessarÍo faliar n'isso; com
tudo eu appro.o a emenda para maior claresa.

O SR. C.uu."EIRO DE C.UlPOS : - As leis de.em ser
claras; e a proposição do artigo como está, é falsa.
Nelle se diz indeterminadamente que não pódeser
membro de comJDissão, seja ella qual for; logo
para que nã.o haja contradícção entre este artigo e
o 146, deve fazer-se a excepção que propuz;

O SR. RIBEIRO DE ANDRADA.:- Eu creio que o
artigo de.e passar como e:>tá. Toda a comltlissão
quando appresenLa o seu parecer, tem direito a dís
cutU-o, e a votar neUe ; Ota pelo art. 3° que já se
• enceu não póde o Sr. presidente nem propõr, nem
discutir, nem votar, logo não póde ser membro de
commissão alguma, que é o que diz este artigo, e
por isso de.e passar como está redigido.

Fizerão-se mais algumas breves reflexões; e por
fun foi o artigo approvado.

« Art. 6.° Na falta do presidente, chegada a hora
aprasada, o vice-presidente tomará a eadeira do pre
sidente e fará as suas funccões. Na falta de ambos
servirá o secretario mais antigo. »

Lembrou o Sr. Carneiro de Campos que não de
• ia dizer-se secretario mais antigo, porque os se
cretarios erão eleitos ao mesmo tem}Jo; e que por
isso lhe parecia que ás palavras-o sccret«riolll.(l:is
antigo -se substituissem as seguintes-o primeiro
secretario.-Foi approvado OaI tigo com a referida
·emenda.

I( Art. 7.0 Na eleição de vice-pl'e~idente, obser
var-se-ha o disposto no art. 4°. »-Foi appro'·ado.

« Art. 8.° O "ice-rresidente 'P.0derá ser membro
de qualquer commissão, e púaerá continuar no
exercicio daquellas para que tiver sido eleito. excepto
quando porimpediJnento do presidente, occupar o
seu lugar; e neste caso observar-se-ha o disposto
no art. 5°. li-Foi approvado. _.

« Art. 9.° Haverá dous secretarios eleitos em
cada mez: e dous supplentes; os quaes todos podem
ser reeleitos. »

O Sr. Franccl declarou que o' trabalho ia crescendo
·e que era müito pezado a dous secretarios. e que
por isso requeria que fossem quatro. DepOIS de
breve discussão appro.ou-se o artigo com a emenda
de- qll,atro secretarios, -em lugar de,- dous
secretarias.

« .Art. 10. A ambos os secretarios compete assig
nar ·as actas das sessões. as ordens e decretos da
assembléa,conjunctamente com o presidente; acom~
panhar ao imperador. principe regente, ou a 1'e
gencia. occupando neste interva110 os dous sup
p-Ientes os seus lugares na mesa; dirigir todos os
a<:t05 solemnes de juramento, e o mais que neste
regim.en to se contém; acompanhar aos deputados
que de novo entrarem a jurar na assembléa, sahin
do a recebeI-os na porta da sala. li

Tendo faUado alguns Srs. deputados sobl'e a in
telligencia verdadeira das palavraS ordens e decre
tos que o presidente e secretarios devem assignar;
resolveu-se que em razão da alteracão que tivera o
artigo antecedente, fosse este art: 10 e todos os
mais do capo 3° novamente redigidos pela commis
são, para serem dep~is dise\lti~os.

O Sr. presidente, assignou para a ordem do dia:
l°, a 3& discussão do projecto sobre sociedades se-

eretas ;-.2'>, a discussão da.proposta dos ltlooares da
seeretana da assembléa; 3", a continuacão da dis- .
cussão dos artigos do regimento. •

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
ACaMel José de·Sou:a F"(1nça, secretario.,

RESOLUÇÕES DA ASSSEMBLÉA..

PA.U CAETANO PV!"TO DE MIlUNDA MOl.\"TENEGRO

rum. e E:nn. Sr.-A ::sscmhléa {;t:J:a1 constituinte
e legi5lati.a do imperio do BrazU; sendo-lhe pre
sente o requerimento de Luiz Gomes, em que se
queixa de ser retido em prisão desde Setembro de
1821, por ser comprehendido em uma devassa de
roubo, ~em resolvido, ql;le se eX{>eção as ordens .
necessarlas para se abreViar a deCISão do processo
do supplicante,le terminar-se a oppressão de que
se queixa. O que V. Ex:. levará ao conhecimento
de S. M. l.-Deus guarde a V. Ex. Paço da assem
bléa em 28 de Maio de 1823.-José Joaquim Car
neiro de Carnpos.

p ....l\A ?oL\l\Tnt 'Fs..UlClSCO l\1BEll\O DE ,u'Dl\Al)A.

DIm. e Exm. Sr. -A assembléa geral consti
tuinte e legislativa do imperío. do Brcull, tomando
em consideração o requerimento de José Vieira de .
Mattos, procurador geral da provincia do Espirito
Santo, em que pedio algum subsidio para sua sub
sistencia; por não se achar empregado em servico
publico, e reconhecendo que o governo é quem.
póde melhor avaliar os sen·iços do supplicante e
conhecer as suas circumstancias, tem resolvido
deixar ao arbitrio do governo o referido subsidio,
contanto que não exceda á quantia concedida ao
p!'ocurador geral da provincia da Parahyba. O que
V. E:c. levará ao conhecimento de S. M. I.
-Deus guarde a V. Ex. Paço da assembléa, em'
28 de Maio de 1823.-José Joaquim. Carneiro de
Campos.

Sessão ela 30 de Maio de t 823

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CAPELLÃO-MÓR

Reunidos os Srs. deputados, pelas 10 horas da
manhã, fez-se a chamada, e acliarão-se presentes
56, faltando por enfermos os Srs. Rodrigues da
Costa e Gama.

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e
lendo-se a acta da antecedente foi appiovada.

O SR. SOUSA E MELLO mandou á mesa a seguinte
declaração para se inserir na ncta:

« Declaro que na ultima sessão fui de voto que
o presidente podesse votar.-O deputado, Francisco
de Paula Sou=a e .:lIello. »

O SR. PEREIRA DA. CUNHA como membro da com
missão de redacção do regimento da assembIéa,
requereu a nomeacão de outro membro para ella,
no impedimento do Sr. Gama, para se proceder á
nOva redacção do capitulo 3° do dito regimento,
como 'se titiba vencido na sessão antecedente.

Resolveu-se que a simples redaccão de contexto
podia ser feita pelos outros membros' da com
missão.

O SR. SECRETAlUO CARNEIRO DE CAMPOS leu uma
feliCItação da cam~·da villa de Barbacena, á a~
sembléa; e outra do governo provisorio da proviu..
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tratão nas. suas sessões, e querendo poupar á fa
zenda n!1clon~a despeza ~e faria na compra del
les, a~~ mUlto convenIente que, obtida a ne
ceSsarIa licenca de S. M. o Imperador, a bibliothe
t",a imperial e 'publica desta. côrte, fornecesse á
mesma assemblea os livros de que esta precisasse
no decurso de seus trabalhos. O mesmo angusto
Senhor, me ordena que participe a V. Ex., para o
fazer presente na referida assembléa, que na data
desta, houve por bem permittir, que o bibliotheea
rio da dita bibliotheea, facilite os livros de juris
prudencia, ou ainda algum outro que lhe forem
exigidos por parte da mesma assembléa, concorren
do as clarezas e formalidades, que se aChão es
tabelecidas naquella repartição. Deus guarde a
V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Maio de
1823.-José Bonifacio de Andrada e Sil'Va.-Sr.
José Joaquim Carneiro de Campos. »

Passou-se á ordem do dia, e sendo lido o projecto
do Sr. Rodrigues de Carvalho, sobre as sociedades
secretas, com as suas respectivas emendas, entrou
em discussão o art.!o que diz:

« Fica desde já cassado o revogado o alvará de
30 de Março de 1818, pela barbaridade das penas
impostas contra as sociedades secretas. »

O SR. PEREIRA DA. CUNlU: -É da maior evidencia
que o § 10 deste decreto não deve passar como está
enunciado, por me parecer opposto aos 'principios
de justiça distribuitiva que deve proporciOnar cas
tigos aos crimes, assim como o premio aos bons
serviços feitos ao estado.

Não havendo na nossa legislacão alguma provi
dencia a respeito das sociedades secretas, e sendo
de absoluta necessidade prevenir os males que de
laes conventiculos tem resultado ã seguranca pu
blica, era indispensavel estabelecer penas' para
taes direitos e é por issolque se promulgou o alvará
de 30 de ~Iarco 'de 1818.

Confesso. é reconbeco, a barbaridade de sua dis
posição, classificando' como crime de leza mages
tade a simples associação secreta para ser punida
com castigos tão acerbos; mas tambem direi que
não devem ficar impunidos os factos desla natureza,
dos quaes podem resultar incalculaveis males á so
ciedade maxima.

Pelo que cassando-se a doutrina do dito alvará
pelos motivos expendidos, elle deve ser subslituido
por disposicões que correspondão a seus determi
nados fins,' e é por isso que não roncordo igual
mente com as emendas que se lhe tem feito.

De duas maneiras d~vemos considerar as so
ciedades secretas, ou seja porque ellas não tenhão
o cunho legal, isto é que se fação taes reuniões sem
licença do governo; ou seja porque não obstante a .
legitimidade de sua instituição, ellas tem ultra
passado seus limites, ingerindo-se nos negocias
políticos do .estado ou conspirando contra elle, e
machinando a sua destruição. .

No 1.0 caso, se os autores detaes instituições não
apresentão permissão do governo com aquellas
formalidades que parecerem convenientes para se
fiscalizar sua conducta, devem ser castigados por
este acto illicito, fazendo-se por isso suspeitosos;
mas este simples facto não deve ser logo classí1i-··
cado em conjuracão, .ou sedicão, porque o seu crimê
consiste meraménte em não~obter uma licença para
pôr em praticà seus exerciCios, trans~diildo a lei'
que assim' o ordena; e esta desobediencia~fazen
do-se digna de alguma demonstração, não é loda-

tia de Minas-Geraes. Forão ambas recebidas com
acorado.

O SR. VELLOSO SoA1lE5 mandou á mesa tres me
morias sobre diversos assumptos.

O Sr. secretario França incumbio-se de as apre
sentar na seguinte sessão, com a summa do seu
conteúdo para se lhes dar a dir~o compe
tente.

O SR. PA.ULA. E MELLo: -Antes de entrar na or
dem do dia, peço a permissão de dizer duas pala-
vras. .

Na sessão antecedente resolveu-se que se fizesse
uma proclamação aos povos, e encarregou-se este
trabalho á commissão de constituicão. Parecia-me
tambem justo e conveniente, que 'se convidasse o
governo a que fizesse um manifesto ás nacões, no
qual se mostrasse a justiça da conducta dó Brazil,
e os generosos sentimentos ~ue nos animão para
sUstentar a causa da nossa liberdade e indepen
dencia: e' por isso trago para esse fim a~

guinte
INDICAÇÃO:

«Proponho que se convide o governo a fazer um
manifesto ás nacões, em que se demonstre a jus
tica da conductã. do Brazil, de 12 de Outubro em
diante, bem como os sentimentos de que se acha
animado. Paco da assembléa, 30 de Maio de 1823.
--O deputadó, Francisco de Paula. »

Resolveu-se que se o1l1ciasse ao governo na fôr
ma indicada.

O )[ESMO SR. PAt.!U E l\IEu.o:-Nós estamos dis
·clltindo difi'erentes projectos de leis; e alguns del
les serão apJlrovados; mas ainda se não determinou
.a maneira de serem remettidos os decretos da
.assembiéa a S. li. I., nem a formula para a sua
promulgação.

A indicacão que sobre este objecto olfereceu o
mesmo illustre deputado, foi remettida á commis-
:são de constituição. .

O SR. SECRETARIO CARNEIRO DE C.wPos leu os se
guintes omeios do ministro de estado dos negocios
-do imperio:

«Illm. ti Exm. Sr.-Tendo levado á aUJiusta pre
-senc:;a de S. M. o Imperador o omcio de v. Ex., de
17 do corrente mez, em que participa que a assem
bléa geral, constituinte e legislativa do imperio do
Brazil, achando legalmente eleito o padre Venan
eio Henriques de Rezende para deputado á mesma
.a.ssembléa pela provincia de Pernambuco, e não
reconhecendo a camaIa da cidado de Olinda por
autoridade competente para annular aquella legi
tima eleicão, havia ordenado que a mesma eamara
lhe transmitlisse, com a maior brevidarle possivel,
o diploma do sobredito deputado V.enancio Henri
-ques de Rezende. O mesmo-augusto Senhor me de
termina que participe a V. Ex., para o fazer pre
sonte na referida assembléa, que fica inteirado deste
objecto. Deus guarde a V. Ex. Palacio do Rio de
Janeiro, em 23 .de Maio de 1823.-José Bonifacio
de Andrada e Sil'Va.-Sr. José Joaquim Carneiro
.de Campos. » .

« IDm. e Exm. Sr.-Tendo levado á augusta pre
senca de S. M. o Imperador, o officio de V. Ex..
de fo do corrente mez,·· em que participa que a as
sembléa geral, constituinte e legISlativa do imperio
-do Brazil, tomando ~ consideração a necessidade
de livros para ilIustração dos negocios que se
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via um delicto de tal natureza como aqueUes que dos governos eonstitncionaes. e a sua publicidade;
invertem, e atacão a ordem social; e por isso é ne- o seu primeiro efreito. - -
cessario substituir uma legislacão propria. uma vez l'ião conheco actos indüferentes nos individuos ;
que se deroga este alvará; não podendo este ne- logo as sociédades secretas; ou são licitas ou iIIi-
gocio remetter-se ás leis antigas do Imperio. eli- citas; os julgadores o decidiráõ. -
tando-se um mal com outro ainda maior. Quanto ao alvará de 30 de Março de 1818. como

No outro caso porém se d~v~m ~r em effecti~a nos achamos aqui para legislar. e abarbaridade das
exeeucão as penas que as leIS mogao aos COn..e:pI- penas s~ja abuso do legislador. mmorem-sesuas
radores. e áquelles que abusando das sociedades penas segundo a maior ou menor gravidade dos
secretas. unieamenteins~ituidaspara fins philantro- delictos. e attendamos á saivação publica. -
picos. e .hem ~a humamdad~ em g.e~. se atrevem O SR. RODRIGUES DE c.mvALHo: - Sr. presidente~
não só a mgeJ?X-se n~s. ne~oclOs politlCOS do Esta~o. -Ninguem disse ainda que devião haversociedades
tpmando medidas miníStenaes•.como se ~~mam- secretas. antes o que se pretende é que as não
fi~en~a lhes fosse a taes respeItos permltl;Ida. mas haja.
pnnclpalmt:nte promoveJ?-do actos subversIVOs com Di.ersa cousa é admittir sociedades. ou have-Ias
ataque :t;nanifesto da J:lublica s~gurança; o que deve occultas. Admittem~se; logo cada Um tem a facu!
ser pwud;o com a ~alor~vendade. . . dade de declarar ao governo a associação. que pre-

Pievemr os .cnmes e um do~ maIS lmportant~ tende. o governo a faculta. e então é essa associação
dev~res do le~slador. par3l eVItar a perda do Cl- permittida e reconhecida. enãoestá na classe das
dadao que s~uZldo por motl.os appa,ren,!es s~ aba- occultas; supponhamos porém que se não llOOe li
l,ança. a praticar e:tce~sos, que se torna0 rulDOS~S cença. é o ajuntamento vedado. e é secreto; temos
a ~ocledade, para cUJo bem.todos.devemos contn- portanto que se não permittem sociedades secretas
bmr.. mas uma vez. cometti~os e ~e absoluta ne- antes se eastigão.
cessl~ade que se Sl~ o castlg~. que deve.~r pro- Quanto ao lo artigo eu não estava-mui presente no
porclOnado pelos ~aos de. dolo, ~ mallcla que regimento. e por isso dei a causal ainda que breve
servem de ~ase a sua I!"-'PUtaçaO..pela regra e dessa causal procedia a razão da revogação, e da
bem e~tabelecl(}a, de que - t'1l· 'I11alefiCttS -r:ol1tntas, doutrina do 20 artigo.
non e:xltus spectatur. O 3° artigo ainda que não é legislativo em parti-

o SR. DIAS: - Eu propuz que se prohibissem c~ar, comtud~d~Ue se conclue que não são "(le~mit-
todas as sociedades secretas. tIdas as assocIacoes secretas, e no caso de eXIstirem.

Sei que o homem ~ente um impulso irresistivel, depois deste prõjecto, e ant~s de.n~va legisla~o.
a communicar aos maIS homens, o que sabe, e en- a conseguencIa era que ficavao SUjeItas taes SOCle
tende ser verdade. dades á correccão, e vigilancia da policia, para se-

O despotismo absoluto de um homem, ou do rem castigados' os cumplices, conformes os actos
povo, por suas preocupações, deu origem ás so- criminosos praticados pelos seus membros.
ciedades secretas: então obedecen.do o homem ã Fallárão depois almns outros senhores tanto a
imperiosa lei da natureza ce~eu ao l!Jlpulso do pen- favor do artigo como ~ontra elle, querendo uns que
samento, que busca sul!: .lIberdade; e ap~~ d!ls passasse tal qual estava, e votando outros pela sup
calabouços, e do~ suppllCIOS! os que partIcIpavao pressão indicada pelos Srs, Andrada Machado e
dos. mesmos sent!mentos, se Jur~rao segredo, e fi- França, nas suas resp~ctivas emendas, proposta na
dehdade. enlaçarao-se c0!ll o v1D~ulo de uma so- sessão de 20 de Maio.
ci~dade secreta, e se faerao proselitos de sua dou- Julgando-se amateriasuílicientemente discutida,
tnna. .. d ..d d d poz-se á yotacão; e venceu-se que passava o ar-

~nc.?ntro nos vestlglOs !! an~gw a e uas as- tigo com a suppressão das palavras--pela barbar~-
soclaçoes secre~ a d~ H~h0J:l0hs no Egypto. a de dade das penas ·mnostas
Elellsis na Grecla ; a prImeIra Inventada pelo poder . t r o • • .
dos sacerdotes _do Egypto para terem o povo na Segmo-se o art. 2 , que e do teor segulDte :
ignorancia~ e os reis na dependencia ; is~o ~uan~o « Todos os. pro~essos pendentes ~m virtude- ~o
não se creIa que os autores de taes assoClaçoes nao mesmo alvara fica0 de nenhum etrelto, e se porao
se atreverão a chocar de frente o politeismo na- em perpetuo silencio. como se não tivessem exis
cional; a segunda, assim como igualmente a pri- tido, tendo para esse fim o presente decreto, ()
~ei1:a, tinha por origem li: necessidadé de COIDmu- efIeito retroactivo. --
.mear pensamentos sem pengo. O SR. ALMEIDA E ALBUQUERQUE:-Este paragra-:-

Os mesmos reis se virão na necessidade de obede- pho é a meu ver, inu~il; -parece-me que póde-ser
cer a estas corporações secretasreligiosas, e debaixo supprimido: revogada a lei contra as sociedades
-de sua direccão dominavão o povo sempre illudido, secretas, claro está que cessa todo o seu effeito;
ora com os prestigios da.mythologia. ora com a ex- então o juiz não tendo mais obra a fazer por ella,
plicacão dos geroglificos; e não viveria seguro no ficão necessariamente sem vigor quaesquer proces
throIÍo o rei que não respeitasse estas corporações, sos pendentes, como se nunca tivessem existido.
pois armas invisíveis tinha a combater. Demais todos sabemos que este_celebre alvará de
. sé pois as sociedades secretas é necessario que 3~ de l\Iarç~ nuuca_teve execuçao; talvez mesmo

durem emquanto dura a opposição do. poder a~- nao íoss~ feIto senao para aterrar; consequente
soluto do qual mesmo, e de sua perseguIção se ali- mente; nao pode~os suppor proc~ssos pendentes;
mentão. bem como o heroismo dos martyres se au- n~m.e necessarlO augmentar ~nti~ades, e fazer as
gmentava comas tirannias do amphitheatro; ao leIS dífuzas, qu.e é o que de o~ano as torna ob
cóntrario cahíndo .e morrendo o despotismo pelo es- scuras. VotOPOlS que se suppnma este 20 paragra-
pjrito _do seculo, e' pelo imperio da razão já não são pho. _ _ - _. <>

uteís, antes prejudiciaes,. as sociedades secretas. O SR. RODRIGUES DE CARVALHO :-Se o l° artigo
_ Aliberdade depensamento é o primeiro elemento passasse como o tinha redigido, não teria lugar esta



SESSÃ.O EM 30 DE M.110 DE 1823 1H
oSR. ÂBA.mo Lnn. defende0 a doutrina do artigo

mostrando com muitos e fortes argwnentos~ que
uma vez reconhecidaa injUSticada pena. de nenhum
modo se podia consentir em que a sofressem os
presos ou processados.

OSR. RODlUGlmSDE CaRVALHO: ládisse que quando
concebi o projecto não tratei de legislar sobre
sociedades secretas; foi a minha intencão que na
constituição se prohibisse mui sizudamente todas
as associações secretas, que tendessem a desorga
nizar o nosso sistema politico fazendo deste objecto
um artigo constitucional.

Uma lei marcaria as penas, e trataria das outras
sociedades, que tivessem fins innocentes, ou damno
50S: mas entrar agora em legislação sobre sociedades
secretas. pergunto estabelecendo-se penas contra
estas sociedades os cidadãos que se acbão prezos
nesta côrte, ou nas provincias (aonde os póde haver
em virtude do alvará) ficão livres das penas ful
minadas. uma vez que se não faça alguma declara
cão, a respeito delles! Eis o que não entendo. A
rei fica comprehendendo todos os réos. e aqui temos,.
que aqueDes. que já estão prezos. e que tem sotrrido
prizões rigorozas, e todos os tormentos. que an
tecedem á sentença dada em virtude do al.ará de
30 de Março ainda ficão sugeitos a sotrrer uma sen
tença e penas quando o Cacto de serem socios de
uma sociedade. secreta, sem outras circunstancias
aggranntes, já está bastantcmente punido pela
dureza com crue os réos tem sido tratados.

Não se declarando estes izentos.aindaque não sejão
julgados na fórma do alvará, tem de serem julgados
arbitrariamenl~pelasleisde policia. como correcção,.
por se classificar conventicUlo; e ahi temos os réos
sugeitos a um novo processo, e submetidos a uma
pena arbiLraria correcional, a que havião de pre
ceder as delongas de taes processos: ora tendo-se
mostrado, que a simples agrega,.cão-já está punida
com a prizão. sua fórma. e uureza, vem a ser
injusto esse novo processo, nova sentenca, e nova
pena; e é para evitar esse novo flagélo, que se
precisa falIar nos réos que se achão prezos, afim de
não ficarem sugeitoi a novas perseguições, e é por
isso que voto para que se conserve a doutrina. e
letra do paragrapho segundo.

Julgou-se a materia sufficientemente discutida, e
propoz o Sr, presidente á votação: 1° Se devia sup
primir-se o artigo; venceo-se que não. 2° Se pas
sava como estava redigido; venceo-se que não. 30
Que emenda conviria?

Propoz então o Sr. Franca que como algum Sr.
deputado poderia querer fazer alguma emenda de
veria esta escrever-se e ser remetida á mesa para
entrar em discUssão na sessão seguinte, dando-se
assim tempo para se pensar melhor sobre a escolha
da emenda que deveria ter o artigo• .Foi geralmente
apoiado, e adiou-se a· discussão. '. .

Passou-se ao segundo objecto. d~ ordem do dia,
que eraa proposta dos Srs. secretanos sobre o numero
dos empregados da secretaria da assembléa•. (Veja-se
sessão de 21 do corrente.)

O SR. ANDRADA MACHADO :-Penso que se' cortou
com mão larga. Por ora faz-se o trabalho com 4
.officiaes, e o official-maior; e -por isso cuido.que 8
ordinarios e·3 supranumerariossão. sufficientef!.
Tudo o que augmentar despezas,·não sendo·estas
necessarias, não me agrada; e.como estou:persua
dido .que o trabalho se faz com metade do numero
p~posto,·voto que sejão seis officiaes.:

36

questão. Sendo -a causa da derrogacão do alvará a
6arbaridade da pena que longe d~ guardar me'!ida
e proporção e~~ o ~c~ p~ticado e o ~go,
attacou os prinCIpIOS de Justiça, e consequencla que
tudo quanto se tivesse feito, tudo que estivesse pe~
dente devia ou desfazer-se ou cessar; o contrano
seria confessar que se havia. j!-Jlgado por uma lei
iniqua, que po~tal_era reconheCida•.e.o~enar ~e
continüaSSe o cldadao a soffrer essa mJustiça e lnl
qu!dade; o que não posso admittir.

Supponhamos que esta assembléa declara o alvará
em questão barbaro, que é o 'mesmo que deshumano
feroz, cruel, e que existião cidad:ãos presos p~la ~
posição deDe, e outros sentenC1;3-dos; os prImeIros
devião ser soltos. os segundos remtegrados em seus
direitos, não por via de perdão, mas por justiça e
dever•
. Se o perdão é a absolvição da culpa e, remissão

dà pena merecida, não quaiira ao que estã em P!O
cesso, onde não ha certeza de culpa, nem ~xiste
ainda pena infringida; não quadra ao que fOI sen
tenciado. porque se existi0 cUlpa, nenhuma relação
teve co~ a pena e portanto não foi merecida: e tudo
'lUanto se deve fazer é restituir a liberdade e os
bens usurpados por uma lei <{\le infrin~o uma pena
tão desproeorcionada, que fOI roconheClda por bar
bara e cruel, pois Operdão asse!1ta sobre a "PE:n~ da~
por uma lei justa, que conVEllO ~o facto ílliCltO. E
por isso que acho o § 2'> concebIdo nos termos em
que deve passar,

Os S1\5. RmElRO DE ANDRADA, PEREIRA DA. CUNHA.
R ÂNDRADA. lliClL\D3 sustentarão energicamente a
suppressão do artigo, já como des~ec~~o já ~t;oo
incompativel com o~ ~elhores P1'!ncIplos de .difEllto
por não poder admittír-se o. etrelto r.etroactivo nas
leis, porque estas só re~ao as aeçoes futuras do
cidadão, e nunca as pretentas.

O GR CA.RNEIRO DE CulPos:-Estou persuadido
apezar das razões expendidas que este 2° artigo não
sõ deve passar, mas que é indispensaveI.. ~ão creio
que os senhores que o tem attacado queuao que os
individuos presos ou processados, por serem mem
bros de sociedades secretas, sotrrão as penas do al
vará de 1818; mas se não quere!» como volão pela
snppressão do artig? 'lOque est~preso, ou em pro;
cesso em virtude·d aquelle alvara, a que penas está
sujeito't A's antigas ~u ás da.nova lei que se fiz~r?
Ninguem duvida que e ás antigas; logo este artigo
é indispensavel :por ser, co~o .jã disse em outra s~s
são, uma espeCle de ammstla para aquelles m
felizes.

Todos sabem lJU:e ~m. taes processos ~e não o~ser
vão as formulas admittldas a fa,:or da mnoce~cla, e
que tudo neDes~ a calum!11a e a perv~rslliade,
e lhe facilita os meIOS de verificar suas vlDganças
particulares; e portanto, longe d~ ser absurdo, é
Justo e santo annular processos tão mons~uosos,
pelos quaes alguns cidadãos poderãõ ser victunas de
'sentencas dadaS em virtude daquelle execravel
alvará;· Quanto· ao etreito !etroa~tivo que tenfio
ouvido ceIl$urar, digo que n8;0. se tira por ~sta di~
posição direito nenhum adqumdo, n-:.m se ~nn0v.:ao
obrigações donde se segue.que se nao verifica m
justiça aIghma no referido .etreito; unica1!lente ~e
arinrila o que .por sua prop~a l!.atur.ez~ nao 'podia
ser valido :restituem;.ge aO'Cldadao direitos de que
a injusti~o tirlba privado: epor.is~ovoto p~lo art.
e 'ocoDSldero fundado em prmclplos derasao.e de
humanidade.•..
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0--5a• .A..~R.\I)j.;_E SILVA.:-Tambem me persuado ultimos habilitar-se por merecimento á passar-a
que bastão os- seis, 4 -ordinarlose 2 supranumera- ofiiciaes ordinarios. .. _. _..
rios, ou amanuenses. Não julgo que se precise mais Mas sou ao mesmo tempo de parecer que-não
gente para ser bem servida a secretaria. devem por ora ser providos estes lugares,· Dias
. O Sa. Cn..~o DE CUlPOS: --Sr. presidente: sim servidos como estão por officiaes das secretarias
Como fui official-maior da secretaria de estado dos de estado, até que pela reforma geral se conheça~e
negocios do reino muitos annos, posso fallar com ha empregados sup-erfluos em algumas reparticões-;
experiencia. . pois em tal caso esses deveráõ passar para aqúellas

Naquella secretaria havia naverdade muita gente; qlle não tiverem o numero necessario ao seu ras
e assim mesmo apezar do meu desejo de não de- pectivo serviço, sem se aügwentar a despeza-de
morar o expediente, e de me recolher da secretaria novos ordenados, que cumpre evitar em beneficio da
para casa pelas quatro horas da tarde, amontoava-se fazenda publica. .
o trabalho muitas vezes mais do que eu queria, por- O SR. C.UU'ElRO DE CAMPOS :-Muito tenho ouvido
que adoecião algnns, e os outros não bastavão para fallar de abundancia de empregados; mas vejamos
a prompta expedicão. se isto é verdade. , _

Paraesta proposta eu combinei como Sr. França, São seis as secretarias de estado a saber: imperio,
~ considerando todas estas rasões, assentamos que justiça, marinha, guerra, negocios estrangiros, e
-este numero não· era demasiado. Eu vejo que no fazenda. . .
desembargo do paço, e mais não é uma repartição Nado imperio não haos sufficientesofficiaes para o
como esta secretaria; anda o expediente atrasadis- serviço que é bastantementa, grande porque alguns
.simo, e por falta de gente; já do thesouro publico estão impossibilitados por molestias chronieas, um
forão algnns otliciaes, e apezar disso as partes no gabinete do ministro, e dons aqui. Na da justiça
queixão-se das demoras que ali sofIrem os seus acha-se () official-maior quasi sempre eom dous
'papeis. o1liciaes unicamente, o que de certo não basta para

Eunão quero metler afilhado nenhum meo; nunca o expediente. Nas da marinha e gUerra, se não tem
.QS tive nem tenbo; escolberão-se os de melhor letra, falta, não tem de sobejo. Na dos negocios esf.ran
·e de melhores informacões; e concordamos neste geiros creio que são tres. Na da fazenda não ba
numero porque nos pareceu preciso. nenhum, de sone que quando nas portarias expedi-

O S F I bl' - 'd d t . das por aquella repartição se lê manda Sua l\Iages-
R. U."iÇA:-A assem ea pu e e erounar tade o Imperador pela secretaria de estado dos ne

.que sejão 8 ou 6, o numero que lhe parecer; mas 20cios da fazenda. falla-se no que só existe nominal
sempre direi em defeza da proposta que tambem ~
pela experiencia que tenho jnlguei precisos os doze. mente, porque tal secretaria não ha. Nestes termos
O ofticial-maior é sempre etIectivo, porque quando .como se póde esperar que dos empregadosactuaes
falta. outro deve fazer as suas vezes para a dis- sobejem liomens na reforma para virem se.n-ir na
tribuieão dos trabalhos: um está occupado no re- assembléa? Quanto ao numero se o de oito se julga.
gisto °das actas; e nada mais póde fazer; outro no suffi.ciente, convenho em que sejão oito; mas en
das propostas; outro no dos officios. He preciso tendo que devem nomear-se, até para que voltem
depois quem faca o expediente, quem tire cópias ás suas respectivas secretarias os officiaes que estão
das aetas, e de ttido o mais que se manda imprimir; aqui trabalhando.
~.m u!Ua palana. o serviço é diario e de imper- O SR. COSTAAGUIA.R:-Sr. presidente: como estou
tinenCla; e. com pouca gente não se faz; porque persuadido· que os offtciaes, que se nomearem,
uns faltão hoje outros amanhã, e o que resnltadisto cumpriráõ, como devem, os seus deveres, sou tam
~ não poder desempenhar-se. bem da opinião· que são bastantes oito, e que -com

Porém como eu não hei de ser perpetuo neste este numero a secretaria ficará em verdade bem
lugar, lá se avenha com a secretaria quem tiver servida; porquanto segundo o que eu tenbo obser
de responder pelo trabalho della. ~ vado um o1licial é o encarregado do, registro das

O 51\. C.\LDAS :-0 que o nobre deputado o Sr. actas, outro do das propostas e suas competen\es
Carneiro disse do expediente do desembargo do emendas, e -outro do expediente o1liciaI, e por este
pnco, penso que não provêm da falta dos officiaes. modo ainda restão cinco para os outros'trabalhos,
.Ai partes na verdade queixão-se das demoras e mesmo para supprlrem-as faltas que -possão haver
4faqueIle tribunal; mas eu creio que o official-maior por molestia, ou outros quaesquer motivos justi
Silveira. as promove mui de proposito.ficados; não sendo portanto de recear .. algum

Es . transtorno ou.demora no andamento dos negocios da
ses mesmos offiClaes que para ali forão do mesma secretaria, uma vez que os officiaes satisfá-

thesonro publico elIe fez com que sahissem ; porque - ·á dis ã b . .
não lhe faz conta a brevidade da expedição do tra- çao, como J se, s ,suas o .ngaçõesi o queé,de
balho; andando atrazado, angmenta-se a depen- esperar do seu zelo, e ate do.CUldado e-fiscalisacão.á
dencia, preferindo o que mais convém para utilidade este respeito dos Srs. -secretarios, •
-particular. . Quanlo; por~m,.ao que ponderou.o illustre p1'~""

Portanto o exemplo não serve; pois não veem as P1!lante oS:. RibelI'o de Andrad~,conform<Hne:Ul
demoras da falta de officiaes ; mas do interesse que ten-amente -c~m as s~as r-eflexoes,;por_me~
isso leva o referido official-maior. . melhor, e ate de'eqludad.e,~r.n: pelas reformas

. que se querem nas -secretarias; .porque .talvez :ft-
.. O SR. RmEmo DE. Â.NDRADA_:-~nda ~ontando -quem alguns de" fóra, queseja-necessarioeÍnpre
~m.asf~tasdos olfiCla9s!JUe nao VIerem a secreta-gari e·particularmente"PQrnão:'Ser.:já:de'abeoluta
na:..por,'JUstaca~, .creIo, que n0!Ueando-~e oito e immediata n~eessidade'allOmeação dos o1liciaes
se~o' ~stes sumClen~s para ~ seryIço en:ectlvo; -e para -asecretaria:da·assembléa,.porissoque'ésta
~u- :'farIa quatro officJaes-. ordinanos,dolS: supra- mos bem servidos com os :queacttiâlmente-exis'\em
,aumerarios, .~. dois ~anuenses, .ou praticantes, para os quaes:' supponho 'indifféreIIte trabalhar ,ali'
para com a esperança de accesso procurarem 0$ ou nas respectivas estações oude estavão. 'VÍSto.~
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PARA .Josi BONIF.lCIO DE ANDJUD.l E snvA.

;rum. e E;xm-.Sr. - +asse!lJbléa geral eonsti
twnte c legISlatIva do lIDpeno do Brazil, mandá
participar ao governo que julga conveniente que se
faça áS-nações um manifesto em que se demonstre
a illstica da cOiidueta do Brazil desde o dia12 de
Oútubio de 1822 em diante, e os generosos senti~
mentos de que se acha animado para defender e
sustentar a causa gloriosa da sua independencia,e
liberdade. O que V. Ex. levará ao conhecimento
de S. 14.1.

Deus guarde a V. Ex.
Paço da assembléa, em 30 de Maio de 1823._

José Joaquim Carneiro de Campos

lhes resultarprejuizo_algum.· em. seus interesses p!'r
motivo .desta mudança; conformando-me,. POIS,
nesta parte~como .que disse o.Sr. Ribeiro de~
Õlada.. julgo-.ser,melhor esperar quanto á nomeaçao
dos· _oilieiaes, da _secretaria da assembléa! para
quandD se tratar das reformas das secretarias em
geral;. quanto porém ao numero dos mesmos oili
ciaes de que deve ser ~~m~osta, e~~e que agora ie
auestiQ!!a, voto q'.le-scJã.G üito, a saoer: quatro or
dinarios e quatro supranumerarios.

O-SR. FIUNCA.-Nada mais direi sobre o numero
de ofticiaes, póis, como já disse, sirva-se a secreta:
ria com os que quizerem; Dias sempre observ~el

que se acaso se decidir que a nomeação dos offic~aes
fique reservada para a reforma gero, a do OtliClal
maior deve ser exceptuada ~esta re~; pox:que é
de necessidade que a secretaria desde Ja esteja en-
earregada a quem seja ofticial propr!o da casa. ._ Sessão em 3:1 de Maio de :1823

O ofticial-maior é O que sabe maIS dos negoclOs
-da assembléa; é, por assim dizer, o verdadeiro se- PRESlDENClA DO Sft. BISPO CAPELLÃO-MÓR
eretario deste congresso,! porque é fixo n~ seu lu.- Reunidos os Srs. deputados, fez-se a chamada e
gar, e pela sua mão passa0 todos os negoCl.os. Por- acharão-se J:lresente:s 54, faltando por enfermos os
tanto voto qu.e seja sem demora nomea~o,aInda que Srs. Gama, Martins Bastos, Rodrigues da Costa, e
se demore a nomeação dos outros offiClaes. Silveira de Mendonça.

O SIt. A.~RADA E SlLVA. - Sou do mesmo pare-- O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e lida
cer; e ao que disse o ~r. F~caacc~scento que.o a acta da antecedente foi approvada.
ofticial-maior que estã servmao aaw, é o da ml- O SR. SECRETARIO FIU."iÇA deu a substancia das
nha secretaria, e que preciso de e para o expe- tres memorias que na sessão antecedente mandára
diente, no qual me está fazendo muita falta. ã mesa o Sr. VelIoso Soares, dizendo que ellas eon-.

O SR. DIAS. - Não faço distincção de !1egocios; tinhã~ .a pxposição dos male~ q~e son:re a pr0':Ín~ia
os empregados devem sempre ser escolhJdos com de Mmas-Geraes pela vadiacao e JgnoranCla -de
ã capacidade riecessaria llara 11. boa satis!ac;ão das grande parte dos seus habitántes, e pelos abusos
suas obrigacõés; e como Julgo que o sernço da as- dos escrivães e mais otliciaes de ju.stiça na fó~
sembléa é o· mais importante da nação, parece-me dos processos; apontando-se na terceira que e~
que tambem para o desempenhar se deve escolher assignada l!0r Antonio José da Costa, alg-tlJJs obje
o mais habil, sem nos importar que elle pertença á etos de legISlaçãO. .
esta ou áquella repartição.. . Notou o mesmo Sr. secretario que ás duas pri':'

Sirva aqui emquanto fôr prieJso, e volte depolS meiras faltava a assignatura e o reconhecimento
ao seu lugar. ' ... . t d -tt·d

Depois lie breve debate, julgou-se a matena sue- que eXigia o regunen o para serem a mI 1 as~

ficientemente discutida; e foi approvada a proposta O SR. VELLOSO SOARES offereceu-se llara as as_
com a emenda de ljuatro o/flciaes ordinarios e qua- signar, e assim o tez. Forão remettidas a commissão
tro supranumeranos, em lugar dos seis propostos de legislação.
para cada uma destas classes;. e resolveu-se: lo, que O SR. MAIA mandou ã mesa uma felicitacão da
a· nomeação dos ontros omcJaes se res~rvassepara camara da viUado Sabará; e o Sr. Teixeira 'Vas
a occasião da reforma geral das secretarias; 2", que concellos outra do corregedor d'aquelIa comarca An
entretanto continuassem a servir os officiaes que tonio de Azevedo Mello e Carvalho. Forão ambas
estavão interinamente empregad.os; 30

• que se ~o- recebidas com agrado.
mea!Sse immediatamente um otficlal-maJor effectIvo OSá. SECRETARIO FRANCA leu a seguinte represen-
para o expediente da secretaria da assembléa. tação do cidadão José Simpliciano de Souza ~;.
. -. O SR. SECRET.uuO FRANCA propôz que convinha reto, da viUa de Barbacena:
encarregar-se ã commissão' de fazenda, ou. talvez « Senhor.-Como' chegou a época em que o me~
aosSrs. secretarios a· proposta de um-orçamento é h'd . d -
-J"si orde·nados· suffieientes a estes empre!!'a_dos; e recimento !econ eCI o e aprovelt~ o, eu m~ ~
Uv ~ mo a levar a presenca de V. M.- I. um proJectQ,
·fallarido alguns senhores .sobre a co~s~rvaçao dos que parecendo yantajõso para a ~ropa d~ste império,
ljmohrmentos das· respectIvas repartiçoes .aos offi- servirá ao mesmo tempo, de ammar a- mdustria n,~
"Uiaes actu!Umente emprega~na s~cretaria da as- cional, e de desenvolver os prodigiosos talentos,
~léa, mterrompeu-se a discussaopor ter dado que tem até aqui estado sepulta~os na obscurid~ãe
~a"-hora. .'. '. . d di .eno desprezo, por falta de estlIDulo e de recom-
. 'OSB.~ PRESIDENTE ~slgnO~ para a ?rdem o a·: pensa. . ., .. -
1°, acontinuaçãodadiscussa~do P~oJe.cto sobre~o- «Eu tenho estabelecido nesta nobre e muitql~
·ciedades secretas; 2°, a dadiscussaC)- mterrompl~avilla ·de Barbacena.• uma .fabrica de se~s--razos, a
,~~~reos vencimén~s do~ emp!6gados n~'secre~~que chanião v.~<rafmen:te inglezes, p,or sere~ de
da a!lsembleaj .3<', a discussao do re~ento m. .constr.ucção ,e formato. semelhantes <l0~ que se ~~
Jernof ... '. .;' '-.:_ ., , bricãonllqueUe p~E!de flUe ~ã(),ger$nen~ ~
:;~:;Le~lln~o.'!-:~ a~essã:l?ãs2 ~or~ d_~tar4e~ . ~trop~. de, ~v:aIlarla .~este unpeno ;_.e s~ b~w.,!ll!~

- - .Ml1/1W6lJ()8i4eSo,w:q,.Er..a~ ,secr.etario.ellesJa tenhaomer.eClao:a4um c.OD.!leJ.t}l, CO).Dtu!tQ,
-- .. . .. . ~,. ..,--- . -'~$fab,rica está apenas na sua iI,tf~c~~; e e~ e~;-
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pero levar a obra!1 um ponto de perfeição que fa~ missã~, e os candidatos tomarãõ' as, notas tacby-
honra ao meu palZ. graphicas. . . ' " "

«Porém, exaurido de recursos, 'para fazer um' «4.0 Ãlli mesmo decifrarãõ as uotas~
estabelecimento em' grande, como poderá este ar- sem se communicarem, e as passaráõ a liIiipo, as
bilI'io prosperar? signando cada um no fim o seu nome, e entre-

«Este é'pois o motivo de procurar a imperialpro- gando-as depois á commissão; a anal comnaran
tecção de, V. M. I. para que dignando-se attender do-as com o original, e attendendo ás CÚ'cum
ã vantageID que resultará necessariamente de se stancias fará a, .proposta como lhe parecer justo.
fazer no Braiil a remonta de selins para a tropa, Paço da assemblea, 31 de Maio de 1823.-Can
e de não sahir do imperio a somma de numerario dido José de .Araujo Via7ula.-Antonio GoocalfJ~
que por semelhante objecto é exportado incessan- Gomide.-João Antonio Rodrigues de CanJaulo.»
temente pelo~ estrangeiros. se digne de olhar:para Foi appro"Cldo; assignando-se porém, o dia 5 de
este estabelecun~nto, mandando-me dar uma ajuda Junho para se proceder ao exame, e resolvendo-se
de custo proporcIonada, com que eu possa entabo- que para esse effeito se levantaria a sessão á 1 hora
lar uma fabrica que servirá não sómente para eco- da tarde.
no~a e bo~ arranjo das tropas, como m~oú:: Passou-se á ordem do dia; e continuou portanto,
credito da mdustna ~este aben~oado. PaJZ. eus a discussão do 2'> artigo do projecto sobre socie
:n=~.aV. M. Impenal, como hao mister os bra- dades secretas, ~m as suas respetivas emendas.

cc Nobre e muito leal villa de Barbacena, 22 de O SR• .A.'"])~A LIMA. m~dou ã mesa a seguinte
llaio de 1823.-De V. M. I. subdito obedlente, emenda ao artIgO 2°: .
José Simfliciatlo de Sou=a B!'!rreto.» -"'Remettida «Supprimão-se as palavras- tendo para esse
ás CODlIJllSsões de industria e guerra. fim o, p~ente decreto ~ effeito .retroactivo.-

O SR. PAili.", E MELLO: -Estamos no ultimo de ~ de MaIO de 1823.-Luc: Ignacw de AMr~
"O' . fi . • tal d di d . Ltma.»JUaIO ; e terca- erra e vez um os as e maIor
celebridade no Brazil, por ser o da convocação . O SR. PEREIRA. DA.C~ ~dand~-se em que se
desta augusta assembléa; parecia-me, portanto, tinha votado que o artIgO nao deVIa passar cOJ!lO
justo, que se désse naquelle dia alguma demons- estél:va, e ~~ntando ao m~mo tempo que nao
.tração de jubilo, e se mandasse a S. M. I. uma de- podia adlDIttU':-se a an1!nlla~o dos p~c~~s peu
putação felicita-lo em nome da assembléa, e agra- d~n~es, como mcompativel com os pr~clplOs de
ilecer-lhe o precioso beneficio que fez ao Brazil direito, ofi'ereceu tambem a emenda segumte:
com o decreto da referida conv~cação. Espero que . « ~os réos _de~ crime se dará liTl'aDlento o~
.0 que proponho mere~ a conSIderação deste con- din.arlo, e serao Julgados pelo presente decreto,
gresso. asSIm os presentes como os futuros. Sala da as

" Depois de fallarem sobre este objecto alguns sembléa, 31 de Maio de 1823.-0 depu~do,Pereira
Srs. deputados, resolveu-se que se mandasse uma da Cunha. »
deputação a S. M. por tão solemne mQtivo. O SR. MAIA: -Não posso. concordar em que os

O Sr. presidente nomeou para membros della os prez?s por membros de s~CIedades se~tas, fiquem
Srs.' Paula e 'Mello, Andrada e Silva, barão de su~eltos a ~rocesso, depo~ de ter deCidido a as~em
.Santo .Amaro, Nogueira da Gama, Camara, Pe- blea que nao. se SUfPnmIsse o art. 2'> do proJecto
reira da Cunha, Furtado de Mendonça, Xavier de do Sr. Rodrigues Carvalh~. ..;;
Carvalho, Fernandes Pinheiro, Accioli, Henriques Quando a assembléa,.~ que um. artigo ,nao
de Rezende e Ribeiro de Rezende. passa como se acha redigido, quer .dizer que se

. hade alterar, mas que passa a materIa na sua ge-
O SR. ÂRA.U1~ VIANNA. c~mo relator ~a com- neralida~e; ora, segundo a materia deste artigo

missão da redeçao do Diana leu o segumte pa- os réos, Jã prezos ou processados, não ficão sugei
recer : tos ã pena alguma, logo não p6de ter lugar o livra-

«A commissão da redacção do Diano, querendo m~nto ordinario que a~onta a emenda do Sr:. Pe
conduzir-se com acerto na qualificação do mereci- reIra da Cunha, e por ISSO voto contra ella•.
mento dos tachygraphos .para ass!gnar-!he~ os or- O ·SR. CARNEIRO .DE CAMPOS :-:-0 !1lust!C preópi
denados na fórma do regImento, Julga mdIspcnsa- nante o Sr• .AntonIO Carlos, fOI, maIS feliz ao que
vel proceder á um exame, ao qual sejão adn:iittidos eu; p()~que depois de 1?'e ter can~do a procurar e
não s6 os tachygraphos que têm trabalhado nas a exannnar, nada acheI sobre SOCiedades secretas,
·sessões, mas tambem todos os ~e de f6ra quizerem apezar ~e ter r;onsl;JIta.:do Manoel Fernandes Tho
concorrer. Para esse :fim propoe: maz, Joao Pedro RibeIro e Paschoal José'de Mello.

« 1.0 O exame terã lugar no dia domingo 8 de Em um palavra, nunca na nossa legislacão houve
Junho, as 11 horas da manhã, na sala das ses- lei alguma a este respeito, nem podia have-la, por
sões., que a introducção destas sociedades em Portugal,

«2.0 Os membro~ ~a commissão pre~diráõ ao é .mui ~oderna; e quando ~ais se multiplicárã()
exame; ao qual asSlStirã tambem o OffiClal da se- fOI depoIS da entrada doseIOlgrados francezes na
cretaria dos negocios estrangeiros, Isidoro da Costa quellereino.-
e Oliveira Junior, mestre dos tachygrap~os. .. Agora, quanto ao alvará v~u dizer oqu~ s,ei.

«3.0 Os pretendentes se apresentarão ahora.mdi- Quando os governadores do remo .dePortugál,.re
,cada; e antes de ~u~o se forma.:rã uma re~açãopresental?do que se vião ~araçados por' nã!)
d.os seus nomes, filiaçoes, naturalid~des, e resIde~-. "!aver leI que jlodessem appli.~ aos pedreirós
ClaS,notando-se os estudos que tIverem. DepoIS livres, requererao a S. M. Fl-reI D. João VI, al~
tomaráõ assento: então o mestre de tachygraphia guma que prohibisse as suas associações, tratou-se
lerá em voz alta· e intelligivel, um' capitulo de disto: más achando-se então nó ministerio o mar
'qualquer classico portuguez, á eleição da com- quez d'Aguiar, que chegóu _a mostrar·me jã feito
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o alvará, conseguio qn~ não se p~1ieasse. !»em
que tivesse justo~ motivos de I'eCelar, por nao o
apresentar a El-reL ' . __

O conde de Linhares era da mesma oplUlao,
como muitas vezes me disse, e eu declaro em honra
de suas luzes; e portanto, não appareceu o alvará.
Porém no ultimo :mi:nisterio pensou-se difi'erente
mente, e mandou-se publicar.

É pois este alvará a primeira lei port!lgueza.sobre
sociedades secretas, porque a Ord. no li,:. 5" tit. 4.?,
que trata de ajuntamentos,. ou conventlcuIos, na~
tem applicação a taes sociedades; e portanto, so
por este alvará podem ser julgados os seus mem-
bros. .

Posto isto, não sei que po~~r lugar o «!iZer-~e
-fica em seu vigor a próhiblçaO que as lelS anti
gas do Imperio fazem das sociedades secretas
como se lê na emenda do Sr. Antonio Carlos.
Além disto o disposto no artigo está vencido, por
que sómente se decidio que não }!assava ~ ~al
estava redigido; e portanto, só pode admittu-se
emenda na redaeção, que não mude o essencial da
sua materia.·

O SR. FRANCA:- Sr. presidente, verdade é que
as sociedades sécretas se não achão prohibidas nem
nas ordenacões nem nas leis estravagantes, pelas
quaes nos l.Ínhamos regido a~tes do alvll!"á em ~e;;
tão como disse o Sr. Carneiro, mas estão prohibl
das' pelo regimento do Santo Officio, e este cons
tituía lei civil obrigatoria pela apj)rovação, e con
firmação que tinha ~o imperante ~a.~ação : e em
confonnidade delle e que se praticarao as perse
guições' criminaes contra ~s. membros de taes so-
ciedades de que temos notlCla. .

Portanto, voto pelo artigo como está; pois que a
passar a emenda ao Sr. Nogueira da ~ama, (leu-a)
então ficão os réos no caso de serem.Julgad~s por
aqueDa lei anterior conteúda no dito re~ento
do Santo Officio, e é isso cousa em que eu nao con
venho.

O SR. NOGUEI1U. DA GAMA. :-Ainda que não haja
no nosso codigo, lei alguma que trate em Pm.:.ti
cular das sociedades secretas; temos a que prohibe
todas e quaesquer sociedades, con~as ou corpo
rações com estatutos sem approvaça? do govern~,
temos as disposicões e penas correCClOnaes de poli
cia e ficando estás suscitadas e em vigor, offerece
se um obstaculo ã formação e existencia. das socie
dades secretas, proporcionado ao leve Cl'lIDe proce
dente da falta de consentimento do governo e da
ap'provação dos seus estatutos. .'.

Do mesmo modo suscitando-se a'observancia das
leis anteriores ao alvará de m de Março de 1818,
emquanto a assernbléa. não p~licar ~ competente
legislacão a este respeito, ficarao pumdos os mem
bros dâs sociedades secretas, que perturb~m o
socego publico, attentan~~_cont~ o g?vemo esta
belecido, ou contra areliglao do lDlpeno.

Penso ter assim respondido cabalm~nte ,aos i!1us
tres preopinantes, que tem. combatl~o !l mmha
emenda por não haverem lelS que pnvatlvamente
tratem de sociedades secretas.

,Quanto porém á increpação que fe2: um illustre
preopinante á 'minha emenda,taxando-a de cruel.
e :irlnda mais do que o mesmo al,,:arâ que se pre
tende derogar, por isso que susClta c~n~ as so.
ciedades secratas as bartiaras e ,san~anas leIS
do 'horroroso tribunal do Santo OffiClO, s6 ten.ho a
dizer que eu jámais .me poderia leDilirar das lelS de

um tribunal que não existe neste imperio. e que até
foi abolido pelas cõrtes de Lisboa, sendo de admirar
que o illustre preopinante se persuadisse de que
tão sanguinarias e barbaras disposições ainda exis
tissem. e podessem ter lugar entre nós.

O SR. A:\"DR.UU. E SILVA contrariou o discurso do
Sr. Carneiro de Campos, lembrando que no tempo
em que elle estudava em Coimbra já bavia pedrei
ros livres e que por isso não era a sua introduccão .
em Portugal tão moderna como pretendia o illusÍre
preopinante: que no direito romano havia legisla
cão relativa aos conventiculos ou sociedades secre
ias, cujo direito nos tinha regido na falta das leis
patrías ; e que erislião além di~ as ordens e regu
lamentos de policia, que tambem lhes erão applica
veis; donde se seguia que não podia dizer-se me
xactidão o fallar-se de leis antigas relativas a taes
sociedades: que finalmente quanto á historia do
alvará, não dUlidando da representação dos gover
nos de Portugal, apontada pelo nobre deputado,
comtudo, podia dizer que elle soubera, muí~
tempo antes de uma denuncia feita a E-rei D. João
6°, de uma sociedade de pedreiros livres, em cuja.
denuncia emo accusados de conspiradores os seus
membros, pela maior parte homens doutos; e que o
terrorquecausãra esta lista produzira o dito alvará:
que conhecia os conselheiros que tinhão feito a
minuta e que alé a vira em Lisboa; mas que
nunca tinha dito os seus nomes, nem diria e que
isso nada importava para o argumento.

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS mostrou, respondendo
ao illustre preopinante,quepor isso que eDp só apon
tava direito romano e ecclesiastico e nenhuma lei
patria, longe de destruir a sua opinião a confirmava;
e que quanto ao que o nobre deputado linha dito da
existencia de pedreiros livres no tempo em que es
tudára na universidade de Coimbra, não duvidava
disso; mas que elle s6 falIára de lojas estabelecidas,
e não de um ou outro socio e que a propagacão
daquellas datava do tempo que tinha apontado.•

O SR. RODRIGUES DE C.\RV.\LDO: - O alvará de
que falIamos deu motivo a esta disputa. Refere-se o
alvarã em seu Preambulo ãs leis do reino, quando
nellas nada ha de positivo a respeito de sociedades
secretas e deste mesmo sentir é o ihustre Paschoal
José de Mello. Eu não falIo das sociedades que tem
um fim conhecidamente nocivo, {l0rque essas entrão
nos principios de jurisprudencla universal, fallo
das simplesmente secretas. Aord. do liv. l° tit.62
§ 39 e 42 distinguindo as confrarias e outras insti..
tuicões pias ecclesiasticas e seculares, estabelece o
meÍo da inspeccão, mas não trata de licença e nem
estabelece pená ás qne a não tiverem, e o mesmo
Paschoal falIando da faculdade régia para taes
associacões refere-se aos principios geraes de Boeh
mero Fálla o alvará em conventiculos e o nosso Pe
reira e Souza os classifica no § 5° do tit. 6° da ord.
do liv. 5° applicando as palavras confederação e
conselho do paragrapho ao termo conventiculo:
mas como essa eonfederacão ou conventiculo é já
tumulto de muitos homens contra o imperante e (I

estado, na f6rma do mesmo paragrapho, n,ão deye
ter applicacão ás sociedades s6 porque são secretas,
porque é Íiar ao simples segr~o o ultimo grão
de crime: base barbara que tomou oalvarã.E' pois
mui claro que não temos legislacão.

Temos a correccão policial, essa é va~ éar.bi
traria e não se pÓde cbam3!' l~gislação. ~. verda~e
que existia por b1l1Ias pontlficlas a autondade no
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tribunal do santo omeio contra maçons e que nos resse e adquirir por esses meios dinheiro e gover
editaes coDocados nas parochias vinha um artigo, nar os outros homens. Sejão' francos e mostrem ã
que impunha a obrigação de os dilatar, ·mas aqui face do publico qual é sua conducta e então serão
temos já uma designada sociedade, que não é o acreditados; de outra maneira emquanto estas
nosso objecto e sim a generalidade; e nem esse sociedades se conservarem nas trevas, devem enca
tribunal de sangue já felizmente existe. tU-se como sediciosas e oppostos' os seus fins

Foi pois da irreflexão do alvará e inexactidão do ao bem gemI do p.stado. Se pois a sociedade sec..--eta
seu preambulo, que nasceu a idéa de legislação não apresentar seus estatutos ao governo, nem pra-

oanterior, a que se refere a emenda. Quanto á mate- ticar as formalidades estabelecidas para proseguir
ria do artigo sou da opinião do honrado membro seus trabalhos, então sem punida pela lei que se
que me precedeo, passarem os cidadãos que esti- de.e fazer e não pelas leis antigas como se propõe
verem presos a um novo processo ordinario, acho na emenda do illustre deputado o Sr_Nogueira da
que a emenda é peior. Entrão os presos em novas Gama; pelo que é necessario substituir uma legis
delongas insepara\"eis de taes processos e continl1ão lação classificada, uma vez que se deroga o alvará
a soffrer uma prisão depois de terem já solfrido de 30 de Maio e não póde remetter-se o negocio ás
todos os flagellos, que segundo o al\"ará precedem a leis geraes do Imperio, porque seria abrir a porta a:
sentenc4; e por fim infringe-se uma pena marcada, arbitrariedade contra os principios de julgar e
sem sê lhe le,ar em conta os padecimentos ante- oppostos á seguranca individual do cidadão que
riores. deve ser respeitada••

E' verdade que, como disse um honrado membro. OSR. AlucJO Luu:-Sr. presidente, eujádei hon-
é, se não de estricta justiça, de toda a equidade, tem a razão porque votava por este artigo e agora fa
que se compute o tempo da prisão, mas se esta lei rei mais algumas observações. Tenho .ouvido dizer
o não determinar e o juiz o não fizer, seni eUI:' contra oartigo quejá se.enceuque eDe não passasse
imputa.el! Além disso, que ditrerença de pena e daqui se deduz a sua rejeição sustentando-se 'que
entre aquelles que se achão presos e os que depois com aqueDa votação reprovou-se a doutrina do
da publicacão do alvará forem processados; aquelles para:.,rrapho, posto que ainda possa admittir-se outra
Tem a sofÍ"rer parte dos flagelIos do alvará que se legislação sobre a mesma materia, mas nunca a
revoga e a pena do alvará que se lhe sullslitue lII~sma disposição. Respondo que o que se venceu
e estes sotrrem a pena súmente dest<l lei; e ahi fOi que o paragrapho não deve passar tal qual se
temos desigualdades de penas em ditrerentes pes- acha, mas isto não querdizer que se repprove a dou
soas criminosas do mesmo delicto e julgadas pela trina, porém sim que deTe haTer algumaalteracão ;
mesma lei. .~ e esta p6de ter lugar ou emquanto á doutrina prin-

O SR. PEREIRA DA CtrXIU : - Cortemos por estas cipal ou emquanto ás proposições incidentes ou
duvidas para evitarmos inuteis discussões. J)arn que emquanto á redacção: portanto, tendo aquella
havemos agora entrar na grande questão se existia votação uns poucos de objectos, não se póde con
ou não alguma lei que prohibisse as sociedades rluir necessariamente que por eDa se rejeita a dou
secretas antes da promulgação do ah-ará de 30 de trina do paragrapho. Isto é tanto assim que apon
:Março de 1818? O que temos a trat<tr é de legisla- tarei um exemplo bem recente no § 1.° Venceu-se
cão que a tal respeito o ha de substituir. Eu não D<lquelle paragrapho que eDe não passasse tal
duvido, antes é bem natural que elIe thoesse a sua qual se achava concebido; mas por ventura enten
origem nas representações feitas ao thruno pelos deu-se por isso que se reprovava a sua doutrina '1
governadores do reino de Portugal, como lembrou Não; eUa passou e o que se queria era a suppressão
o illustre deputado, porque justamente receavão das ultimas palavras.
que de taes associações tenebrosas resultassem Portanto de se '·encer que não passe o paragra
males que se não podessem facilmente remediar; o pho tal qual se acha, não se segue que esteja reppro
facto correspondeu a seus receios. Tada a sua doutrina, póde se querer talvez a sup-

E' pois indispensavel que revogando-se a dispo- .pressão de algumas palavras e por esta razão não
sicão deste alvará, se estabeleca uma legislacão tem força nenhuma este argumento.
câpaz de prevenir os crimes qúe podem renasêer Emquanto ã materia devo dizer que a discussão,
das sociedades secretas_ Minha opinião seria que tem versado sobre uma toda alheia do paragrapho
eUas fossem absolutamente prohibidas pelos justi- e por isso tem sido inutil tudo que se tem dito.
ficados motivos que tão judiciosamente se tem senhores o que se deve aqui exammar, é, se os pro
expendido nesta augusta assembléa; mas quando cessos pendentes em virtude da lei de 30 de Março
pareca que se não deve coarctar até este ponto de 1818 devem, depois de revogada aquella lei,
a lióerdade civil do cidadão, todana ninguem progredir e se se devem considerar de nenhum
poderá negar que a sua permissão seja precedida etreito. Para be;ID isto examinarmos, é preciso que .
de circumstancias e medidas adequadas para evitar vejamos quaes são as consequencias da revogação
o seu abuso, devendo taes autores apresentar seus de uma lei em materias criminaes e para isto figu- .
estatutos, o numero e nomes de seus sodos e o raremos as seguintes hypotheses: ou a lei que
lugar de suas reuniões; porque se ellas são insti- se quer revogar, prohibe, como criminoso, um
tuidas para o bem d~ humanidade em geral e dos acto innocente em si mesmo e licito debaixo de
individuos que as compõe, nenhuma duvida póde todas as suas relações e que é uma consequencia dos
haver em manifestar seus arcanos para que o go- direitos essenciaes do homem; ou a lei prohibe um.
verno e a policia possão escrupulosamente fiscali- acto innocente em si, porém que as circumstancias.
sar sua conducta: occultar estas circumstancias em que se acha a sociedade, exigem que seja pro
é faze-las suspeitosas e como taes anti-sociaes e hibido; ou finalmente a lei prohibindo um acto em
oppostas aos planos de.. philantropia com que se si mesmo criminoso, lhe. impõe penas, qué nenhUlba
pretendem pretextar semelhantes ajuntamentos. proporção tem com o mal que eDe causa á socie-

Digo pretextar Sr. presidente, porque a maior dade.
parte dos confrades tem por fim o seu proprio inte-. Na prime~a hypothese a revogação deve exten-
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der seus etreitos áquelles que se achão comprehen- pend~pte~; p0!<IUe estes nem convém com as penas
didos na disposicãO da lei, que agora se aclia revo- que Ja nao enstem e e _r '
=da,' a lei condemnava um aeto licito deb..h·o de d - '" n m se cOlllormão a natureza.,- ~ do elicto que Ja e outra; e succederia que reco-
todas, as suas relações; e como consequencia do nhecendo-se a injustiça do processo este se susten-
exercicio dos direitós naturaes do homem; estes tava. '
direitos são imprescriptiveis; logo pois que aquelle
acto, que a ignorancia dos tempos olhava como Ora appliquemos es?-s hypotheses ao nosso caso;
criminoso, se reconheca ser da natureza daquelIes qualquer que se applique, o resultado é favoravel
que acabo de apontar, 'deve aquelIe, que o praticou, ao p~~apho_ Algu~s senhores duvidarão applicar
ser restituido aos seus direitos inalienaveis; e a.pnmeua, porquenao suppõe o facto innocente em
seria um absurdo dizer-se que deve o autor de um SI mesm;o; ~utros nã!l quereráõ !lPplicar a segunda,
facto ser castigado, ao mesmo tempo que se reco- p~r~e Julga0 CJl;le clrcums!anclas ha, que o tornão
nhece este como licito: e neste caso é uma conse- cnnllnoso; porem todos hao de confessar' que elIe
quencia que devem ser de nenhum efThit.o os·pro- se acha comprehendido na terceira.
cessos, os quaes dirigindo-se aO conhecimento do - Sem entrar na questão, se as sociedades secretas
delicto e do seu autor e não sendo o facto conside- são ou náo inn0<:ent~s, concord~o todos que as
rado como criminoso, torna-se inutil e até injusto penas, que lhes erao, Impostas, nao tem proporcão
que elIes continuem. com os ~ales que elIas causão e que por isso devêm

Na segunda hypothese sendo o facto innocente ser de differente modo classificadas, revogando-se'
em si, mas s6 prohibido pelas circumstancias em a~e!la~ penas; or!l como o processo aIli marcado,
que se acha collocada a sociedade, logo que se mos- está mtimamente lIgado com aquellas penas é evi
tre que aquellas circumstancias tem cessado e dente. que o paragrapho está comprehendido na
mesmo desde o tempo em que elIe foi praticado, a terc~lra.hYP?these e por isso facil já é tirar a con
revogação, no meu entender, deve ter o mesmo clusao, IstO e que os processos não devem conti
etreito ; o' facto, tendo cessado as circumstancias, nuar.
que o fizerão prohibir, já era innocente em si Para corroborar mais esla idéa accrescen larei
mesmo; ~sto reconhecido, é Ulll absurdo dizer-se que~ como este crime estava classificado entre os
que o seu autor deve ser castigado; a revogação de lesa magestade, e o seu processo participava da
então não é mais do que uma restiluicão. mesma natureza; ora, note-se quaesos actos de que

EInquanto ã terceira hypothese, quê é a de uma é acompanhad.o entre nós u~ processo .destes: o
lei, que impõe penas mais graves do que pede a réo tem sofTrlm'3DlO~, e soffrlmentos mUI particu
natureza do delicto, direi que, uma vez que o pro- lares em consequencla deste processo; e á vista
cesso esteja de modo ligado com as penas e a classi- dist~, pergunto se ~justo que o r~o passe por estes
ficação do delicto, que uma supponha sempre a soffnmentos, que sao .consequenClas da'luelle -pro
outra qualidade, a revogacão neste caso deve ter os cesso, o qual estava lIgado com aquella classifica
mesmos etreitos. A lei, quê se quer revogar, olhava ~ão, quando se reconhece que esta já não tem
para ofacto debaixO de certa relacão, considerava-o mgar?
de um modo particular e dava':lhe urna natureza
particular e tfuha-o por isso classificado de um Em uma palana, senhores, se os réos não devem
certo modo, esta classificacão tinha penas particula- sofTrer as penas que existião no tempo em que
res e um ,processo particuiar, que convinlia á natu- comme~terão o, de!icto, porque se cpnhece que
reza que se lhe tinha dado: reconhece-se porém elIas nao com-em a natureza deste, tambem não
agora que aquelle facto não deve ser collocado na devem continuar a passar por um processo, que
ordem em que se achava, que elle é de uma outra era .conne~o com aqu~llas penas e que por isso prO
natureza e que por isso deve ser classificado de duzla effeltos proprIos daquelIa classificacão, os
outro modo; e em consequencia trata-se de revo- quaes repugnão com a sua natureza propriã.
gar a lei, collocando-se o facto na sua classe pro- A: vista disto, conclúo que, entrando nós nos ef-
pria. feitos da revogação de uma lei criminal, devemos

Ora como é possivel, a não se querer cahir em dizer que, no caso de que se trata, os processos
absurdo, revogar a lei emquanto á imposição das pendentes devem cessar; não tendo forca nenhuma
penas, sem a revogar emquanto aos processos, os contra o paragrapho o argumento qué se tirou da
quaes estão ligados com a natureza daqueIlas penas? votaçã?, que houve, como mostrei no principio do
Se a imposição das penas se reconhece hoje injusta, meu discurso.
como náo o será igualmente a continuacão de um O SR. RIBEIRO DE ANDRADA ponderou que visto
processo, que é uma consequencia delIâs? Se o
fac.to, porque se reconhece a sua natureza, não deve estar já vencido que o artigo passasse com alguma

alteracão, lhe parecia que s6 poderia haver duvida
ser castigado com as penas, que existião no mo- sobre'o etre.ito retroactivo; e que por isso julgava
mento em que foi praticado, como hade continuar que se deVIa pôr a votos se havia ou não suppri
um processo, que já se reconhece não convir á sua mir-se aquella pífrte do artigo que falIava do refe
natureza'? Se o autor (e repare-se bem nesta refle- rido etreito.
xão e na antecedente) já não sofTre as penas da lei
que existia no tempo em que praticou o acto, porém Depois de. di~correrem mais alguns senhores so
sim as da lei revogantet como é que hade continuar bre a materIa, Julgou-se esta sufficientemente dis
a ser processado por um processo conexo com cutida: e pondo-se o artigo á votacão venceu-se
aquellas penas, quando estas já não existem? que passasse com a emenda do Sr. Andrade Lima

De tudo conclúo que todas as vezes que se trata isto é, com a suppressão das palavras seguintes:~
de revogar uma lei criminal pela desproporcão de Tendo para esse fim o presente decreto o etreito re
suas yenas com o delicto, se acaso aquelles irazem troactivo.
comslgo um proceSso l'articular, a revogacão deve Passou-se ao art. 30 e ultimo do projecto de de
tambem produzir OetreIto de suspende.r os processos ereto, sobre o qual fallarãoalguns Srs. deputados,
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e tendo-se julgado a materia suflicientementedis
cutida, venceu~seque fosse supprimido, substituin
do-se-lhe alguma das emendas que depois de discu
cutida obtivesse a approvação_ da assembléa. \l.!It:~

O SR. PRESIDENTE assigllou para a ordem do dia:
1o, acontinuação da discussão do mencionado pro
jecto sobre sociedades secretas; 20

, a discussão
adiada dos vencimentos dos empregados dasecre
taria da assembléa: 30, regimento interno; e em
ultimo lugar a nomeação da meza.

Levantou-se a sessão ás 2 1/2 horas da tarde.

Manoel José de SiJuza França,secnitario.

RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉA
PARA JosÉ JlONIFACIO DE ANDRADA É SILVA'

Illm. e Exm. Sr. - AasseInbléa geral eonsti':'!
tuinte e legislativa do imperio do Brazil tem resol-<
vido enviar, no dia 3de Junhoá presenca de'S.l\I. I.;
um~ deputação. para lhe exprimir seus puros agra~
deClmentos pela magnanirna, resolucão de" ordenar'
pelo decreto de 3 de Junhodoanno passado aeon-?
vocação da representação nacional. O que participo"
a V. Ex. para que determinando S.1\1. o lugar e a
hora em que ha de recebe-la, V, Ex. ui'o commu
nique, .para que eu possa léva-lo ao conhecimento
da mesma assembléa.· .,

Deus guarde a V.Ex. Paco da assembléa, em'
31 de Maio de 1823. - Jos6 Joaqltim Ca7'nei7'o de
Campos.

......
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